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तावना 

 

भारताचे िव ान आिण तं ानातील योगदान अगदी ाचीन काळापासून भरीव हणता 

येईल असेच रािहले आहे. याचा यय दे याचा हा पंच आ ही खास िव ाथ  िव ान 

मंथन या उप मातून करत आहोत. “वसुधैव कुटंुबकम” या आप या सनातन धारणेस 

अनुकूल अशीच आप या या ाचीन सं कृतीची िवकास या ा आहे. या एका मते या 

सू ामूळेच आप या सं कृतीने ानलालसेला केवळ सिह णू भावनेने पिहले असे न हे तर 

िववेकाने अ यु  भरारी यावी आिण कोण याही थािपत िवचारांना, व थेला आ हान 

ावे अशी पोषक मानिसकता िनमाण केली. 

 

भारताला एक ऋषी परंपरा लाभली आहे. वराहिमहीर, आयभ , वागभ , सु ुत आदी 

महान ऋष नी ान िव ाना या े ात अ यु  ेणीचे संशोधन क न क येक वै ािनक 

आिण गिणतीय संक पना मांड या यामुळे भारताला वै ािनक दृ ा अ यु  थान ा  

झाले होते. वै ािनकांना आिण सम त िवचारवंतांना एक भ म असा दीघ राजा य 

लाभला प रणाम व प आप या दैनं दन वहारात िव ान आिण तं ानचा वापर 

सामा य मानवी जीवनात मो ा माणात होतांना आप याला दसतो.  

 

या काळात संपूण पाि मा य िव  अिवकिसत अंध ार मय अव थेत चाचपडत होते, 

यावेळी अनेकांनी केले या िव ान आिण तं ानावर आधा रत संशोधनामुळे संपूण िव ात 

भारत मा  “सोने क  िचडीया” बनून वावरत होता. शतकानुशतके भारत हा ान िव ान 

आिण तं ान या े ाम ये अ सेर रािहला. 

 

मानवा या मु चा माग हा ान साधानेतून जातो ही आपली ाचीन िशकवण. यामुळेच 

िव ाथ  िव ान मंथन आप यासा या असं य िव ा याना उ ाचे आघाडीचे शा , तं  



आिण ावंत हो यास सा भूत होत आहे. या क रता सम त िव ाथ  वगाने आप या 

वैभवशाली िव ान परंपरेचे पाईक होणे आव यक आहे. मया दत साधनांची उपल धता 

असतांना देखील आप या पूवजांनी, ऋषीमुन नी आिण वै ािनकांनी केलेली दैदी यमान 

कामिगरी पा न आजचा िव ाथ  िनि तच ेरणा घेईल. समाज जीवना या सवागीण 

िवकासासाठी आिण मानव या स यक उ तीसाठी भारताने या ान िव ाना या े ात 

अ ेसर होणे अ यंत आव यक आहे.  

 

अधुिनक काळात अनेक थोर शा  या देशाने जगाला दले. ीिनवास रामानुजन, सर सी. 

ही. रामन, िव म साराभाई, एपीजे अ दलु कलाम आदी भत नी ही िव ान लालसेची 

योत अखंड तेवत ठेवली आहे. िव ान आिण तं ानाचा हा वारसा ISRO, CSIR, DRDO 

आदी सं थांमाफत अ यंत भावीपणे चालवला जात आहे. 

 

भारत हा ितभावंतांची मां दयाळी आहे. येथे ावान माणसांची कमतरता नाही. गरज 

असते ती यो य मागदशन, ो साहन देवून या ाव तांची गंुफण कर याची. मला अ यंत 

न पणे आिण कळकळीने सव पालक, िश क आिण िव ा यानी िव ानाची कास धरावी 

असे सुचवावेसे वाटते. आपण सवानी िमळून अथक य  के यास भारत पुन  एकवार 

वै ािनक अिव कारांची मां दयाळी होईल यात तीळमा  शंका नाही. 

 

वंदेमातरम! 

 

डॉ. सुधीर. एस. भदौ रया 

जनरल से े टरी, िव ानभारती   
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करण १ 
 

भारताच ेिव ानातील योगदान ( ाचीन त ेआधिुनक) 
 

िव ान आिण तं ान िव ात भारताचे योगदान ( ाचीन ते आधुिनक काल) 

िव ान आिण तं ानातील गती हे मानवी सं ृ ती ा िवकासाचे मुख कारण ठरले आहे. अगदी ाचीन काळापासूनच िव ान 

आिण तं ाना ा े ात भारताचे योगदान रािहले आहे. आजही ाला आपण ‘परंपरागत ान’ णतो; ते वा िवक शा ीय 

कसो ांवर आधारलेले ान आहे.  

ातं पूव काळ:  

भारतातील संशोधन आिण शा ीय गतीचा इितहास अगदी वैिदक काळापयत पाहता येतो. वैिदक कालखंडातील ातनाम 

गिणत  ‘आयभ ’ यांनी ‘शू ा’चा शोध लावला.  

ा भूिमतीय मेयांना पुढे पायथागोरसने िस  केले; ांना भारतीय िव ानांनी िवकिसत केले होते असं मानलं जातं. चौरस, 

आयत, वतुळ, ि कोण, या संक ना तसेच आक ा ा दहा ते बारा ा घातांकापयतची िकंमत आिण िविवध बीजगिणतीय 

सू ांचे मूळ आप ाला वैिदक वाङमयात सापडते. यातील कांही संक नांची मािहती तर इ.स.पूव १५०० पासूनच भारतीय 

लोकांकडे होती, असे िदसते. हड ा सं ृ तीम े ‘दशांश” प ती उपयोगात होती, हे आप ाला ा काळातील 

मापनप ती ा िनरी णांव न ल ात येते. यािशवाय, वैिदक काळातील सवात ाचीन िहंदू ंथ असले ा ऋ ेदाम  े

खगोलशा  तसेच अ ा िव ान (मेटािफिज ) यां ा संक नाही मांड ात आ ा आहेत.   

हड ामध ा गंुतागंुती ा संरचनेपासून ते िद ी ा लोह ंभापयत भारतातील गत देशी तं ानाचे आप ाला दशन 

होते. या काळात पाणीपुरवठा, वाहतूक, नैसिगक वातानुकूलन, दगडां ा िवशाल इमारतीचें बांधकाम तं  यांसह थाप  

अिभयांि कीचा बारकाईने िवचार झालेला होता. जगात सव थम िसंधु सं ृ तीम  े भूिमगत जल पुरवठा, सांडपाणी व था, 

जल-अिभयांि की आिण नैसिगक वायुिवजन यांचा िवचार क न अ ंत योजनाब  नगरांची िनिमती झालेली होती. जगातील 

अ  ाचीन सं ृ तीमं े छो ा छो ा ाथिमक अव थेतील वसाहती असाय ा त ा िसंधु खो  यातील ही गत सं ृ ती अ ा 

युरोपपे ाही मो ा भू देशावर िवकिसत झालेली होती. इ.स.पूव ३००० ते १५०० णजे जवळजवळ दीड हजार वषा ा 

कलावधीत या अफाट पसरले ा े ात मापनप तीतील मानके तसेच भाषाशा  िवकिसत झालेले होते. 

जल- व थापन 

कोण ाही सं ृ ती ा िवकासाकरीता अ ंत मह पूण घटक असतो पाणी. भारतातही उ ा आड ा वाहणा  या अनेक 

न ां ा आधारेच इथली सं ृ ती िवकिसत झाली. इथे अगदी हड ा पूव काळातही पा ा ा व थापना ा प ती चिलत 

हो ा. अगदी ाचीन काळापासून इथे िवकिसत तं ान वाप न िवहीरी, तलाव, बंधारे आिण कालवे यांचे बांधकाम केले जायचे. 

पा ाची साठवण तसेच पेयजल आिण िसंचनासाठी पा ाचा वापर यासाठी याची व था यांचाही िवचार ा काळात केलेला 



होता. भारतात दहा लाखांपे ा अिधक मनु िनिमत जलाशये आहेत, हे इथ ा ाचीन वैिश पूण आिण गत जल-

व थापनाचे िनदशक आहे.     

लोह आिण पोलाद  

आधुिनक सं ृ ती ा िवकासाम े लोह आिण पोलादाची फारच मोलाची भूिमका आहे. ाचीन काली न गंजणा  या लोह 

िनमाणा ा िवषयात भारत आघाडीवर होता. त ालीन युरोपात िवशेषत: तलवारी ं ा िनिमतीसाठी भारतातून अशा धातंूना 

बरीच मागणी होती. ाकाळातील या तं ाची झलक आप ाला आजही न गंजणा  या िद ीतील लोह ंभा ा पाने 

बघायला िमळते. 

कृषी तं ान 

आप ा देशातील कृषी तं ान संपूणपणे आप ाच देशात िवकसीत होत गेलेले आहे. ाचीन काळात भारत कृषी तं ाना ा 

िवकासात इतर देशांपे ा खूपच आघाडीवर होता. माती-परी ण, िपकांची म-च े , िसंचन, पयावरण पूरक िकटकनाशके 

आिण खते यांचा उपयोग तसेच धा साठवण व ि या यां ा िविवध प तीचंा यात समावेश आहे. 

पदाथिव ान 

वैिदक काळातच ‘अणू’ संक ना अ ी ात आली होती. पदाथाला पांच त ांत- पृ ी, अ ी, वायु, जल आिण आकाश यांत 

िवभाजीत केले गेले होते. परमाणु हा पदाथाचा अिवभा  असा सवात सू  कण मानला गेला. आज या त ाला जोडूनच 

आ क ऊजा िनिमती होते. 

औषध आिण श ि या 
 
 सग ा िव ाम े ‘आयुवद’ िचिक ाप ती ही सवात ाचीन आिण सवात सु व थत िचिक ा प ती समजली जाते. 

आयुवदा ा आधारे ाचीन िव ानांना िनरिनराळे कृती-त , आजारांची ल णे, िनदान आिण उपचार यांचे व थत ान होते. 

चरक, सु ुत आिद िव ानांनी आप ा संशोधनाने आिण ानाने आयुवदाला समृ  बनवले. 

नौकानयन आिण जहाज-बांधणी 

इं जांनी बंदी आणून न  करेपयत नौका- िनमाण हा भारता ा मु  िनयात उ ोगांपैकी एक होता. म युगीन अरब नािवक 

भारतातून नौकांची खरेदी करीत. अगदी, पोतुगीज मंडळी पण युरोपातून नौका खरेदी न करता भारतातील नौकांना ाधा  देत. 

जगातील सवात मोठी आिण गत जहाजे भारत आिण चीनम े िनमाण होत. युरोपपे ा िकतीतरी आधी िह ी महासागरात 

होकायं े आिण अ  नौकानयन िवषयक तं ानाचा वापर केला जात असे. आप ा नौकानयन आिण सागरी शा ातील 

ाना ा जोरावर समु माग होणा  या ापार व थेम े देखील भारतीयांचा मोठा सहभाग होता. 

 



ातं ो र काळ: 

ातं ानंतर भारताने िव ान आिण तं ाना ा े ात शंसनीय गती केली आहे. अणू िव ान, अंतरी  िव ान, इले ोिन  

आिण सुर ा तं ान े ात भारताने अनेक मह पूण गो ी सा  के ा आहेत. िव ान आिण तं ान े ातील जगातील 

ितस  या मांकाचे मनु बळ भारताकडे आहे. 

ेपणा  ेपण तं ानात भारत जगातील पिह ा पांच देशांत गणला जातो. मे १९७१ म े िव ान आिण तं ान िवभागाची 

(डी एस टी) थापना क न िव ान आिण तं ानाला देशा ा आिथक िनयोजना ा मु  वाहात आणले गेले. आज हा िवभाग 

िव ान आिण तं ान े ातील अनेक न ा िवभागांना ो ाहीत करीत, देशातील िव ान आिण तं ान िवषयक उप मांत 

सम याचे मह ाचे क  आहे. 

आप ा देशातील संसाधनांचा उपयोग कृषी आिण औ ोिगक े ां ा मा मातून उ ादन वाढीसाठी केला जातो. भारतीय 

वै ािनकांनी कृषी, वै क, जैवतं ान, दळणवळण, उ ोग, खिनज े , शीत े  संशोधन, आ क ऊजा, अंतराळ संशोधन 

आिद े ांतील संशोधनांत आघाडी िमळवलेली आहे. खगोलशा  आिण खगोल-भौितकशा , व- िटक, अणूजैिवक 

िव ान, िवषिव ान, संगणक णाली तं ान इ ादी े ांत भारतीय शा ांनी िनपुणता िमळवली आहे. 

अणूऊजा 

भारता ा अणूऊजा काय माचा उ े  ऊजा उ ादनािशवाय कृषी, वै कशा , उ ोग, संशोधन आिण अ  े ांत 

तं ानाचा उपयोग हे ही आहे. आ क संशोधनातील अित गत देश अशी आज भारताची ओळख जगात आहे. अणूभ ी 

आिण अ  सामु ीची आखणी व िनिमती आता देशातच कर ात येत आहे.  

अंतरी  संशोधन 

भारतीय अंतरी  संशोधन सं था (इसरो) जगातील सहा ा मांकाची मुख अंतरी  संशोधन सं था आहे. १९६९ म े आप ा 

थापनेपासूनच इसरो ने अनेक मह पूण गो ी सा  के ा आहेत. भारताचा पिहला उप ह ‘आयभ ’ ची िनिमती १९७५ म े 

इसरोने केली. आिण ानंतर अनेक उप हांची िनिमती केली. २००८ म े चं यान ा पाने भारता ा चां मोिहमेची सु वात 

झाली. अंतरी  संशोधन िवभागा ा अंतगत कायरत इसरो; उप ह संचार, दूर थ संवेदन सव ण क न संसाधंनांचे मापन, 

पयावरण संबंधी मापन, हवामान संबंधी सेवा आदीमं े इसरोची मह ाची भूिमका आहे. त:चा दूर थ संवेदन  उप ह  

असणारा भारत हा ‘ितस  या िव ातील’ देशांपैकी एकमेव देश आहे.  

इले ॉिन  आिण मािहती तं ान 

इले ॉिन  िवषयातील संशोधांनासोबतच सामािजक- आिथक िवकासात इले ॉिन  िवषयाचा सुयो  वापर यांत 

इले ॉिन  िवभागाचे मह ाची भूिमका रािहली आहे. कृषी, वै कीय आिण सेवा े ांतील गतीम े इले ॉिन  संशोधनांनी 

िवशेष मह पूण काय केले आहे. याम े देशी उ ादनां ा गुणव ा सुधारणेसाठी परी ण व िवकास क े आिण क ीय 

आिण े ीय योगशाळा थाप ात आ ा. या क ांची छो ा आिण मा म इले ॉिन  कंप ांना खूप मदत झाली आहे. 



भारता ा अथ व थेत मािहती तं ान (IT) हा मह पूण उ ोग आहे. मागील कांही वषात भारता ा मािहती तं ान उ ोगांनी 

खूप गती केलेली आहे. १९९०-९१ म े भारतीय मािहती तं ान उ ोग १५० िमिलयन डॉलसचा होता तर २००६-०७ म े ाचे 

मू  जवळजवळ ५०० िबिलयन डॉलसवर पोहचले होते. मागील दहा वषात भारता ा आयटी उ ोगा ा वाढीचा सरासरी दर 

३० ट े  एवढा ल णीय रािहला आहे. 

समु िव ान 

भारताला ७६०० िकलोमीटसचा िव ीण समु िकनारा लाभला आहे. भारताकडे १२५० न अिधक छोटी-मोठी बेटं देखील 

आहेत. १९८१ म े महासागर िवकास िवभागाची थापना कर ात आली. या िवभागा ा मा मातून जैिवक ोतांसह 

हायडोकाब  आिण खिनजआिद अजैिवक ोत आिण महासागरीय ऊजा या े ातील काम केले जाते. दोन िवशेष संशोधन 

जहाजे ‘सागरक ा’ आिण ‘सागर संपदा” केवळ याच िवषयातील संशोधनासाठी िवशेष क न कायरत आहेत. सव ण आिण 

संशोधांन यातून समु तळाची जैव आिण खिनज संप ीचा सतत अ ास केला जातो. भारताने १९८१ आसून १३ अंटा का 

वै ािनक संशोधन मोिहमा काढ ा आिण गंगो ी नावाचा आपला तळ ितथे थािपत केला आहे. हा तळ संपूणत: देशी 

तं ानातून उभारला आहे. या वै ािनक मोिहमांचा उ े  ओझोन आवरण, ऑि कल औरा आिण भूचंुबकीय ंदंनांचा या 

आिण आशा कार ा आिण मह पूण गो ीचंा अ ास हे आहे. समु ावर आधा रत उ ोगां ा िवकासासाठी ‘रा ीय समु  

िव ान सं था’ थापन कर ात आली आहे.  

जैव-तं ान 

िवकसनशील देशांम े भारत हा एकमेव देश आहे ाने जैव-तं ांचा वापर सामािजक व  आिथक िवकासासाठी यश ीपणे 

केला आहे. १९८६ म े जैव-तं ान मानलाची थापना कर ात आली. १९८६ म े जैव-तं ान िवभाग सु  कर ात आला. 

पशुसंवधन, वै कीय े ातील रोग ितकारक लशी तसेच अिधक उ  देणा  या िपकां ा जाती यांतील संशोधनामुळे या 

िवषयाकडे सवाचे ल  वेधले गेले. 

िव ान आिण उ ोग संशोधन सं था 

१९४२ म े देशात (CSIR) िव ान आिण उ ोग संशोधन सं था थापन झाली. आज ही सं था देशातील वै ािनक आिण 

औ ोिगक संशोधनातील अ ग  क  आहे. या सं थे ा अंतगत ४० योगशाळा, दोन सहयोगी औ ोिगक संशोधन सं था 

तसेच १०० न अिधक क ीय आिण े ीय संशोधन क  कायरत आहेत. सरकारने िनधारीत केलेले वै ािनक आिण औ ोिगक 

संशोधनाचे उि  पूण कर ासाठी ही सं था आघाडीवर आहे. 

 



2 - भारतातील खगोलशा   
 
भारतातील खगोलशा ाची सु वात  
 
            आ ण खगोलशा   कथेची अशीच  सुरवात होते- भारतात, सुरवातीस पुरेसे द तऐवज तयार केले 
गेले  नाह त. अंदमानात आढळले या  प ह या  'खगोलशा ीय' व तू , सुमारे १२,००० वषापूव या अ म 
युगातील  (palaeolithic) काळातील आहेत. एका लाकडा या काठ वर दर दवशी खाचा तयार क न 
चं ाची  कलाकलांनी  होणार  वाढ व घट (waxing  and  waning )* दाखवणार  च हे ह एक दनद शका  
होती. यात अमावा येपासून ते पौ णमेपयत आ ण परत अमावा येपयत चं ाची  होणार   आभासी वाढ व 
घट दश वले आहेत.  

 
अंदमान येथे सापडले या दनदशक का यांपकै  एक - वरकरणी पाहता काह  म ह यांतील चं ा या कला दश वत े 
 
 

 
  मोहजो-दारो येथे सापडले या  बार क छ ां या ओळी असले या पाषाणा या कंकणाकृती , या 
वषातील  सूय दय /सूया त दश वत आहेत असे वाटते. ( सौज य: एर का  मौला ) 
 
____________________ 
* चं ा या तबकडीची चां मासातील अमावा येपासून पौ णमेपयत व परत आमवा येपयत होणार  
आभासी वृ ी आ ण घट 



               का मीर म ये आढळलेले पाषाणातील कलाकृतींचे नमुने, उदाहरणाथ दहेुर  सूय कंवा समक  
वतुळे ह  काह  त ां या मते ७००० वषापूव  पा हले या  सुपरनो हा ( फोट पावणारा तारा) आ ण 
उ कापात यांचे च ण दशवतात. सधूं सं कृतीचे  सवात मोठे शहर मोहजोदारो ( तपूव २६०० - 
१९०० ) येथे उ खननात सापडलेले  कंकणाकृती कंवा वलयाकृती दगड, जे बार क छ ां या ओळी 
असलेले आहेत, ते हणजे वषातील वेगवेग या  दवशी सूय दया या खुणा दश वणार  दनद शका होती, 
असा अथ लावला जातो.  याच शहरातील बरो बर पूव पि चम असणारे र ते हे कृि तका न  
ओळख याचे/ दस याचे योतक आहेत असे वाटते. वर ल वधाने जर  नुसती ता कक वाटल  तर  
सग या ाचीन लोकांना व वातील व तू ंशी संबंध ठेवणे आ ण या आकाशीय व तू ंची लय समजून 
घेणे आव यक वाटले हे न क  ल ात येते. 
 
                  काह  हजार वषापूव या चार वेदामंधील सवात जु या असले या 'ऋ वेदात' , १२ समान  

भागांम ये वभागलेले ३६० दवसांचे १ वष असा उ लेख आढळतो आ ण ५ वषाचे ‘युग’ , हणजे 
सौरवष आ ण चां वषाचा ताळमेळ बसव यासाठ  असावे. ( यासाठ  ५ वषातून १ अ धक मास 
जोडलेला दसतो ) . यात सूय हणह  नर ण क न पका मक भाषेत लहलेले दसते. आ ण 
ह ल च असेह  तपादले गेले आहे क '३३३९ देव' हे खरं तर हणा या १८ वष य कालच ाचे (saros ) 

पक आहे. असे असेल तर हे , ाचीन काळापासून चालत आले या खगोलशा ीय नर णाकडे 
नदश करते. यानंतर काह  शतकांनी 'यजुवद' या वेदात चां वष ३५४ दवसांचे आ ण सौरवष ३६५ 
दवसांचे मानले गेले आ ण वष येक  २ म ह यां या सहा भागात - 'ऋतू' त वभागलेले आढळते.  
यजुवदात थमच २७ न ांचा ( हणजेच चं ा या आकाशीय मागातील 'घरे'  ) उ लेख आढळतो.  
 

 
२७ न े -पृ वी क थानी  (सौज य: एम. एस. ीराम ) 

 
          सव वधी यो य वेळी कर यासाठ ची गरज हणून, दनद शका आ ण खगोलशा   हे वै दक 
काळा या अखेर स जा त गत झाले, 'लगध' यांचे 'वेदांग यो तष' हे एक ा त न धक पाठय पु तक 
होते. ( असे हणू शकतो क हे भारतातील व यमान वै ा नक पु तकांमधील प हले पु तक होय! ). 
यातीलच खगोलवै ा नक मा हती या आधारे, ते तपूव १२ ते १४ या शतकातले असेल, असे 
ब याच त ांचे मत आहे. याम ये ना य वषातील ( पृ वीला एखा या ता याभोवती एक प र मण 
कर यास लागणारा वेळ - या संदभात सौरवषातील ) एका दवसाचा कालावधी २३ तास ५६ म नटे 
आ ण ४.६ सेकंद न दवला आहे, तर ह ल  हाच कालावधी २३ तास ५६ म नटे आ ण ४.०९१ सेकंद 



आहे असे स  झाले आहे; यातील इतका सू म फरक हे ाचीन काळातील मापना या अचूकतेचं 
योतक आहे. 'वेदांग यो तष' यात 'अयनातं' (solastices ) आ ण ' वषुव' (equinoxes)  याब लह  चचा 

आहे आ ण यात चां  वष व सौरवष यात एका मता आण यासाठ   दोन चां  मास 'अ धकमास'*

वापरले आहेत.  हणूनच काह  बाबतीत हा ंथ भारता या पारंप रक चां -सौर दनद शकेचा पाया 
मानला जातो.

ारं भक ऐ तहा सक कालावधी
या े ातील दसुरा कालखंड तपूव ३ रे शतक ते इसवी सनातील  प हले शतक असा होता 

आ ण तो हां या उदय आ ण अ त , यांचे प र मण इ याद ंवर आधा रत खगोलशा ीय गणनेचा 
होता.  जैन खगोल व ान याच कालखंडात गत झाले जे वेग याच २७ न ांचे दोन समूह, २ सूय 
आ ण २ चं ांवर आधा रत होते; तर ह  दनद शके या गणनेसाठ  अचूक होते. 

याच कालखंडात चंड मो या काळाचे मापन मांडले गेले, जसे ' माचा दवस' ('क प') ४.३२ 
अ ज वष - जो काळ आ चयजनकर या  पृ वी या वया या जवळपास येतो ( ४.५ अ ज वष ). पुराणे 
आ ण जैन ंथांत याह पे ा कतीतर  मो या कालखंडाचंा उ लेख आढळतो.
_________________ 
* सौर वष अंदाजे ३६५.२४ सौर दवसांचे तर चां  वष हे जा तीत जा त ३६० दवसांचे असते. काह
वषानी या दो ह  वषातील फरक इतका वाढतो क  चां वषात एक म हना वाढवला जातो जेणेक न या
दो ह  कालगणना कर या या प तीतं फरक रहात नाह . यालाच 'अ धक मास' हणतात.

जर  काह  व वानांनी या कालखंडात बॅबीलॉनीयन आ ण ीक यांचा भाव मानला असला 
तर  अजूनह  हा चचचा मु ा आहे. तथा प तपूव काह  शतके ७ दवसांचा आठवडा अशी सु वात ,(
वै दक काळा या उ तराधात म ह याचे २ पंधरवडे कंवा प , एक शु ल ( काशाचा)आ ण दसुरा कृ ण 
(अंधाराचा) असे भाग केले गेले.) आ ण 'यवनजातक' (इसवीसन २६९) यात १२ राशींचे मांडलेले
रा शच    याम ये हा भाव जाणवतो.

स ां तक युग 

वर ल कालखंडा या आ ण  'भारतीय ग णत आ ण खगोलशा ाचा सुवणकाळ ' हट या 
जाणा या कालखंडा या मध या काळाब ल आपल  मा हती बर च कमी आहे.   इसवीसना या ५ या 
शतकात सु वात झालेले ' सं ां तक युग' , यात व वध ' सं ांत ' मांडले गेले - ' स ातं ' या सं कृत 
श दाचा अथ 'मूलभूत त व कंवा न कष' असा आहे, पण येथे हा अथ संक लत केलेले न कष कंवा 
बंध/ ंथ असा होतो. यांतील मुख वै श ये हणजे कोण मती (trigonometry) मधील व वध 

प ती आ ण ' क य च य ' * हि थतींची गणना !

'आयभ  १ '( ज म - इसवी सन ४७६) यांनी स या या 'पाटणा' जवळ यां या 'आयभट य'

पासून या कायाचा ारंभ केला. यांनी ' आयभट य' म ये सं त पण सुसू  प तीने ग णत आ ण 
खगोल व ानातील गती मांडल  आहे.  इतर काह  बाबीसंोबत यात कालमापनाचे एकक आ ण 
आकाशीय गोलाची वै श ये मांडल  - यात पृ वी हा एक अधांतर  अवकाशात फरणारा गोळा 
अस याचे सां गतले आ ण हां या  सरासर  ि थती वषयीची सारणी ल हल  आहे.  आयभट यांनी चं  
आ ण सूय या दो ह ं या हणाची कारणमीमांसा वशद क न सां गतल , तसेच पृ वीचा यास १०५० 



योजने ( ‘योजन’ हणजे ८००० मनु य उंची कंवा १३.६ कलोमीटर ) अस याचे सां गतले. हे 
स या या मापना या जवळ असले तर  १२% जा त आहे. ( यांनी दलेले सूयाचे कंवा इतर हांचे 
यास मा  खूप कमी आहेत. ) 

 

 
भारतातील  खगोलवै ा नक / ग णत  दशवणारा नकाशा .  यांचे ज म दनांक तसेच ज म/काय थळ हे बरेचदा 
तंतोतंत नाह . या नकाशाम ये बर च नावे , जसे बौधायन ( तपवू ~ ६०० ) ते ीधर (~ ८०० ) कंवा 
आयभट २ (~ ९५०) दसत नाह त , कारण यां या काय थळाचंी मा हती थंात सापडल  नाह . ( सौज य: 
मशले डॅनींनो , व वध ोतांतून सं हत ) 

 
             यानंतर ब याच खगोल वै ा नकांनी सह नदशक णाल तील  (coordinate system) , 

कालमापनातील आ ण आकाशाचे भाग, हांची सरासर  व  खर  ि थती, हणे यातंील व वध मु यांचा 
अ यास केला. 'वराह मह र' हे आयभट यांचे समकाल न; यांनी इसवीसन ५०५ म ये या काळात 
च लत असले या पाच खगोल वषयक ंथांचे संकलन केले. यातील एक ंथ 'सूय स ांत' हा नंतर 

सुधा रत केला गेला आ ण हाच ंथ भारतीय खगोल व ानाचा मूलभूत ंथ ठरला; इतर दोन ंथात 
ीक खगोल व ान प ट केले आहे. वराह मह र यांनी हांचे प र मण, हणे आ ण राशीच  यांचा 

अनेकदा यो तष व ाना या पा वभूमीतून उहापोह केला आहे. 'भा कर-१' (ज म: इसवीसन ६००)- 
सवात आधीचा आयभट-१ यांचा पुर कता - यांनी सुधा रत गणना प तीं य त र त आयभटां या 
खगोल व ानाचे मू यवान प ट करण दले.  
 
_________ 
*आधी या ीक व भारतीय खगोलवै ा नकांनी भू-क त रचना वापरल  अस याने पृ वीव न दसणारे हांचे 
मागे जाणारे (व  असणारे) माग समजावनू देता येत न हते; यांनी असे गहृ त धरले होते क हे ह लहान 
वतुळांम ये फरत फरत पृ वीभोवती मो या वतुळात फरतात ( हां या सरासर  क ेत ).   
 



 
' मगु त 'यां या  ' म फुट स ांत ' मधील एक ह त ल खत प र छेद  (सौज य : मु ंबई व यापीठ थंालय) 
       
            नंतर काह  वषानी आ ता या माउंट अबू येथे राहणा या ' मगु त ' (ज म इसवीसन ५९८) यांनी 
जर  चुक ने आयभट यांचा 'पृ वी हा फरणारा गोळा  आहे' हा स ांत मानला नाह  तर  व वध हांची 
अवकाशातील म य (सरासर ) आ ण खर  ि थती ('भोग'), यांचे संयोग कंवा 'युती' आ ण सूय हण व 
चं हण यातील काल नणयाब ल या सम या यांचे चंड ग णतीय कौश य   वाप न नराकरण केले. *  
 

        जर नर णाची भ कम परंपरा नसती आ ण  ' मगु त' यां या ' म फुट स ांत' या महान 
कलाकृतीत २२ या करणात यांनी, कुठ याह  उ तम कारा गरास सहज  बनवता येतील अशी  
खगोल व ानासाठ  उपयु त व वध उपकरणे -  उदा: पा याचे घ याळ ('घट  यं ' ) - यात एक छ  
असलेला वाडगा पा याने  पूण भरले या   मो या  पा ा   म ये बरो बर २४ म नटांनी (' एक घट  ') पूण बुडत 
असे ; एक शंकंूयं ातील काटा ( एक छोट  काठ  जी सरळ उभी केलेल  असते व त या सावल या गतीचा 
अ यास करतात ); एक च हां कत वतुळाकार कंवा अधवतुळाकार चकती; का ीसारखे दसणारे कंपास 
सारखे उपयोगी उपकरण - वशद क न सां गतल  नसती  तर भारतीय खगोलवै ा नकांना ए हढे यश मळाले 
नसते.  ह च उपकरणे आ ण यांतील गणनेचे तं  हे दो ह  नंतर या हणजे ८ या शतकातील  'ल ला '  

यांपासून ब याच  व वानांनी उपयोगात आणले.  
 

 
खगोल य  नर णासंाठ   'ल ला ' यांनी  वणन केलेल  काह  उपकरणे  (सौज य: शेखर नावकर ) 

_____________ 
* तारे कंवा हाचें 'भोग' (celestial longitude ) हा एक वसंत संपात बदं ूपासून (मेष) पवू दशसे ां तवृ त 
(ecliptic) व या तारा कंवा हातून जाणा या मो या वतुळा या छेद बदंतूून जाणारा ां तवृ ताचा कंस आहे. ( 
ां तवृ त (ecliptic) हणजे पृ वी या क चेे तल ) ' सरासर  भोग' हणजे या व तचूी सरासर  ि थती तर 

'खरे भोग ' हणजे एका ठरा वक वेळेस असलेल  या व तचूी वा त वक ि थती .  
 



                 ' मगु त' यांनी खगोलशा ीय गणने या प तींसाठ  साठ  एक मा हतीप क  ल हले, जे 
नंतर या ब याच शतकातं लोक य होते, असे प शयन 'अल ब नी' या गझनीचा मोह मद या या 
बरोबर ११ या शतकात भारतात आले या व वाना या लखाणाव न तपा दत होते. अल ब नी हे 
भारतीय खगोल व ानातील तं ामुंळे खूप भा वत झाले होते आ ण यांनी बरेच लखाण केले, तसेच 
वराह मह र आ ण मगु त यां या ंथांचे अरे बक कंवा प शयन  म ये भाषातंर केले.  
 
                  'भा कर २' ( ज म: इसवीसन १११४ ) जे 'भा कराचाय' हणून ओळखले जातात, यांनी 
खगोल व ान आ ण ग णत या दो ह  े ातील गणना प तींम ये मह वाचे शोधकाय केले. हां या 
म य आ ण स य (सरासर  आ ण ख या) ि थती, कालमापनाची तहेर  सम या, दशा आ ण थान, 

हांचा उदय, अ त आ ण हां या युती , हां या ग त वषयक उ क त आ ण अ धच  ( eccentric 

and epicyclic )असे स ांत आ ण ब याच कारची खगोलशा ीय उपकरणे याम ये यांचे बहु मोल 
योगदान आहे.  सग यात मह वाचे हणजे आधी या भारतीय खगोलवै ा नकांची सू े आ ण तं  व 
प ती यातं भा कराचायानी खूप सुधारणा केल .  
 

 
इसवीसन ११२८ मधील  खगोलवै ा नक ‘प नाभ’ यांनी ख ास चं हण अचूक  वतव याब ल  राजा 
र नदेवाने यांस एक गाव देणगी द याचा शलालेख. असे इसवीसन ४४० ते इसवीसन १८५९ 
पयतचे  ३५० पे ा जा त शलालेख शोधून काढले आहेत. ( सौज य: बी. ह . सु बराय पा ) 
 
             या काळात सवसामा य जनतेची व खगोल व ानाची सांगड साधारणतः दनद शका व पंचांग 
यांतून आ ण धा मक आ ण सामािजक या मह वा या नंतर होणा या हणांची मा हती, या वारे 
होत असे.  जो हण कधी, कसे होणार आ ण कती वेळ असेल ते अचूक सांगू शकणा या 
खगोलवै ा नकाची स ी नि चत असे आ ण यास राजाकडून ब ीसह  मळत असे हे ब याच 
शलालेखातूंन आढळते. आणखी एक मह वाचा दवुा हणजे थाप यकला, ब याच मं दरां या दशा 
खगोलशा ा या ट ने संपात बदं ू ( ां तवृ त आ ण वषुववृ त यांचे छेदन बदं ू ) ( equinoxes ) 

आ ण व ट भ/ अ व ट भ ( सूय कक कंवा मकर वृ तावर अस याचा दवस) या दवसां या 
सूय दया या दशेबरोबर सरळ रेषेत आले या आढळतात.   
                                                                                



                   
 
शृंगेर  मं दर, याचा मंडप रा शच ा या १२ राशींना सम पत आहे आ ण याचे खांब व ट भ  व अ व ट भ  

(solstice ) दवसां या  सूय दया या दशेत आहेत. ( सौज य: बी. एस. शैलजा ) 
 
केरळ पंथ / शाखा  
                साधारणपणे असा समज आहे क भा कर-२ नंतर भारतीय खगोल व ानात आ ण ग णतात 
काह ह  मह वाची गती झाल  नाह , पण तो  चुक चा  आहे आ ण याचे मूळ केरळ या भारता या 
द णेतील रा यात झाले या या े ातील मह वा या गतीची मा हती आ ण ान यांचा अभाव. 
जे हा उ तरेकडील भारतात सतत होणा या आ मणामुंळे ानोपासना खं डत होत होती ते हा  'केरळ 
खगोल व ान व ग णत व यालय' असे सामा यपणे उ लेख या जाणा या या शाखेचा १४ या 
शतकापासून ते १७ या शतकापयत झपा याने वकास झाला.  
 
                 'परमे वर' ( १३६२-१४५५) या ३० ंथां या लेखकाचे नाव या शाखे या वकासात मुख आहे 

- याने नवीन प त शोधून काढल  यायोगे हणे, हि थती इ याद चे गणन करणे अचूक झाले 
आ ण  ह प त खूप लोक य झाल . यांनी असे तपादन केले क सू े सतत दु त करावी 
जेणेक न ख या नर णां या जवळपास येतील आ ण यासाठ   यांनी हणांचा व यातील मापदंडांचा  
वषानवुष अ यास केला असे हणतात. यां या नंतर 'नीलकंठ सोमयाजी' (१४४४-१५४५) यांनी यां या  
स  असले या 'तं सं ह' म ये अंत हां या हणजे बुध व शु  यां याब ल या आधी या भारतीय 

खगोलवै ा नकांचे आराखडे/नमुने यात बराच बदल क न या हांना मंगळ (कुजा), गु  (बहृ पती) 
आ ण शनी यां याबरोबरच सूयाभोवती लंबवतुळाकार क ेत मण करत अस याचे तपादन केले. ह 
केरळ शाखेची काम गर  नि चतच उ लेखनीय ठरते जे हा आपण हे ल ात घेतो क युरोपम ये  

'कोप नकस' (१४७३-१५४३) यांनी हां या सूयक त क ांचा स ांत मांड याचा आधीच 'नीलकंठ' यांनी 
हे तपादन केले. तर ह  भारतातील सूयक त स ातंा या य  भावामुळे युरोपात या े ात  

गती झाल  असे समजणे चुक चे वाटते.  
 
इतर स ां तक युगानंतर या घडामोडी  
                याच सुमारास इ ला मक खगोल व ानाशी गु ंतागुतंीचा संबंध आला, यात इतर काह  
फाय यांबरोबर तेथील यो तष ( 'ऍ ोलेब') सारखी उपकरणे भारतात आणल  गेल , यात स  
आ ण भ य यं मं  कंवा जंतर मंतर या वेधशाळा या १८ या शतकात जयपूर या महाराजांनी, 
सवाई जय सगं (१६८८-१७४३) यांनी बांधून घेत या. यात भारतीय, अरे बक आ ण युरोपीय 
खगोल व ानाचा संगम आढळून येतो.  



साधारणपणे भारतीय खगोलवै ा नकांना सै ां तक रचनांपे ा गणने या काय म प तींम ये 
जा त रस होता.  हि थती आ ण हणे यांची मा हती काह  तं े वाप न अचूकपणे काढता येत होती 
आ ण ती  काढ या या  वेगाचा  'ले जट ल' सार या च व वानांवर भाव पडला यामुळे ते जून 
१७६९ मधील शु ाचे सूयसं मण नर णयासाठ   'पुडुचेर ' येथे दोन वष रा हले.

नवी द ल  येथील जंतर मंतर ची दोन  ये (सौज य: मशेल डॅनींनो ) 

जर  पारंप रक सारणी आ ण गणने या इतर प ती १९ या शतकातह  उपयोगात आण या 
जात हो या ( जसे ओ डया खगोलवै ा नक सामंत चं शेखर सहं, जे यरुोपीय खगोल व ानाब ल 
पूणपणे अन भ  होते, यांनी १८६९ म ये एक मोठा ंथ ' स ातं' ल हला. ), तर ह  आधु नक 
खगोल व ानामुळे भारता या खगोल व ानाची गती थंडावल . तर ह  ब याच कारांनी भारताचे नवीन 
व ाना या वकासा म ये  योगदान आहेच, कारण भारतीय खगोलवै ा नकांनी आ ण ग णत ांनी 
वक सत केलेल  तं े ह  काह  शतकांपूव च अरबातंफ युरोपात पोचल  होती. भारतीय खगोल व ान 
फ त इ ला मक ( कंवा झज) आ ण युरोपीय खगोल व ान यांबरोबरच न हे तर चनी 
खगोल व ानाबरोबर सु ा संवाद साधत रा हले. या काह शा व च  पर पर येमुळेसु ा दो ह  कड या 
व ानाचा नेहमीच वकास घडून आला.



3 - भारतातील रसायनशा  : एक सव ण
रसायनशा , जसे आपण आता समजतो तसे, ह  व ानाची  तशी एक नवीनच शाखा 

आहे. १८ या शतकात यरुोप म ये, आधी या काह  शतकांत काह  माणात अरबांकडून िशकले या
कमये या परंपरेनंतर, आकारास आलेली शाखा आहे.  ( ' कमया' हणजे काह  गूढ प त याचा 
अिंतम हेतू , काह  मूलभूत धातूचें सो यात पांतर करणे आ ण मानवास िचरंजीवी बनवणारे 
अमतृ शोधणे, हा होता.) इतर काह  सं कृतीतं - जसे िचनी, भारतीय - यां या वतः या कमया 
परंपरा हो या, यांत रासायिनक यांचे आ ण तं ानाचे बरेच ान होते.

सु वातीचे रासायिनक तं ान :
भारतातील िसंध ू सं कृतीत (इसवीसनापवू  3 सह के) आ ण यां या पवूजां या

सं कृतीत अशा तं ानाचे आराखडे सापडतात. 

पांढ या रंगाच ेन ीकाम असललेा एक हड पा येथील मणी  )सौज य :जे .एम ्  .केनोयर (  

हड पा येथील लोकांचे धातकुामातील कौश य 'भारतातील धातु व ान' या पाठात दले 
आहे. कंुभारकामासाठ  सु ा गरम करण,े वतळवनू साधंणे आ ण बा पीभवन यांचे तं ान 
आव यक होते. मणी तयार कर यासाठ  कॅ शयम काब नेट या ावणात म यांना पाढंरे  करणे,
पांढरे न ीकाम कायम टक यासाठ  नंतर भ ट त गरम करणे इ याद  ल  या खिनजांवर
करणे हे तं ान लागत असे.

हड पा येथील लोक इतर काह  पदाथाबरोबर जाळलेली चुनखड  व ज सम यांपासून  
बनवले या व वध कार या  उखळ , भांड  आ ण िसमट वापरत असत. वा झ ची बार क पूड 
जे हा जाळली जाई ते हा एक चकाक दार कृ म पदाथ 'फेय स' (faience) ( झलई/चकाक ) बनत 
असे. नतंर याला िसिलका चे आवरण चढवले जाई, (कदािचत सो या बरोबर जोडून ), नतंर 
कॉपर ऑ साईड िमसळून यास चमकदार  नीलमणी रंग दला  जात असे. फेय स ला नंतर 



वेगवेग या दािग यांचे कंवा लहान पतु याचें आकार दले जात. लोह ऑ साईड घालनू चमकदार 
माती या भां यांना हरवट िनळ  झाक येई, तर मँगॅनीज ऑ साईड मळेु गडद करिमजी (maroon 

) रंग येई.  
                हे तं ान िसधं ू सं कृतीनतंरह  टकून रा हले आ ण गगंा सं कृतीत  

(इसवीसनापवू चे प हले सह क) सु ा यास माग िमळाला, बरेचदा ना व यपणू बदलांसकट - 

उदाहरणाथ काच उ पादन, उ र प मेतील त िशला ते पवूतील नालदंा आ ण द णेतील 
अ रकामेडू येथे उ खननात ब याच कारचे काचेचे मणी आ ण इतर कलाकृती सापड या आहेत.  
 

 
फेय स (faience ) ची एक हड पा येथील बांगड  

 
          रंग य हे आणखी एक कुशल रासायिनक प ती असलेले े  होते आ ण ते रंगकामासाठ  

( 'अजठंा' येथील रंगीत िभ ीिच  याची सा  देतात) , याच माण ेसतुी आ ण इतर कार या 
कापडास रंगवणे यासाठ   आव यक होते. िच वेधक बाब अशी क  रंग य तयार कर यासाठ  फ  
स य पदाथ (जसे विश  फुलाचें कंवा फळांचे अक ) वापरले जात न हते तर खिनज ोतह  ,  

काबन (काजळ ) पासनू ते असिनक स फाईड ( पवळा रंग) कंवा कॉपर अिसटेट (तां याचा 
हरवा गंज, हरवट िनळा रंग ) इ याद  वापरलेले आढळतात.  

 

'वैशे षका' मधील अणुशा   
 
            हे खरतर वा त वक रसायनशा ात अनुवा दत झाले नसले तर  भारता या अणुशा  
वषयक संक पनांचा उ लेख करण ंआव यक आहे. अणुशा  कंवा पदाथ व ानातील मूलभूत 
सकं पना, पदाथ हा अ वभा य कणाचंा बनलेला आहे, ह  सकं पना तपवू काह  शतके आधीच 
भारतात त व ानातील अनुमानाचा भाग हणून आलेली आढळते, मु य व े 'वशेै षका' या ाचीन 
भारतातील सहा मह वा या त व ान णालींपकै  एक असले या ंथात आढळते. 
'वशेै षका सू ां या' थंक यास 'कणाद' ( याचा अथ कण खाणारा ) हणून उ ले खले गेले. 
साधारण तपवू ५०० वषानतंर या काळातील असेल. ा सू ानसुार सव पदाथ सू म कणांनी ( 
अण ू कंवा परमाण ू ) बनलेला असतो. हे कण अनतं, अ वनाशी , गोलाकार, अितसंवेदनशील 
असतात व सतत आ दम थतीत गितशील असतात; ते इतर सयंोगांम ये जो या कंवा ितघाचंा 



गट बनव ू शकतात आ ण अ य बले यां यामधील पर पर या घडवनू आणतात. 'वशेै षका' 
रचना नऊ कारची ये ओळखते: (१ ते ५) पृ वी, आप (पाणी), तेज (अ नी) , वाय ू , आकाश 
(६) काळ (७) दक् ( दशा कंवा अवकाश) (८) मानस (मन) आ ण (९) आ मन (सव  -
आ मा). या यित र  पदाथाला वाह पणा, िचकटपणा, थित थापक व कंवा लविचकता , 

गु वाकषण इ याद  ध न चोवीस 'गणु' असतात. वाह पणा पृ वी, पाणी आ ण अ नी यां याशी  , 
िचकटपणा फ  पा याशी  तर गु वाकषण फ  पृ वीशी संबंिधत होते. वनी, उ णता आ ण 
काश यांचे वैिश यपणू गणुधमाब लह  चचा केली आहे, जी नतंर या काळात शोध या गेले या 

भौितक  िस ांतां या जवळ पोचते, फ  ग णतीय ससंाधनांचा अभाव असतो, ा चचा वै ािनक 
िस ातं होऊ शक या नाह त.  
 

पूव या सा ह यातील रसायनशा   
 
              व वध रासायिनक प तीं या ानाचे भरपरू परुावे पूव या भारतीय सा ह यात 

सापडतात.  
             'कौ ट यचे अथशा ' हा शासन आ ण कारभार  यावर ल मौय कालखंडातील तपवू 
३ या कंवा ४ या शतकातील सु िस  ंथ  आहे. या काळात चिलत असले या रासायिनक 
प तींब ल या थंात बर च मा हती आहे, मु य वेक न एक मोठा भाग खाणी आ ण खिनजे 
(सोने, चांद , तांबे, ज त , कथील आ ण लोह या धातूचंी धातकेु यासह ) . यात मोती, मा णक, पाचू 
सारखे  हर या रंगाचे र  )beryl ) इ याद  मू यवान र ां या  व वध गणुधमा वषयी , व वध रसां या 
क वना वषयी (आंबवण)े (उदा: ऊस, गळू, मध, जांब ू, फणस, आंबा इ याद ), तेल काढणे या वषयी 
सु ा मा हती आहे.  
             आयुवदातील दोन मखु थं हणजे इसवीसनानंतर काह  शतके नंतरचे   'चरक सं हता' 
आ ण 'सु तु सं हता' . ते औषधी गणुधमासाठ  व वध कारची - धात,ू खिनजे, ार, रस - अशी 
रसायनेच वापरत न हते तर यांनी व वध अ क (' ार')  तयार कर या या प तींब ल व ततृ 
मा हती दली आहे, आ ण ह  ' १० कला' पकै  एक कला समजली आहे.  अ क हे सौ य, दाहक 
कंवा सवसामा य णेीचे असे वणन केले आहे आ ण ते ठरा वक वन पतींपासून बनवले जाते, 

काह  वन पती चुनखड  बरोबर जाळून, यांची राख पा यात िमसळून , ढवळून, गाळून आ ण हे 
ावण उकळवनू संहत क न यात जळलेली चुनखड  आ ण शखं तकुडे घालून बनवले जात असे. 

असे अ क ावण श येची उपकरणे तसेच सो याचे, चांद चे कंवा लोखंड  पापु े , जे औषधांची 
िनिमती कर यासाठ  वापरत ,यां यावर या कर यासाठ  वापरत. ा थंांम ये िलंबवूग य 
कंवा िचचं यासार या वृ ांपासून काढले या स य आ लाबं लह  मा हती आहे. ( खिनज 
आ लां वषयी जाग कता खूप नतंर या काळात आली) 
              एक कारचा ानकोश असलेली  ६ या शतकातील  'वराहिमह र' यांची 'बहृतसं हता', 
याम ये एक संपणू करण सोळा मळू पदाथापासून वेगवेग या माणात िमसळून असं य सगुंधी 

ये/ अ रे बनव या या प तींवर आहे.  अ रे आ ण सौ दय साधने बनवणे ह  न क च या 
काळातील आ ण म ययगुीन भारतातील रसायनशा ातील मह वाची शाखा असावी असे दसते.  



              'बहृ सं हते' म ये इतरह  व वध कृती द या आहेत. उदाहरणाथ, घरा या व मं दरां या 
छ परावर आ ण िभंतींवर लेप यासाठ  िचकट पदाथ कसा बनवायचा - तो सपंणूपणे व वध 
वन पती, फळे, बया आ ण खोडं यां या रसापासून , रस उकळून आ ण सहंतीकरण क न, अक 
बनवून  नतंर वेगवेग या िचकात िमसळून बनवत. अशा कृतींची खरंच चाचणी क न वै ािनक 
पर ण करणे रंजक ठरेल.  
               इतर ंथांम ये ( 'कामसू ' यासारखे ) एखा ा य ला यश वी/ पारंगत हो यासाठ  
लागणा या या ६४ कला अवगत असणे आव यक असे यांची याद  दली आहे. याम ये 
'सो या चांद या ना यांचे , दािगने आ ण र ांचे , रसायनशा  आ ण खाणकामाचे , रंगीत खडे, 

र े आ ण म यांचे , खाणी व खनन यांचे ान '  समा व  आहे, यामळेु या े ांना या काळात 

दले या मह वाचा परुावा िमळतो.  
 
सै ांितक युग  
            भारतातील कमया शा  गु ा सा ा या या कालखंडात साधारण प ह या सह का या 
म यावर उदयास आले. याचें मळू शोधणे खूप कठ ण आहे आ ण त ांनी असे मत मांडले 
आहे क  ते दसु या शतकात चीन म ये असले या कमयाशा  या  शाखेतनू इथे आले. उगम 
कोठूनह  असो, भारतीय कमया शा ाने लवकरच वतःचा िश का यावर उमटवला. याला 
'रसशा ' , 'रस व ा' कंवा 'धातुवाद' असे हटले गेले. 'रस' ा श दाचे बरेच अथ आहेत, अक, चव, 

वन पतीतील रस, फळांचा रस कंवा वीय: जे हा याचा संबधं 'पारा' शी येतो. 'पारा' हा 'िशव' 

हणजे पु ष त वाशी िनग डत मानला जातो, 'गधंक' हे 'श ' कंवा ी/ कृती त वाशी िनग डत 
आहे. आ ण बरेचसे यावर ल ंथ  िशव आ ण श  यां या संवाद पात तुत केले गेले आहेत. 
(गंमत हणज ेिचनी कमया शा ात पारा आ ण गधंक यांची त वे (िलंगे) अगद  व  आहेत!) 
.  हे 'तं ' त व ाना या सुरातले आहे आ ण खरंच रसशा ा या प तीमं ये, तयार  म ये आ ण 

यांम ये 'पारा' हा दैवी गणुधमाचा समजला गेला आहे आ ण इतका साम यवान समजला आहे 
क  फ  द घयु यच न हे तर अ य हो या या कंवा उ ोलन/ ख- मण यासार या गूढ श  

दान करतो.   
               'नागाजनु', 'गो वदं भागवत' , 'वा भट', ' सोमदेव' , 'यशोधर' आ ण इतरह  अनेक व ानांचे 
पु कळ थं कमया शा ावर आहेत. रसशा ावरची पु तके व वध रसायने आ ण यां यातील 
अिभ या यांचे ववरण देतात. याचें वग करण खालील माण ेआहे :( काह  फरक वगळता): 
 
 'महारस' कंवा  आठ मुख पदाथ : अ क, टूरमलीन (tourmaline), तांबे पायराईट (copper 

pyrite), लोखंड पायराईट (iron pyrite), डांबर  (bitumen), मोरचूद (copper sulphate), 

ज त काब नेट आ ण पारा (कधी कधी 'राजावत' (िन या रंगाचा दगड ) आ ण मॅ नेटाईट 
(magnetite or lodestone) हेह  ा गटात समा व  करतात. ) 

 'उपरस' कंवा आठ दु यम पदाथ : गधंक, लाल गे , हराकस (लोह स फेट) , तरुट , हरताळ 
(आसिनक ायसु फाईड ), मनशीळ (realgar- आसिनक स फाइड ), अजंन (अँ टमनी चे 
सयंुग) आ ण किथल खडक (tin dioxide ) 



 'नवर े ' कंवा नऊ र े : मोती, पु कराज, पाच,ू मा णक, नीलम, हरा इ याद  

   'धातू' कंवा सात धात ू: सोने, चांद , तांबे, लोखंड, िशसे, किथल, ज त ; काह  िम  धात ू         
( पतळ, कां य, पचंधात ूइ याद ) ; 

  वष कंवा गरळ आ ण वन पती; वन पतींम ये २०० या वर उ लेख आढळतात. ( याचंी 
ओळख बरेचदा िन त नसते ) - वन पतींची गरज असे, वशेषतः धातूंवर कंवा पदाथावर 

या कर यासाठ  कंवा यांचे 'पचन' कर यासाठ .  
         जीवनात 'अमतृ' िमळावे यासाठ , द घायु य आ ण ता याचा जोम टकतो अ या 
समजतुीमळेु  पा यावर  व वध  या  के या गे या; यामळेु पा याला काह वळेा 'अमतृधातू' हणनू 
सबंोधले गेले आहे. यवहारात काह  आयुव दक आ ण िस  औषधे, व वध धात ूआ ण इतर  

खिनजांपासून बनवली जात, पण यांतील अयो य  गणुधम कंवा वषासारखे प रणाम 
घालव यासाठ  ( कंवा काह  ंथानसुार वष 'मार यासाठ ') ब याच ज टल शु करणा या या 
के यावरच ती औषधे ाशन कर यासाठ  यो य समजली जात. उदाहरणाथ,  जर  पा याची संयुगे 
वषार  समजतात तर  हंगोळ  (cinnabar - mercuric sulphide HgS ) - हा काह  भावी औषधी 
वन पतीं या रस आ ण अकाबरोबर चोळणे, गधंक कंवा अ क अथवा काह  अ कधम  पदाथ 
समा व  करणे, अशा १८ ल  यांमधून ('सं कार ') जात असे. पा याचे प रणामी संयुग हे 
सेवन कर यास यो य ठरवले जात असे आ ण याने शर राचा कायाक प होतो असा व ास 
होता. अशाच काह  या 'तािमळ ‘ कमया’ शा ात' आ ण 'िस  णालीत' हो या, िशवाय नैसिगक 
ार, वशेषतः यांतील तीन )मू पू( , सधव मीठ आ ण व वध काब ने स संबंिधत वशेष प ती वकिसत 

झा या. 
 

 
मळू हंगोळ   कंवा  cinnabar - mercuric sulphide 

 
                िशसे, किथल कंवा तांबे यासार या मळू धातूचें पांतर सो यात कराव े हा 
कमयाशा ाचा आणखी एक उ ेश होता आ ण यासाठ  पाच या करा या लागत : फासणे, 
फेकणे, ओतण,े धरु  करणे आ ण आदळणे . इथेह  पारा , याला 'सुवणकारक' कंवा सोने 
बनवणारा , असेह  हणत , ाची  मह वाची भिूमका होती.  ंथांम ये बरेच दवस चालणा या ा 

या अगद  व ततृपणे वशद के या आहेत, तर  यांचे तपशील सहज कळ यासारखे नाह त, 



कारण काह  वन पती, खिनज पदाथ कंवा यां यावर या या याबाबत साशकंता आहे. पण 
पांतर हे फ  यां क व पाचे मानले जात न हते: ामा णकपणा, आ म-िनयं ण (संयम), 

हेतचूी शु ता,  देवावरची ा, गु ती आ ाधारकपणा आ ण रस व ेवर व ास हे सव , यश 
िमळव यासाठ ,  'रसवाद ं' क रता अ यतं आव यक समजले जात असे. ख या प ती गु  ठेव या 
जात कारण या उघड के यास येयपतू  असफल होईल असे समजले जाई. 
                मूळ धातूंपासून सोने बनव याचे दावे अगद  ह ली या काळात सु ा केले गेले, जसे 
१९४१ म ये नवी द ली या ल मीनारायण मं दरात संगमरवर  वीट/दगड  घेऊन ा य क 
दाखवले गेले; अथात हे सव दावे पणू ना त यबु द ने पा हले गेले पा हजेत. संभा यतः याचा 
रंग असा बदलला गेला क तो सोनेर  दसावा; खरोखर काह  थंामं ये सो यासार या दसणा या 
चांद , तांबे आ ण पा या या िम धातूचंा संदभ आढळतो. या रस व ाना या परंपरेत, धातूचें 
पांतर हे जीवना या अमतृातून शर रा या पातंरासाठ चे पक समजले जाई, जो या शा ांचा 

मु य उ ेश होता. काह  झाले तर , अमतृ शोधणे कंवा मळू धातूंचे पांतरण करणे याउ े यांमळेु 

वै क य े ात लागणा या ख या आ ण अमू य रासायिनक तं ानाची गती झाली, यामळेु  

आयुवद आ ण िस  औषिधकोषात  मोलाची भरच पडली.  
 

योगशाळा आ ण सा ह य/उपकरणे : 
 

              ंथाम ये योगशाळेचा आराखडा/ माडंणी यव थतपणे दलेली आहे - चार दरवाजे, 

पवूला एक गूढ ितक ('रसिलंग'),  आ नेयेस (द णपवूस ) भ या, वाय येस  (उ रप मेस) 
उपकरणे कंवा साधने इ याद . उखळ  (दगड कंवा लोखंडा या ) आ ण  मसुळ  , भ ट चा भाता 
(भ ट  गरम कर यासाठ ), चाळ या , पसरट भांड , िचमटे, का या आ ण मातीची कंवा काचेची 
भांड  या  यित र  संसाधनांम ये गरम कर याक रता, वाफ दे यासाठ , ऊ वपातनासाठ  , 

घोट यासाठ  कंवा चणू बनव यासाठ  आ ण पदाथाचे अक बनव यासाठ  विश  क पकतेने 
वकिसत केलेली व वध साधने आढळतात. यापकै  काह ंचा उ लेख  खाली दला आहे.  

 

 
एका कलाकारा या ीतनू एक रस व ानाची योगशाळा कंवा रसशाला 



 
 
 मसू यं  कंवा रसपा  , साधारणपणे पांढ या िचकणमाती पासनू कंवा मुं यां या 

वा ळातील माती घेऊन यात भाताचे तसू, लोखंडाचा भसुा, खडू इ याद  घालनू बनवले 
जात असे; अशा यं ांचे यां या  उपयोजना माणे वेगवेगळे आकार व घडण असे.  

  को ी यं  - धातूचें अक काढ यासाठ चे यं  - िच ात दश व या माणे दोन काठ 
असलेली भांड  घेऊन याला व न कंवा फंुकणी वाप न बाजनेू  अ नी देत, धातूं यित र  
भांड  कोळशाने भरली जात.  

 वेदनी यं  - एक मातीचे मोठे भांडे वाफ दे याक रता  
 दोला यं  - एक वाने अध भरलेले भाडें व यात ल बत ठेवलेला पदाथ जो वाची वाफ 

शोषनू घेईल; 

 पातन  यं  - शु करण कंवा उ वपातन ; हे वर या कंवा खाल या दशेने कंवा बाजूने 
असे; दसुरे एक 'आधन यं ' असे यात पा या या लग ाने वर या भां याचा तळ लेपलेला 
असे; यामळेु याची वाफ खाल या भां यात उतरण ेआ ण यात ठेवले या पदाथाबरोबर 
सयंोग होणे श य होत असे.  

 धूप यं  - सो याची कंवा  चांद ची अितशय पातळ पाने घेऊन यानंा गधंक कंवा इतर 
पदाथाची धुर  दे यासाठ    

 

 
आधन  यं  (डावीकडे) आ ण धूप यं  (उजवीकडे) याचें नमनेु 

(सौज य: नॅशनल साय स से टर, नवी द ली) 
 
                एकंदर भारता या रसायनशा ा या परंपरा अितशय संप न आ ण बहु वध हो या व  
व ततृ तं ान अ या मक घटकाबरोबर सांधले  गेले  होते. जर  यांनी आधिुनक 
रसायनशा ा या ज मासाठ  थेट योगदान दले नसले तर  या, खिनजशा , र शा  आ ण 
औषध िनमाण यांत यावहा रक अनु योगांसाठ  प रणामी ठर या.   



प्रकरण 4 : 

प्राचीन भारतीय वैद्यक परंपरेची ऐततहातिक उत्क्ांती: 

तचतकते्सची अष्ांगे 

भारतीय वैद्यकाचा इततहास हजारोों वर्ाांचा आहे आति तो थेट या युगाच्या सुरुवातीपयांत सापडतो. भारतीय वैद्यक शास्त्ाोंतील 

सवाांत प्राचीन ग्रोंथ चरक सोंतहता (सामान्य तचतकत्सा), सुशु्रत सोंतहता (शल्य तचतकत्सा) आति काश्यप सोंतहता (बालरोग तचतकत्सा) 

या ग्रोंथाोंची गेल्या हजार वर्ाांत वेळोवेळी समीक्षा आति काळानुरूप पुनररचना केलेली आपल्याला आढळते. या ग्रोंथाोंच्या 

तवद्यमान आवृत्त्या इसवी सनाच्या सुरूवातीसच तयार झालेल्या आहेत. इतक्या प्राचीन काळीदेखील ह्या सोंसृ्कत ग्रोंथाोंत बालरोग, 

शल्यतचतकत्सा, नेत्ररोगतचतकत्सा, कान-नाक-घसा तचतकत्सा आतद वैद्यकशास्त्ाोंच्या सगळ्या अोंगाोंचा समग्र तवचार केलेला आहे. 

या ग्रोंथाोंमधे्य आयुवेद हे एक आठ तवर्याोंत तवकसीत झालेले शास्त् म्हिून पुढे येते. कायतचतकत्सा तकों वा सामान्य तचतकत्सा, 

बालरोगतचतकत्सा, मनोतवकारतचतकत्सा, ऊर्ध्ारङ्ग अथवा शालाक्य तचतकत्सा (नेत्ररोग आति कान-नाक-घश्याचे आजार),   

शल्यतचतकत्सा, तवर्तचतकत्सा (Toxicology) रसायन तचतकत्सा आति वाजीकरि तचतकत्सा (Rejuvenation Therapy and 

Reproductive System Medicine)*      

In these texts, Ayurveda is already seen in a developed form specialized into eight branches: 

General Medicine, Surgery, Ophthalmology-ENT-Dentistry, Paediatrics, Psychiatry, Toxicology, 

Rejuvenative Medicine and Reproductive Medicine. * 

*(वरच्या इोंग्रजी पॅराच्या शब्दश: अनुवादाऐवजी आयुवेदाच्या व्याखे्यप्रमािे अष्ाोंग नमूद केले आहेत) 

इसवी सनाच्या सहाव्या- सातव्या शतकात तवख्यात आयुवेद शास्त्ज्ञ वाग्भट याोंनी ‘अष्ाोंगसोंग्रह’ या नावाने एका महत्वपूिर ग्रोंथात 

आयुवेदाच्या आठही शाखाोंतील ज्ञानाचे तवसृ्तत सोंकलन केले तर त्याचेच लघु रूप ‘अष्ाोंगहृदय’ या नावाने सुप्रतसद्ध आहे.      

शल्यतचतकते्सची भारतीय परंपरा: 

भारतातील शल्यतचतकते्सचा इततहास खूप मोठा आहे. मसूरी- कोलों तबया तवद्यापीठाच्या सोंशोधकाोंच्या सोंशोधनानुसार ८००० ते 

९००० वर्ाांपूवीच भारतातील वैद्याोंनी दाताोंत वेधन करून कीड काढण्याचे तोंत्रज्ञान तवकतसत केले होते. आता पातकस्तानात 

असलेल्या मेहरगढ येथे सापडलेल्या जीवाश्माोंमधे्य दाताोंमधे्य असे वेधन केल्याचे तदसून आले आहे. हडप्पा आति लोथल 

येथील उत्खननात सुमारे 4300 वर्ाांपूवीचे मानवी कवटीचे जे अवशेर् सापडले, त्यात देखील शल्यतियेचे कृतत्रम व्रि तदसून 

आले. ‘कवटीला तिद्र पाडून मेंदूवर शस्त्तिया करण्याची’ (Trepanation) पद्धत प्रागैततहातसक सोंसृ्कतीमधे्य होती. याची 

सुरुवात अश्म युगातच झालेली होती. यात युद्धात बािाोंमुळे अथवा अन्य कारिाोंनी डोक्याला इजा झाल्यास कवटीचे वेधन 

करिे, काोंही भाग कापून काढिे आति मग अडकलेले बािाचे शल्य अथवा रक्ताची गाठ काढिे आशा गुोंतागुोंतीच्या प्रतियाोंचा 

समावेश होता.  



भारतीय शल्यतचतकते्सच्या गौरवशाली परोंपरेला महर्ी सुशु्रताोंनी (इसवी सनाचे दुसरी शतक) आिखी समृद्ध करून उत्कर्ारच्या 

तशखरावर नेले. म्हिूनच त्याोंना ‘शल्यतचतकते्सचे जनक’ असे म्हितात. त्याोंनी मानवी शरीररचना शास्त्ाचा अभ्यास प्रत्यक्ष 

शवतवचे्छदन करून केला. शल्यतचकेते्सनोंतर होिारा जोंतुसोंसगर व त्यामुळे होिारी हानी टाळण्यासाठी शल्यकमारच्या आयुधाोंना 

तनजांतुक करून घेण्याची पद्धत त्याोंनी रूढ केली.  त्याोंच्या ग्रोंथात अक्षरश: शेकडो शल्यकमारच्या आयुधाोंचे आति साधनाोंचे विरन 

आहे. त्यातील अनेक आजही वापरली जातात हे तवशेर्. आधुतनक काळातील पॅ्लस्टिक सजररी प्रमािे कृत्रीम नाकाचे प्रत्यारोपि 

करिे, आतड्ाोंच्या शस्त्तियेत शरीरात तवरघळून जािारे टाके घालण्यासाठी तवतशष् जाती ोंच्या मुोंग्ाोंचा वापर, डोळ्याोंत तनमारि 

झालेला मोतीतबोंदू काढण्याची शस्त्तिया तसेच मुतखडा काढण्यासाठी शल्यतिया आतद वैतशष्ट्यपूिर शल्यकौशल्ये यासाठी 

सुशु्रताोंचे नाव अजरामर आहे.  

प्राचीन भारतीय पद्धतीने कृत्रीम नाकाचे प्रत्यारोपि करण्याच्या या शस्त्तिया १८व्या शतकात ईि इों तडया कों पनीचे 

शल्यतचतकत्सक थॉमस िूसो आति जेम्स त ों डले याोंनी पुण्यातील तितटश रेतसडेंसीमधे्य पातहल्यानोंतर त्याोंनी त्याची तचते्र व 

प्रतिया तसेच त्याचे पररिाम ‘जोंटलमेन्स मॅगजीन ऑ  लों डन’ च्या ऑक्टोबर १७९४ च्या अोंकात प्रतसद्ध केले आति त्यानोंतर 

पाश्चात्य वैद्यक शास्त्ाने नातसका प्रत्यारोपि शस्त्तिया (पुन्हा) शोधून काढली.      

 ोटोोंची शीर्रके: 

 ोटो १: इसवी सन पूवर १५००० ते ६००० यादरम्यानच्या खडकावरील तचत्राोंमधे्य रुग्णाच्या डोके तकों वा डोळ्याोंवर शस्त्तिया 

करताना दाखतवलेले आहे. (भीमबेटका, मध्य प्रदेश) 

 ोटो २: सुशु्रत सोंतहतेच्या हस्ततलस्टखत सोंतहतेतील एक पान. (सुशु्रत सोंतहता- तवतवध शल्यप्रतिया आति शल्य-आयुधाोंचे विरन 

असिारा आयुवेदाचा महत्वाचा ग्रोंथ)  (सौजन्य: वेलकम लायिरी, लों डन)    

 ोटो ३: शल्यतचतकत्सा आति तवतवध वैद्यकीय उपचारासाठी भारतात वापरली जािारी १९ व्या शतकाच्या सुरुवातीची (?) साधने   

(सौजन्य: सायन्स मु्यजीयम, लों डन)  

 ोटो ४: सुशु्रताोंचे तशष्य भाज्ाोंवर शल्यप्रतियाोंचा सराव करतानाचे तचत्र 

 ोटो ५: वेलकम इोंिीयूट, लों डनमधील जेम्स वेल्स याचे तचत्र. या तचत्रासह दोन तितटश सजरन्सनी १७९४ मधे्य पाश्चात्य 

जगातील पतहले पॅ्लस्टिक सजररीचे विरन प्रकातशत केले होते.     

 ोटो ६: वैतशष्ट्यपूिर साधनाोंसह नेत्रोपचार करताना तज्ज्ञ (१८२५ चे तचत्र.  सौजन्य: तितटश लायिरी, लों डन)   

आयुवेदातील वैद्यकीय जनुकशास्त्र: 

चारक सोंतहतेत सवाांत प्रथम काोंही आजाराोंच्या अोंनुवाोंतशकतेचा सोंदभर आढळतो. पुनरुत्पादन प्रतियेतील घटक- ‘बीज’, बीजाचे 

भाग असलेले ‘बीजभाग’ तसेच ‘बीजाभागावायव’ याोंचा चरकाोंनी उल्लेख केलेला आहे. या प्रते्यक घटक आति उपघटकावर 

शरीराच्या तवतशष् अवयवाची तनरोगी वाढ तकों वा आजार असिे, हे अवलों बून असते, असे त्याोंनी नमूद केले.      



देवीचा आजाराचे (स्माल पोक्स) लिीकरण: 

१८ व्या शतकात भारतात आलेल्या तितटश अतधकार याोंनी आति प्रवाशाोंनी भारतात प्रचतलत असलेले देवीच्या आजारावरचे 

प्रततबोंधात्मक लसीकरि पतहले होते. एडवडर जेन्नरने त्याचा या लशीचा शोध लावण्यापूवी तकते्यक शतके भारतात देवीच्या 

आजाराच्या प्रततबोंधाच्या पद्धती प्रचलीत होत्या असे तदसते. जे. एच. हल्वेल याने या भारतीय पद्धतीचा अभ्यास केला होता आति 

स्वत:देखील ही पद्धती अवलों बली होती. हल्वेलने यासोंबोंधी लों डन कॉलेज ऑ  त तजतशयन्स साठी एक शोधतनबोंध पि तलतहला 

होता.   

िूक्ष्म जीवशास्त्र आतण पॅरािायटोलोजी 

इसवीसनाच्या तकते्यक शतके आधीच्या काळातील आयुवेदाच्या चरक सोंतहतेसारख्या प्राचीन ग्रोंथाोंत सूक्ष्मजीवाोंच्या जीवोंिमाचे 

विरन आहे. सूक्ष्मजीवाोंचे सोंिमिकारी आति सामान्य असे वगीकरि केलेलेही आढळते. तसेच काोंही सोंिमिकारी जीवािू हे 

साध्या डोळ्याोंनी पाहता न येिारे असतात याचाही उल्लेख आहे. ताोंतत्रक पद्धतीने या सूक्ष्मजीवाोंचे नामकरि केलेले होते आति 

त्याोंचे आकार आति गुिधमारनुसार विरन केलेले होते. सूक्ष्मदशरक योंत्राचा शोध लागण्यापूवी तकते्यक शतके आधीच हे 

आयुवेदाचायर अशा प्रकारच्या सूक्ष्मजीवाोंचे इतके अचूक आति सतवस्तर विरन कसे करू शकले असावेत याचे गूढ आजही 

कायम आहे.  

िंिगगजन्य आजार आतण िाथीचे रोग: 

सुशु्रत सोंहीतेत अनेक सोंसगरजन्य आजाराोंचे विरन केले आहे. तसेच अशा आजाराोंचा सोंसगर एका व्यक्तीपासून दुसर याला थेट 

सोंपकारतून, हवेद्वारे, एकमेकाोंचे कपडे वापरल्याने, तसेच शरीरसोंबोंधाोंतून होतो याचेही त्यात सतवस्तर विरन आहे. जोंतुनाशक 

द्रव्याच्या धुराद्वारे तनजांतुकीकरि हा सोंसगरजन्य रोगाोंच्या  ैलावाला प्रततबोंध करिारा उपाय म्हिून विीलेला आहे. चरक 

सोंतहतेत साठी ोंच्या आजाराचे विरन एका स्वतोंत्र प्रकरिात करण्यात आले आहे. त्यात रोगाोंच्या साथीचे उदे्रक थाोंबतवण्यासाठी 

करावयाचे उपायही स्पष् तदले आहेत. सम्राट अशोकाच्या राज्ात सावरजतनक आरोग्ाची एक सुतवहीत व्यवस्था लावलेली होती 

असे तदसते.  

वतधगषू्ण औषधीकोश 

आयुवेदाच्या मुळतत्वाोंमधील एक महत्वाचे तत्व म्हिजे “नास्टस्त द्रव्यों तवनौर्धी..” म्हिजे और्धी म्हिून वापरता येिार नाही असा 

जगात कुठलाही पदाथर नाही. मनुष्याच्या अखोंड ज्ञानसाधनेतून तनसगारतील अनेक तत्वाोंच्या सतत अभ्यास व त्यातून प्रते्यकाचे 

और्धी गुिधमर शोधून त्याचा वापर करीत राहिे यातून आयुवेदाचा ‘और्धी कोश’ सतत उत्क्ाोंत आति वतधरषू्ण होत गेलेला 

आपल्याला तदसतो. १५०० हून अतधक और्धी वनस्पती ोंचा तपशीलवार अभ्यास आति त्याोंचेपासून हजारो प्रकारची और्धीद्रवे्य 

तयार करिे ही आयुवेदाची शे्रष्ठ परोंपरा आहे. शेकडो प्रािी आति प्रातिज पदाथाांचेही और्धी गुिधमर आयुवेदीय ग्रोंथाोंत 

तपशीलवार विरन केलेले आहेत. सहाव्या शतकात खतनज द्रवे्य आति धातू याोंच्या और्धी ोंमधे्य यशस्वी वापराची आयुवेदाची 

स्वतोंत्र शाखा- रसशास्त्- तवशेर्त: उत्तर भारतात तवकतसत झाली. भारताच्या दतक्षि भागात तवशेर्त: पारोंपाररक वानस्पत्य 

और्धी ोंचा वापर होत रातहला. तातमळनाडूमधे्य ‘तसद्ध’ उपचारपद्धती उदयाला आली. ही उपचार पद्धती ततमळनाडूतील अठरा 



‘तसद्धाोंनी’ शोधून काढली व ती आयुवेदासारखीच आहे. या उपचारपद्धतीतही पुढे और्धीकोशात धातू आति खनीजाोंपासून 

तनमारि केलेल्या और्धी ोंचा समावेश केला गेला.      

बहुआयामी तचतकत्सापद्धती:  

आयुवेदाच्या सवरसमावेशक आति बहुतवध मागी उपचारपद्धती मुळे भारतात आरोग्ाचा दृष्ीकोन तवकतसत झाला. प्राचीन 

काळापासून भारतातील आरोग् व्यवस्थेचे दोन प्रवाह रातहले. लोकसोंसृ्कतीत रुजलेला एक आति दूसरा शास्त्ीय बैठकीने 

पररपूिर असा. त्याद्वारे भारतात तपढ्यानतपढ्या आरोग् रक्षक, हाडवैद्य, दाई, सुईिी, आदी ोंच्या रूपाने परावैद्यक शास्त्ातील 

कायरकत्याांच्या  ळ्या तयार होत गेल्या आति त्याोंनी खेडोपाडी लोकाोंच्या प्राथतमक आरोग्ाच्या गरजा पुरतवल्या. यातील काोंही 

तर आधुतनक काळातही सतिय आहेत. आज जगात बहुधा भारत हाच एकमेव देश आहे, तजथे बहुतवध तचतकत्सापद्धतीला 

(आयुवेद, योग, तनसरगोपचार, युनानी, तसद्ध आति होतमओपतथ) राजमान्यता आहे.          

 ोटो: १: एक आयुवेदीय वैद्य आपल्या शल्यआयुधाोंसह एका जखमेवर उपचार करतानाचे तचत्र. (सौजन्य: वेलकम लाईिरी , 

लों डन)  

तभन्न तभन्न िंसृ्कतीमंधे्य ज्ञानाचा िंचार: 

तभन्न- तभन्न सोंसृ्कती ोंमधे्य ज्ञानाचे आदान-प्रदानाचा आयुवेदाला लाभ झाला. त्यामुळे भारताशेजारील चीन, ततबेट, श्रीलोंका, 

थायलों ड आति इोंदोोंनेतशया आतद देशाोंमधे्य आयुवेदाचा प्रसार झाला. आयुवेदाच्या तवश्वासोंचारात बौद्ध धमारने महत्वाची भूतमका 

बजावली. ३२५ ई स. मधे्य भारतात सवारी करिारा अलेकझाोंडर येथील सपरदोंशावर उपचार करिार या वैद्याोंमुळे प्रभातवत झाला 

आति त्याने भारतातील वैद्याोंना ग्रीसला आमोंतत्रत केले. आयुवेद आति ग्रीक तचतकत्सापद्धती तज्ञाोंच्या शास्त्ीय चचाांचे पुरावे 

आहेत. आयुवेदाचे महत्वाचे ग्रोंथ चरक सोंतहता, सुशु्रत सोंतहता आति अष्ाोंगहृदय याोंचे ततबेटी, पतशरयन आति अरबी भार्ाोंत 

अनुवाद झाले. मध्य पूवेतून आति चीन मधून आलेल्या प्राचीन प्रवाशाोंनी भारतातील तत्कालीन प्रगत तचतकत्सापद्धतीची विरने 

केलेली आहेत.    

एक गततशील वैद्यकीय ज्ञान परंपरा: 

आयुवेदाच्या इततहासात आरोग्ाच्या तवर्यातील ग्रोंथ, मौस्टखक ज्ञानपरोंपरा, सोंतहता, और्धीकोश, हस्तपुस्टस्तका, उपचाराोंच्या 

तातलका आदी ोंची एक गततशील आति अत्योंत समृद्ध परोंपरा आहे. इथल्या तज्ञाोंनी या सातहत्याची रचना आति सोंकलन देश-

कालपरते्व नीटपिे केल्याचेही तदसून येते. उदा: रोगतनदान या तवर्याला वातहलेला ‘माधव-तनदान’ हा प्रबोंध आचायर माधव याोंनी 

८ व्या शतकात तलतहला. ११ व्या शतकात आहारशास्त्ाचे ज्ञान असलेला आिखी एक प्रबोंध ‘पथ्यापथ्यतवतनश्चय’ नावाने 

तवश्वनाथ सेनाने तलतहला. और्धी आति और्धीतनमारि शास्त्ाची समग्र मातहती असलेला असाच एक लोकतप्रय ग्रोंथ ‘शारोंगधर 

सोंतहता” तलतहला गेला. यात पतहल्याोंदाच श्वासोच््छस्वासारख्या शरीरतियाोंचे शास्त्ीय तपशील नोोंदलेले आहेत. आयुवेदामधे्य 

जेंव्हा ‘नाडीपरीके्षचा’ समावेश झाला, तेंव्हा त्यासोंबोंधी शोधतनबोंध तलतहले गेले.  वैद्यकीय ज्ञानाच्या सतत नुतनीकरिाची ही परोंपरा 

थेट तितटश राजवटीपयांत चालू होती. तितटश राज्कत्याांनी लादलेल्या अन्यायकारक धोरिाोंमुळे १९ व्या शतकात आयुवेदाची 



तपिेहाट झाली. तरीही, २० व्या शतकाच्या सुरूवातीस प्राचीन ग्रोंथाोंच्या पुनप्ररकाशनाच्या माध्यमातून भारतीय तवद्वानाोंनी 

आयुवेदाच्या पुनरुज्जीवनाचे यशस्वी प्रयत्न केले.   

आयुवेदाचे वैश्ववक पुनरुत्थान: 

स्वातोंत्र्यतोत्तर काळात आयुवेदाचे पुनरुत्थान जोमाने सुरूच रातहले. अलीकडच्या वर्ाांमधे्य सवांकर् आरोग्ासाठी पूरक आति 

पयारयी उपचारपद्धती म्हिून आयुवेदाला सवरत्र महत्व प्राप्त झाले आहे. जमरनी, नेदलां ड, इटली, इों ग्लों ड, आस्टिि या सारख्या देशाोंत 

आयुवेद तशक्षि आति उपचार सुरू झाले आहेत. अमेररकेतही आयुवेदाचे प्रतशक्षि देिार या सोंस्था तनघाल्या आहेत.     

िमकालीन आयुवेद: 

तवद्यमान काळात आयुवेदाच्या तचतकत्सापद्धतीनुसार अनेक व्याधीवर उपचार होत आहेत. तवशेर्त: जुनाट आति शरीरक्षयामुळे 

होिारे आजार. जीवनमानाशी सोंबोंधीत आजाराोंवर आयुवेदाचे उपचार करून घेण्याचा कल जगात सवरत्र वाढत आहे. जगात  

आरोग्ातवर्यीचा सवांकर् दृष्ीकोि तवकतसत होत असताना आपल्या समग्र, बहुतवध, सातत्यपूिर आति सवरसमावेशक 

उपचारपद्धती ोंमुळे आयुवेद आरोग् के्षत्रात कायररत सवाांना पे्ररिा देत आहे.     

 



करण - 5 
ाचीन भारतातील वन पती आ ण ाणी व ान 

 
            आयुवद हा जीव व ानातील औषध व ानाबरोबरच वन पतीशा , ा णशा , पशवैु यक आ ण 
कृ ष व ान या शाखांच ेदेखील त न ध व करतो. वन पतीशा  हे 'वृ ायुवद' तर ा णशा  हे 'मगृायुवद 
' हणनू प र चत होत.े  
            ‘अ वायुवद’ आ ण ‘गजायुवद’ हे अनु मे अ व (घोड)े आ ण ह ती या ा यां या च क सचे े
त न ध व करतात तर ‘कृ षशा ’ हे शेतीशी नग डत होत.े  

 

ाचीन भारतातील वन पती व ान 

 
पुरातनता आ ण सात य: 
             ाचीन भारतीय सा ह याम ये वन पतींब ल आ ण कृ ष े ातील व वध प तींब ल या न द  
आढळतात. वेद, पुराण ेआ ण इतर ंथांम ये वन प तशा ाचा उ लखे आढळतो.  

 
ोत: 

            कौ ट या या अथशा ाम ये पकांची कापणी, यांच े नयोजन, पकांवर ल रोग, कृ षवा नक  यांब ल 
अ तशय रंजक न द  आढळतात. इसवीसना या ६ या शतकात 'वराह मह र' यांनी  ल हले या 'बहृदसं हते' 
म ये 'वृ ायुवदाब ल एक पूण वभाग ल हलेला आहे. 'अ नीपुराणात'  देखील याचा उ लखे आहे.  'चरक 
सं हता' या आयुवदावर ल यात थंाच ेट काकार 'च पा णद त' यांनी वन पतींना संवेदना आ ण सं ा मक 
मता अस याचा स ांत मांडला आहे. 'सरुपाल ' यां या 'वृ ायुवद' आ ण 'शारंगधर' यां या 'उपवन वनोद' या 
थंाम ये देखील वर ल वषयावर वतं  ट पा आहेत. वृ ायुवदामधील ानाचा वारसा लोकपरंपरे वारा 

देखील जतन केला जातो. शतेकर  आ ण आ दवासी समदुाय यां याकडील ान हणजे  वन प त व ानाचा 
सवात मोठा खिजना आहे.  
 
              सरुपालां या व ृ ायुवद या ंथाम ये 'दोष' ह  संक पना वाप न वन पतींचे रोगापासनू सरं ण 
कर यासाठ  आ ण रोग नवारणासाठ  व श ट दोषां या असंतलुनाचा प रणाम दरू कर यासाठ  अनेक प ती 
द या आहेत. या ंथांम ये अनेक सू मजीव वरोधी पदाथाची याद  दल  आहे. यात दधू (ह तीचे देखील) 

, तूप, मध, ये ठमध , गोमू , गोमय, व प खात,े मोहर  व वध मुळे , साल ंचा लगदा, हगं, हळद, तळाचे 
तले , मीठ, राख याबरोबरच व वध ा यां या (स तन ाणी आ ण मास)े शर रातील मदे आ ण हाडांमधील 
मगज वापर या या सचूना आहेत.  



 
सुरपाल यां या १० या शतकातील वन प त व ाना या ' वृ ायुवद' या ंथा या  

ह त ल खतांतील एक प र छेद   (सौज य  :ए शयन ऍ ी - ह टर   फाऊंडशेन, सकंदराबाद) 
 

या ती: 
              आयुव दक सा ह यातील सदंभानुसार वन पतींचे वग करण वृ  ( मु) , झुडुपे (गु म) आ ण औषधी 
वन पती या गटांम ये केल ेजाते. गु म वगाम ये वेल  आ ण इतर झु डुपांचा समावशे होतो. तर औषधी 
वन पतींच ेसपु प आ ण अपु प अस ेदोन कार आहेत. वृ देखील सपु प आ ण अपु प अस ूशकतात. 
वृ ायुवदाम ये व वध बीजांचे सकंलन, नवड, साठवण, अंकुरण आ ण पेरणी, याचबरोबर वन पतींची लागवड, 

कलम कर या या प ती, वन पतींची नगा, यांच े सचंन, मातीची च क सा, यो यता चाच या आ ण 
वग करण,  खतांचे यव थापन, रोग आ ण क ड नयं ण, वन पतींच े नामकरण, वग करण आ ण यांचा 
अनुकूल वा तकूल हवामाना या अदंाजासाठ  आ ण पाणी ख नज े यांचा नदशक हणनू उपयोग अशा 
मा हतीचा समावशे आहे. 

 
पकां या  क ड व रोगांवर  उपचार कर यासाठ  नीम  (कडु नबं )  बयांचा अक तयार  

कर याची तयार   (सौज य: से टर फॉर इं डयन नॉलेज सि ट स, चे नई ) 
 
 



 
पकां या  क ड व रोगांवर  उपचार कर यासाठ  लसूण, आलं आ ण मरचीचा अक अक  
तयार कर याची तयार   (सौज य: से टर फॉर इं डयन नॉलेज सि ट स, चे नई) 

  

माणीकरण:  
                भारतीय कृषी अनुसधंान प रषदेन े पारंप रक वन प त व ानातील ४८७९ वदेशी प तींची न द 
केल  आहे. यापैक  १११ वदेशी तां क प ती नवडून यां या ाथ मक चाच या आ ण माणीकरण 
प रषदे या अख यार तील सं था, देशातील व वध रा यांतील कृषी वभाग आ ण देशभरातील व व व यालये 
या ठकणी कर यात आल.े या उप मांतगत रोग नयं ण, पीक संर ण, शेती अवजारे, हवामानाचा अदंाज 
इ याद  वषयांचा समावशे होता. या नवडक प तींपैक  ८० % पे ा जा त प ती पूणतः तर ६ % प ती 
अशंतः मा णत हो या. वृ ायुवदामधील अनेक वषय नवीन, आधु नक संशोधनासाठ  पायाभतू ठ  शकतात. 
यातील हवामान वषयी अ यासासाठ  तथी आ ण न े या वषयी या ानाचा वापर, पीक लागवड, 

पकांची वाढ, उ पादन, माती या चाच या आ ण वग करण, वन पतींचा जल नदशक, ख नज नदशक आ ण 
हवामान नदशक हणनू वापर या गो ट ंचा समावेश होतो.  
 

ाचीन भारतातील ा णशा  

पुरातनता आ ण सात य : 
               ाचीन भारताम ये पशुवै यकशा  चांगलेच वक सत होते आ ण याचा वापर गायी, घोड,े ह ती 
अशा पाळीव ा यां या वा यासाठ  होत अस.े सवात आधीच ेसदंभ वदेांम ये पाहावयास मळतात.  

ोत: 
                'शा लहो ' यां या 'हयायुवद' नावा या पशवुै यकावर ल एका ाचीन थंाम ये अ वां या 
शर ररचनेबरोबरच यांचे वग करण आ ण अ व च क सा याब लची मा हती उपल ध आहे. 'शा लहो ' ने 
ल हलले े अनेक  ंथ अरे बक, प शयन आ ण तबे टयन भाषांम ये भाषांत रत झाल ेआहेत. 'पालका य' 

मनुीं या 'गजायुवद' या ह तींसंबंधीं या ंथाम ये ह तीला होणा या रोगांब ल मा हती आढळत.े इसवीसना या 
१३ या शतकात 'हंसदेव' यां या 'मगृप ीशा  ' या थंाम ये ाणी आ ण प यां वषयी अ तशय रंजक 
मा हती उपल ध आहे.  
 



 
(डावीकड)े एक पशु च क सक श य वशारद घो या या डो यावर श या करताना 

(उजवीकड)े  एक पशु च क सक श य वशारद घो याला कृ म र त ावाने इलाज करताना 
(सौज य: वलेकम लाय र , लंडन) 

 

या ती: 
                 भारतातील ाचीन सा ह याम ये ाणीजीवनातील वै व यतचेा उ तम आढावा घेतलेला आढळतो. 
'चरक' आ ण 'सु ुत' यां या स ांता माण े ा यांच े यां या आवास आ ण शकार वषयक वतणुक नुसार 
वग करण केल ेजाते. आवासानुसार ाणी भूचर, भू मगत, जलचर, नभचर आ ण दलदल या देशातील अशा 
गटात वभागल ेजातात. ा यांच े' सह' ( हसकावनू घेणारे), ' व क र' (टोचणारे) आ ण ' युद' (ह ला करणारे) 
अस े कार आहेत.  
                    काह  सदंभ थंांम ये अनेक वेगवेग या नकषांवर ा यांच ेवग करण केलेल ेआढळत.े ल गक 
पनु पादन करणारे ाणी 'यो नज' तर अल गक पुन पादन करणारे ाणी 'अयो नज' गटात वभागल ेजातात. 
ल गक पुन पादन करणा या ा यांचे देखील 'अडंज'  आ ण ' ा णज' अस ेउप कार आहेत. ंथांम ये आ ता 
आ ण उ णता यांपासनू कंवा head vegetation पासनू उ प न होणा या जीवांचा देखील उ लखे आहे. एका 
वग करण प तीनुसार ाणी यां या पायां या सं येनुसार कंवा खुरां या सं येनुसार वभागले 
जातात.  म यपुराणानुसार ा यांच े वग करण यां या याशीलते या वेळेनुसार दनचर, नशाचर कंवा 
दो ह  अस ेकेले जात.े अनेक ा यांच ेवग करण यांच ेअ न आ ण पोषणप तीनुसार केल ेजात.े अनेक 
आयुव दक थंांम ये व वध ा यां या मांसा या औषधी आ ण पौि टक गणुधमाचा उ लखे आढळतो. 
याच माण े एक सजीव दसु या सजीवांवर अवलंबनू असतो (जीवो जीव य जीवनम)् या त वानुसार 
अ नजाल आ ण अ न साखळी यांचा देखील उ लखे आहे.  

             ाचीन भारतातील लोक नसगा या सहवासात राहायच ेआ ण ाणीजीवनाचे बारकाईने नर ण 
करायचे. काह  थंांम ये तर ा यां या वतणुक व न वन पतींमधील औषधी गुणधमासबंधंी न कष काढता 
येतो अस े हटल ेआहे. ाचीन भारतीय थंाम ये ाणी एखा या रोगाच े नवारण कर यासाठ , पोटातील जतूं 
घालव यासाठ  कंवा सपदंशावर उपाय हणनू काह  व श ट वन पतींचे सेवन करतात, याव न या 
वन पतीं या औषधी गुणधमाब ल न कष काढण े(zoo-pharmacognosy) या प दतीचे  पुरावे मळतात.  
                   आयुवदावर ल ंथाम ये एखा या पदाथा या वषार  गणुधमाची  पर ा कर यासाठ  याची 
ठरा वक मा ा ा यां या शर रात टोच या या न द  आढळतात. वष च क सा व ाना या या बहु धा प ह या 
न द  असतील.  



 

स य ि थती: 
                    केरळ रा यातील पारंप रक त ांकडून गजायुवदामधील स ांत अजनूह  वापरल े जातात. 
भारतातील औषध नमाण कंप या देखील ा यांसाठ  वन पतीज य औषधंांची न मती आ ण वतरण 
करतात.  
 

जैव व वधता आ ण लोकपरंपरा : 
                  ाचीन सा ह याम ये जैव व वधतेची वपुलता, हवामानातील व वधता आ ण भौगो लक वै व य 
यांब ल सदंभ आढळतात. व वध भौगो लक वभागातील सहा ऋतूनुंसारचे हवामानबदल हे जवै व वधतेसाठ  
कारणीभूत असतात. वन पती आ ण ा णसृ ट तील आ ण मानवी जीवनातील व वधता ह  १२ योजन े कंवा 
९६ मैलांपयत आढळते असा उ लेख आयुव दक थंाम ये आहे. ाचीन भारतातील त ां या मत ेपृ वीवर 
८४ ल  योनी कंवा जाती आढळतात. ह  सं या स या या आधु नक शा ांनी वतवले या अदंाजा या 
(८७ ल  जातीं) खूपच जवळ आहे. सु ुतां या मत ेपृ वीवर ल या चडं व वधत ेसखोल अ यास होणे 
आव यक आहे. भारतातील जवळजवळ ४६०० वां शक समदुाय नसगा या साि न यात राहत असनू यांनी 
वनौषधींची लोकपरंपरा जपल  आहे. शासना या वेतनपटावर ल उपवै यक य यवसा यकांपे ा वनौषधी 
उपचारकांची १ दशल  ह  सं या खूपच जा त आहे.  
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

करण - ६ 



 
 
 
YççjlççÇ³ç iççÆCçlççÆJç%ççvç  

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

Òçç®ççÇvç kçÀçuççHççmçÓvç YççjlççÇ³ç KçiççíuçMççm$ç%ç mçbyçbçÆOçlç cççHçvçHç×lççÇ çÆvçcçç&Cç 
kçÀjC³ççlç ³çMçmJççÇ Pççuçí nçílçí. GoçnjCççLç& : mçÓ³ç&, ®çbê, ûçn, lççjkçÀç ³ççb®çí cççiç&; çÆkçbÀJçç 
YççÆJç<³ççlç nçíCççN³çç ûçnCççb®ççÇ Dç®çÓkçÀ cçççÆnlççÇ. DçLçç&lç ní iççÆCçlççÆJç%ççvççlççÇuç ÒçiçlççÇçÆMçJçç³ç 
DçMçkçw³ç nçílçí. FmçJççÇmçvççHçÓJççÇ& 1400 Jç<çç&®³çç Jçíoçbiçp³ççíçÆlç<ç ³çç ûçbLççlç Dçmçí çÆuççÆnuçí Dççní  

cççíjç®³çç cçmlçkçÀçJçj pçmçç lçájç çÆkçbÀJçç vççiçç®³çç cçmlçkçÀçJçj pçmçç cçCççÇ  
lçmçí®ç JçíoçbiçMççm$ççlç iççÆCçlç Dçl³çá®®ç HçoçÇ Dç{U Dçmçlçí. 

Òçl³ç#ççlç l³çç JçíUçÇ p³ççíçÆlç<ç (Kçiççíuç) Jç iççÆCçlç ní SkçÀ®ç Mççm$ç (çÆJç%ççvç ) cççvçuçí pççlç 
Dçmçí.  
 
ÒççjbYç  
 YççjlççlççÇuç çÆmçbOçámçbmkç=ÀlççÇcçOççÇuç n[çHHçç ³çç DççÆlçÒçç®ççÇvç vççiçjçÇ JçmççnlççÇcçO³çí 
vçiçjçÆvç³ççípçvç çÆomçÓvç Dççuçí Dççní. cççíníb-pççí-o[çí, OççíuççJççÇjç, kçÀççÆuçyçbiçç DçççÆo 
JçmççnlççÇbcçO³çí HçÓJç&-HççÆ½çcç Jç GÊçj-oçÆ#çCç jmlçí çÆkçbÀJçç ÒçcççCçyç× yççbOçkçÀçcçí Dçmçu³çç®çí 
çÆomçÓvç Dççuçí Dççní. ³çç®çç DçLç& Dçmçç kçÀçÇ l³ççJçíUçÇ YçÓçÆcçlççÇ³ç %ççvçç®çç GHç³ççíiç kçíÀuçç pççlç 
nçílçç. lçíLçí kçbÀHççmç Jç kçÀçívçcççHçkçÀçmççjKççÇ mççOçvçí oíKççÇuç mççHç[uççÇ Dççnílç. çÆcçUçuçíuçí 45 
DçbMççJçj KçáCçç kçíÀuçíuçí çÆMçbHçuçí ní oçKçJçÓvç oílççlç.  
 



 

 
 

içápçjçlç cçOçí OççíuççJççÇjç ³çíLçí çÆcçUçuçíuççÇ n[çHHççkçÀçuççÇvç Jçpçvçí  
 lçíLçí JçpçvçHç×lççÇ çÆJçkçÀçÆmçlç kçíÀuççÇ içíuççÇ nçílççÇ mçá©JççlççÇuçç Òçl³çíkçÀ Jçpçvç DççOççÇ®³çç 
Jçpçvçç®³çç oáHHçì nçílçí Hçjblçá vçblçj cçç$ç mçJçç&lç uçnçvç Jçpçvçç®³çç 10, 100,1000 Hçì 
Jçpçvçí çÆomçÓvç DççuççÇ Dççnílç. ³ççJçªvç Dçmçí çÆomçlçí kçÀçÇ lçí uççíkçÀ DçMçç HçìçÇlç içáCççkçÀçj kçÀª 
MçkçÀlç, FlçkçíÀ®ç vçJní, lçj oMçcççvçHç×lççÇ GHç³ççíiççlç nçílççÇ. lçLçççÆHç DçpçÓvç  çÆJçÜçvççbcçOçí  
³çç yççyçlççÇlç SkçÀJççkçw³çlçç vççnçÇ. DççHçuçí ®ççj Jçío çÆvçoçvç 3000 Jç<çí& Hçájçlçvç Dççnílç ní 
Dççlçç mçJç&cççv³ç Pççuçí Dççní. JçíoçbcçO³çí oMçcççvçHç×lççÇlççÇuç mçbK³çç DçvçíkçÀ çÆþkçÀçCççÇ 
Dçç{Ulççlç. l³ççvçblçj®³çç yç´çïçCç ³çç ûçLççbcçO³çí ®ççj iççÆCçlççÇ³ç mçÓ$çí, lçmçí®ç DçHçÓCçç&bkçÀ 
Dçç{Ulççlç. ³çpçáJçí&oçlç HçjçOç& cnCçpçí FbûçpççÇlççÇuç çÆyççÆuç³çvç çÆyççÆuç³çvç ³çç DçbkçÀç®çç GuuçíKç 
Dççní. ³çájçíHçcçOççÇuç FçÆlçnçmç HçççÆnuçç lçj Dçmçí çÆomçlçí kçÀçÇ ûççÇkçÀ uççíkçÀçvçç 10000 Hç³ç&lç 
DçbkçÀ cçççÆnlççÇ nçílçí, lçj lçíjçJ³çç MçlçkçÀçlç ³çájçíHçcçO³çí çÆcççÆuç³çvç(oMçuç#ç) ³çç DçbkçÀç®çç ÒçJçíMç 
Pççuçç. Jçíoçbvçblçj®³çç yç´çïçCçûçbLççbcçO³çí ®ççj ÒçcçáKç iççÆCçlççÆ¬çÀ³çç Jç DçHçÓCçç&kçÀHç×lççÇ ³ççb®çí %ççvç 
Dçmçu³çç®çí Dçç{Ulçí.  
 

 



 
SíçÆlçnççÆmçkçÀ kçÀçuç  
 mçJçç&lç Òçç®ççÇvç iççÆCçlçûçbLç cnCçpçí MçáuyçmçÓ$çí (çÆ¸çmlçHçÓJç& 600 lçí 800 Jç<çí&). 
³ççlççÇuç mçÓ$ççbcçO³çí ³ç%çç®³çç JçíoçÇ®ççÇ YçÓçÆcçlççÇ çÆouççÇ Dççní. ³çç j®çvçílç 200 çÆJçìçb®çí Hçç®ç Lçj 
Dçmçlç. mçJçç&lç KççuççÇuç Hç=LJççÇ oMç&çÆJçCççjç lçj mçJçç&lç Jçj®çç DççkçÀçMç. cnCçpçí 
Kçiççíuçcçb[uçç®çí ÒççÆlççÆvççÆOçlJç ³ç%çJçíoçÇ kçÀjlç Dçmçí.  
 

 

iç©[JçíoçÇ®³çç j®çvçí®çç HççÆnuçç Lçj (mçnç ÒçkçÀçj®çí DççkçÀçj, 200 çÆJçìç)  
 çÆJççÆMçä DççkçÀçj Jç cççHçí Dçmçuçíu³çç çÆJçìçbHççmçÓvç HçÓJç&çÆvç³ççíçÆpçlç #çí$ç (pçmçí, iç©[Hç#ççÇ 
DççkçÀçj) çÆvçcçç&Cç kçÀjç³ç®çí Dçmçu³ççcçáUí çÆkçÀ®çkçÀì YçÓçÆcçlççÇ³ç içCçvçHç×lççÇ®çí JçCç&vç ³ççlç ³çílçí. 
MçáuyçmçÓ$ççbcçO³çí vçblçj®³çç Hçç³çLççiççíjmç çÆmç×çblççMççÇ çÆcçUlççÇpçáUlççÇ mçÓ$çí çÆcçUçuççÇ Dççnílç. 
MçáuyçmçÓ$ççblç DçvçíkçÀ içáblççiçáblççÇ®³çç YççÌçÆcçlççÇ³ç Hç×lççÇ çÆou³çç Dççnílç. GoçnjCççLç&, oçívç 
®ççÌjmççb®³çç yçíjpçíSJç{í DçLçJçç JçpççyççkçÀçÇSJç{í #çí$çHçÀU DçmçCççN³çç ®ççÌjmçç®ççÇ j®çvçç, çÆkçbÀJçç 
çÆouçíu³çç Jçlçá&UçSJç{í Þçí$çHçÀU DçmçCççN³çç ®ççÌjmçç®ççÇ j®çvçç. ³çççÆMçJçç³ç ®ççÌjmççSJç{îçç 
Jçlçá&Uç®ççÇ j®çvççHç×lççÇ oíKççÇuç çÆouççÇ Dççní. (³ççmççþçÇ Dç®çÓkçÀ iççÆCçlççÇ³ç GÊçj vçmçlçí kçÀçjCç 
π ³çç ûççÇkçÀ vççJççvçí ÒççÆmç× Dçmçuçíu³çç ³çç DççÆvç³ççÆcçlç içáCçkçÀç®³çç mçJçç&lç pçJçU®çç içáCçkçÀ 
JççHçjçJçç uççiçlççí).  



 

 

MçáuyçmçÓ$ççlç GuuçíKç DçmçuçíuççÇ Hçç³çLççiççíjmç çÆmç×çblçç®ççÇ YçÓçÆcçlççÇ³ç j®çvçç  
DçMçç YçÓçÆcçlççÇ³ç Hç×lççÇ®çí kçÀçbnçÇ GHççÆmç×çblçnçÇ çÆouçí Dççnílç. GoçnjCççLç& : 2 ³çç DçbkçÀç®³çç 
Jçiç&cçÓUçmççþçÇ KççuççÇuç mçÓ$ç çÆouçí Dççní. ní Hçç®çJ³çç oMççbMçmLççvççHç³ç¥lç Dç®çÓkçÀ Dççní.  
 

 

MçáuyçmçÓ$ççbcçO³çí iççÆCçlççÇ³ç SkçÀkçÀçb®ççÇ mçbkçÀuHçvççnçÇ cççb[C³ççlç DççuççÇ. nçÇ HççÆjcççCçí cççvçJççÇ 
oínj®çvçíMççÇ pççí[uçíuççÇ nçílççÇ.  
14 DçvçáMç : 1 DçbiçáU (yççíìç®ççÇ uççbyççÇ)  
12 DçbiçáUí : 1 ÒçoíMç (nçlçç®ççÇ uççbyççÇ)  
15 DçbiçáUí : 1 Hçço (Hçç³çç®ççÇ uççbyççÇ)  
24 DçbiçáUí : 1 DçjlvççÇ (HçÓCç& nçlç)  
30 DçbiçáUí : 1 Òç¬çÀcç (HççTuç)  
120 DçbiçáUí : 1 Hçá©<ç (nçlççmçn cççvçJççÇ MçjçÇj)  



 
Hçá{í kçÀçbnçÇ MçlçkçÀçbvçblçj çÆHçbiçuç ³çç®³çç sbomçÓ$ççblç Jçíocçb$ççcçOççÇuç Dç#çjçb®³çç 

G®®ççjuççbyççÇmççþçÇ çÆÜmlçjçÇ³ç DçbkçÀçb®çç GHç³ççíiç kçíÀuçç Dççní. - uçIçá Jç içá©.  çÆJççÆJçOç 
Dç#çjmçcçá®®ç³ççb®ççÇ çÆÜmlçjçÇ³ç DçbkçÀiçCçvçç oíCççjçÇ mçÓ$çí l³ççlç Dççnílç. ³ççcçO³çí®ç MçÓv³ç nçÇ 
mçbkçÀuHçvçç DçççÆCç l³çç®çí çÆ®çvn ³ççb®ççnçÇ mçboYç& çÆcçUçuçç Dççní.  
l³çç®ç JçíUçÇ pçÌvç ûçbLçmçççÆnl³ççcçO³çí çÆJçéççMççÇ mçbyçbçÆOçlç cçççÆnlççÇ oílççvçç DççÆlçMç³ç cççíþîçç 
DçbkçÀçb®çç GHç³ççíiç kçíÀuçíuçç çÆomçlççí. çÆMçJçç³ç YçÓçÆcçlççÇ, DçHçÓCçç&bkçÀ, SkçÀçÇkçÀjCç Jç ¬çÀcççblçjCç 
³ççb®ççÇnçÇ cçççÆnlççÇ ³çç ûçbLççblç çÆcçUlçí. lçíLçí çÆouçíuçí Hçç³ç ³çç DçbkçÀç®çí SkçÀ pçJçU®çí cçÓu³ç 10 ³çç 
DçbkçÀç®çí Jçiç&cçÓU ní vçblçj DçvçíkçÀ MçlçkçíÀ GHç³ççíiççlç nçílçí.  
 
 

 

Òçç®ççÇvç ûçbLççblççÇuç (FmçJççÇmçvç HçÓJççÇ& çÆlçmçjí MçlçkçÀ lçí FmçJççÇmçvç HççÆnuçí MçlçkçÀ) DçbkçÀHç×lççÇ  
 



uç#ççlç IçíC³ççmççjKççÇ iççíä cnCçpçí oMçcççvçHç×lççÇ®çí DçbkçÀ cççb[lççvçç lçí 
oMççbMçmLççvçcçÓu³ççÒçcççCçí cççb[uçí pççlç vçmçlç. cnCçpçí 40 nç DçbkçÀ 20,20 lçj 60 nç 
DçbkçÀ 20,20,20 Dçmçç çÆuççÆnuçç pççlç Dçmçí.  

FmçJççÇmçvççHçÓJççÇ& kçÀçbnçÇ MçlçkçíÀ yçç´ïççÇ çÆuçHççÇ Go³ççuçç DççuççÇ. ³çç çÆuçHççÇlççÇuç DçbkçÀHç×lççÇ 
mçcç´çì DçMççíkçÀç®³çç Dçç%ççHç$ççlç çÆomçÓvç ³çílçí. nçÇ DçbkçÀHç×lççÇ Hçá{í çÆJçkçÀçÆmçlç nçílç içíuççÇ, 
DçjyççÇ çÆJçÜçvççvççÇ çÆlç®çç mJççÇkçÀçj kçíÀuçç, l³ççlç mçáOççjCçç nçílç jççÆnu³çç, lççÇ MçíJçìçÇ ³çájçíHç 
cçOçí Hççí®çuççÇ DçççÆCç Dççpç DççHçCç lççÇ DçjíçÆyçkçÀ DçbkçÀHç×lççÇ cnCçÓvç DççíUKçuççÇ pççlçí.  

 

 
YççjlççÇ³ç DçbkçÀHç×lççÇ®çç çÆJçkçÀçmç oçKçJçCççjí çÆMçuççuçíKç. mçá©JççlççÇ®ççÇ çÆuçHççÇ DçMççíkçÀç®³çç 
Dçç%ççHç$ççlç, lçj MçíJçì®ççÇ çÆuçHççÇ nçÇ oíJçvççiçjçÇ çÆuçHççÇ®çí HçÓJç&mJçªHç Dççní.  
 



mçáJçCç&kçÀçuçç®çç ÒççjbYç   
mçácççjí F.mç. 400 HççmçÓvç cnCçpçí içáHlçmççcç´çp³çç®³çç kçÀçuççHççmçÓvç YççjlççÇ³ç 

KçiççíuççÆJç%ççvç Jç iççÆCçlççÆJç%ççvç ³ççb®çç mçáJçCç&kçÀçuç mçáª Pççuçç Dçmçí cnCçlçç ³çíF&uç. ³ççHçÓJççÇ&®ç 
mLççvçcçÓu³ççbçÆkçÀlç DçbkçÀHç×lççÇ (MçÓv³ççmçn) ª{ PççuççÇ nçílççÇ. oáoÌ&Jççvçí DççHçu³ççuçç ní kçÀOççÇ®ç 
GcçpçÓ MçkçÀCççj vççnçÇ kçÀçÇ nçÇ DçbkçÀHç×lççÇ cçáUçlç kçÀçíCççuçç mçá®çuççÇ DçmççJççÇ. Dççpç ³çç 
Hç×lççÇuçç HçççÆ½çcççl³ç oíMççblç DççOçáçÆvçkçÀ cnìuçí pççlçí kçÀçjCç Jçj çÆouçíu³çç 
mLççvçcçÓu³ççÆJçjçÆnlç jçícçvç Hç×lççÇ®çç l³ççHçÓæJççÇ& lçíLçí GHç³ççíiç kçíÀuçç pççlç Dçmçí. FmçJççÇmçvçç®³çç 
HççÆnu³çç MçlçkçÀçlççÇuç yççÌ× lçlJçJçíÊçç JçmçáçÆcç$ç ³çç®³çç uçíKçvççlç ³çç Hç×lççÇ®çç mçboYç& 
Dçç{Ulççí. DççÆOçkçÀ mHçä mJçªHççlç mçvç 458 cçOççÇuç uççíkçÀçÆJçYççiç ³çç pçÌvç ûçbLççlç DççÆOçkçÀ 
mHçä cçççÆnlççÇ Dççní. l³ççJçíUçÇ Yççjlççlç ³çç Hç×lççÇ®çç mçJç&$ç GHç³ççíiç mçáª Pççuçç nçílçç DççÆCç 
vçblçj nçÇ Hç×lççÇ DçjyççÇ uççíkçÀçb®³çç cççO³çcççlçÓvç ³çÓjçíHç cçOçí Hççí®çuççÇ. pçiççlç JçÌ%çççÆvçkçÀ 
FçÆlçnçmçç®çç nç SkçÀ cççvççÆyçboÓ mçcçpçuçç pççlççí. kçÀçjCç l³ççcçáUí iççÆCçlççÇ³ç çÆJç%ççvçç®ççÇ Jçíiççvçí 
ÒçiçlççÇ nçíT MçkçÀuççÇ.  

 

 
içápçjçlç cçOççÇuç mççvçKçí[ç ³çíLçí çÆcçUçuçíuçç çÆMçuççuçíKç. ³ççlç mLççvçcçÓu³ççbçÆkçÀlç DçbkçÀHç×lççÇ 
JççHçªvç 345 Dçmçç MçkçíÀ (cnCçpçí FmçJççÇmçvç 594) Dçmçç çÆuççÆKçlç Dççní.  



mçácççjí 499 mççuççÇ HççìCçç ³çíLçí Dçç³ç&Yçfçvçí Dçç³ç&YçìçÇ³ç nç ûçbLç çÆuççÆnuçç. l³çç 
kçÀçUçlççÇuç iççÆCçlç DçççÆCç Kçiççíuç ³ççb®ççÇ çÆJç%ççvççÆJç<ç³çkçÀ cçççÆnlççÇ mçbkçÀçÆuçlç kçÀjCççjç nç 
Hçç³ççYçÓlç ûçbLç mçcçpçuçç pççlççí. kçíÀJçU 121 MuççíkçÀçb®³çç ³çç ÒçyçbOççJçj Yçç<³ç kçÀjCççjí 
mçnçJ³çç lçí mççíUçJ³çç MçlçkçÀçb®³çç kçÀçuççJçOççÇlç 12 ûçbLç çÆuççÆnuçí içíuçí. F.mç.800 cçO³çí lçí 
DçjyççÇ Yçç<çílç çÆpçPçd-Dçuçd-Dçpç&yççj ³çç vççJççvçí Yçç<ççblççÆjlç Pççuçí, DçççÆCç 1300 mççuççÇ 
l³çç®çí uç@çÆìvç Yçç<ççblçj ÒççÆmç× Pççuçí. l³ççlç Dçç³ç&Yçfç®çí vççbJç Dç[á&yç@çÆjDçmç Dçmçí çÆuççÆnuçí 
Dççní.  

 

Dçç³ç&Yçfçvçí DçOç&-p³çç nçÇ mçbkçÀuHçvçç Hçá{í cççb[uççÇ.  
ûççÇkçÀ çÆ$çkçÀçíCççÆcçlççÇcçOçí kçíÀJçU HçÓCç&-p³çç nçÇ mçbkçÀuHçvçç nçílççÇ.  
 
Dçç³ç&YçìçÇ³ççcçOçí kçÀçívççb®³çç p³ççb ®çí Dç®çÓkçÀ cçÓu³ç oíCççjç lçkçwlçç Dççní. lçmçí®ç π ³çç çÆ®çvnç®çí 
®ççÌL³çç oMççbMççHç³ç&lç 3.1416 Dç®çÓkçÀ cçÓu³ç oíKççÇuç Dççní. ³çççÆMçJçç³ç iççÆCçlçÞçíCççÇ®³çç 
DçbkçÀçb®ççÇ yçíjçÇpç, Jçiç&cçÓU Jç IçvçcçÓU kçÀç{C³çç®ççÇ mçÓ$çí, kçáÀfkçÀ vççJçç®çí DççÆvçOçç&çÆjlç HçÓCçç&kçÀ 



GÊçjç®çí çÆÜ®ççÆuçlççb®çí ÒçLçcçHçoçÇ mçcççÇkçÀjCç mççí[çÆJçC³çç®çí mçÓ$ç ³ççb®çç mçcççJçíMç GuuçíKçvççÇ³ç 
Dççní. kçáÀfkçÀç®çç GHç³ççíiç oí³ç Jç<çç&b®³çç mçbK³çílç çÆkçÀlççÇ HçÓCç& HççÆjYç´cçCçí nçílççÇuç lçí çÆvççÆ½çlç 
kçÀjC³ççmççþçÇ nçílç Dçmçí. DçLçç&lç Dçç³ç&YçìçÇ³ççlç kçÀçnçÇ ®çákçÀç jççÆnu³çç nçíl³çç ní cççv³ç kçÀjçJçí 
uççiçíuç. GoçnjCççLç& : MçbkçÓÀ Jç iççíuç ³ççb®çí IçvçHçÀU. ³ççb®ççÇ oá©mlççÇ Dçvçá¬çÀcçí yç´ïçiçáHlç DçççÆCç 
YççmkçÀjç®çç³ç& ³ççbvççÇ vçblçj®³çç kçÀçUçlç kçíÀuççÇ.  
 
Dçç³ç&Yçìçvçblçj®çç mçáJçCç&kçÀçuç  

FmçJççÇ mçvç 598cçOçí pçvcçuçíuçç yç´ïçiçáHlç nç SkçÀ cçnçvç iççÆCçlççÇ nçílçç. 
yç´ïçmHçáÀìçÆmç×çblç  ³çç l³çç®³çç ûçbLççlç l³ççvçí ®ç¬çÀçÇ³ç ®çlçá<kçÀçívçç®çç DçY³ççmç kçÀªvç l³çç®³çç 
#çí$çHçÀUç®çí mçÓ$ç çÆouçí Dççní. DçMçç mçÓ$çç®çç MççíOç ³çÓjçíHçcçOçí vçblçj mçlçjçJ³çç MçlçkçÀçlç 
uççJçuçç içíuçç.  

 

ABCD ³çç ®ççÌkçÀçívçç®³çç a,b,c,d ³çç Yçápçç DçmçlççÇuç lçj #çí$çHçÀUç®çí mçÓ$ç Dçmçí Dççní  
Area ABCD = √[(s – a) (s –b) (s – c) (s – a)] 

³çíLçí DçOç&HççÆjçÆcçlççÇ s = (a + b +c + d)/2  



yç´ïçiçáHlççvçí $çÝCç mçbK³ççb®ççÇ mçbkçÀuHçvçç oíKççÇuç cççb[uççÇ nçílççÇ. lçmçí®ç Dçvçblç 
(infinity) nçÇ mçbkçÀuHçvçç Kç®sío vççJççvçí (Kç : MçÓv³ç, MçÓv³ççvçí Yççiçu³ççJçj çÆcçUCççjçÇ 
jççÆMç) Hçá{í DççCçuççÇ. l³ççvçí YççJçvçç vççJçç®ççÇ çÆ¬çÀ³çç çÆJçkçÀçÆmçlç kçíÀuççÇ nçílççÇ : çÆÜçÆlç³ç Jçiçç&®³çç 
DççÆvççÆ½çlç mçcççÇkçÀjCçç®çí HçÓCçç&bkçÀ GÊçj çÆcçUçÆJçC³ççmççþçÇ. l³ççvçí ³çç mçcççÇkçÀjCççuçç Jçiç&Òçkç=ÀçÆlç 
Dçmçí vççJç çÆouçí nçílçí.  

lççí DççOçáçÆvçkçÀ iççÆCçlçç®çç SkçÀ cçnlJçç®çç mçbmLççHçkçÀ nçílçç Dçmçí cnCçlçç ³çíF&uç. l³çç®³çç 
ûçbLçç®çí DçvçáJçço Dçiççíoj HçÀçjmççÇ DçççÆCç vçblçj uç@çÆìvç Yçç<çílç kçíÀuçí içíuçí nçílçí.  

mççlçJ³çç MçlçkçÀçlççÇuç SkçÀ nmlççÆuççÆKçlç yçkçwMççuççÇ ³çç iççJççlçÓvç (pçí Dççlçç HçççÆkçÀmlççvç 
cçOçí Dççní) 1881 mççuççÇ MççíOçuçí içíuçí. SkçÓÀCç 70 YççípçHç$ççbJçj çÆuççÆnuçíu³çç ³çç 
nmlççÆuççÆKçlççcçOçÓvç l³çç kçÀçUçlççÇuç iççÆCçlççÆ¬çÀ³ççbJçj ¢çÆä#çíHç ìçkçÀlçç ³çílççí. GoçnjCççLç& 
DçHçÓCçç&bkçÀ, iççÆCçlçÞçíCççÇ, çÆMçJçç³ç kçÀçuç, Jçpçvç, êJ³ç, Fl³çççÆo.  

 

yçkçwMççuççÇ ³çíLççÇuç nmlççÆuççÆKçlçç®çç kçÀçnçÇ Yççiç  



³çç®ç kçÀçUçlççÇuç SkçÀ ÒçKçj yçáçÆ×cççvç iççÆCçlççÇ YççmkçÀj (HççÆnuçç) ³ççvçí çÆ$çkçÀçíCççÆcçlççÇ 
³çç çÆJç<ç³ççJçj DçûçiçC³ç ³ççíiçoçvç kçíÀuçí (GoçnjCççLç& p³çç (Sine) ®çí Dç®çÓkçÀ iççÆCçlççÇ³ç 
cçÓu³ç). vçJçJ³çç MçlçkçÀçlç jçä^kçÓÀì mçcç´çìç®³çç jçpçmçYçílççÇuç mçáÒççÆmç× iççÆCçlççÇ cçnçJççÇj ³ççvçí 
kçíÀJçU iççÆCçlç çÆJç<ç³ççuçç JçççÆnuçíuçç HççÆnuçç ûçbLç çÆuççÆnuçç. l³ççlç HççÆjçÆcçlç cçççÆuçkçÀç (finite 
series), ¬çÀcç®ç³ç Jç mçcç®ç³ç (permutations  and  combinations),  cççvçkçÀ 
mçÓ$çí (standard  formulas), oçívç Dç%ççlç jçMççÇb®ççÇ jí<ççÇ³ç (linear)  mçcççÇkçÀjCçí, 
Jçiç&mçcççÇkçÀjCçí (Quadriatic  equatuins), uçbyçJçlçá&Uç®³çç HççÆjIçç®çí pçJçUpçJçU 
Dç®çÓkçÀ cçÓu³ç DçççÆCç Flçj DçvçíkçÀ mççOçvççb®çç mçcççJçíMç Dççní.  
 

 

 
YççmkçÀj (HççÆnuçç) ³çç®çç 0 lçí 180 DçbMç Hç³ç¥lç p³çç (Sine) ®çí pçJçUpçJçU Dç®çÓkçÀ 
cçÓu³ç oçKçJçCççjç DççuçíKç.  



 
yççjçJ³çç MçlçkçÀçlç YççmkçÀj ³çç®ç vççJçç®çí DççCçKççÇ SkçÀ HçbçÆ[lç nçíTvç içíuçí. lçí 

YççmkçÀjç®çç³ç& ³çç vççJççvçí DççíUKçuçí pççlççlç. l³ççb®³çç çÆmç×çblççÆMçjçícçCççÇ ³çç ÒççÆmç× ûçbLççvçí 
DçpçÓvç SkçÀ HççTuç Hçá{í ìçkçÀuçí. l³ççlç Jçiç& Jç Içvç mçcççÇkçÀjCçí mççí[çÆJçC³çç®ççÇ Hç×lççÇ çÆouççÇ 
Dççní. yç´ïçiçáHlçç®çí DççÆvç³ççÆcçlç mçcççÇkçÀjCççb®çí kçÀç³ç& Hçá{í vçíTvç l³ççbvççÇ ®ç¬çÀJççuç (cyclic 
method)  nçÇ DççÆOçkçÀ HççÆjCççcçkçÀçjkçÀ vçJççÇvç Hç×lççÇ cççb[uççÇ. GoçnjCççLç&, l³ççvççÇ 
oçKççÆJçu³ççÒçcççCçí  61x2 + 1 = y2  ³çç mçcççÇkçÀjCçç®ççÇ HçÓCçç&bkçÀ GÊçjí  

 
61x2 + 1 = y2 are x = 226153980, y = 1766319049        
        

DçMççÇ Dççnílç. uç#ççlç IçíC³ççmççjKççÇ Içìvçç cnCçpçí l³ççvçblçj Hçç®ç MçlçkçÀçvççÇ HçÀcçí&ì vççJçç®³çç 
ÖçíbÀ®ç iççÆCçlç%ççvçí ní®ç mçcççÇkçÀjCç mççí[çÆJçC³çç®çí DççJnçvç lçlkçÀçuççÇvç iççÆCçlç%ççbHçá{í þíJçuçí nçílçí.  

YççmkçÀjç®çç³çç&vçç yççÇpçiççÆCçlççÇ³ç mçbkçÀuçvç (Integration)cnCçpçí mçbyçbçÆOçlç jçMççÇb®³çç 
yçíjpçí®ççÇ cç³çç&oç Dçmçlçí ³çç®ççÇ kçÀuHçvçç nçílççÇ. GoçnjCççLç& iççíuçç®çí DçvçíkçÀ Jçlçá&UçkçÀçj 
®çkçÀl³ççbcçOçí çÆJçYççpçvç kçÀªvç l³çç®çí #çí$çHçÀU Jç IçvçHçÀU cççípçC³çç®ççÇ mçbkçÀuHçvçç l³ççbvççÇ 
cççb[uççÇ nçílççÇ. lçmçí®ç yççÇpçiççÆCçlççlççÇuç J³çálHçVç (Derivative) ³çç mçbkçÀuHçvçí®³çç lçí KçÓHç 
pçJçU Dççuçí nçílçí.l³ççmççþçÇ lççlkçÀççÆuçkçÀ içlççÇ nçÇ mçbkçÀuHçvçç l³ççbvççÇ cççb[uççÇ Dççní DçççÆCç p³çç 
®çí J³çálHçVç kçÀçíp³çç Dçmçlçí DçmçínçÇ l³ççvççÇ çÆuççÆnuçí Dççní. (derivative  of  Sine  is 
Cosine) 

YççmkçÀjç®çç³çç&b®³çç çÆmç×çblççÆMçjçícçCççÇ ®çç HççÆnuçç Yççiç cnvçpçí DçbkçÀiççÆCçlççJçjçÇuç 
uççÇuççJçlççÇ vççbJçç®çç ûçbLç. ³çç ûçbLççlç uççÇuççJçlççÇuçç çÆJç®ççjuçíu³çç çÆJççÆJçOç DçbkçÀiççÆCçlççÇ³ç ÒçMvççb®çí 
kçÀçJ³çcç³ç Yçç<çílççÇuç mçbkçÀuçvç Dççní. nç ûçbLç mçJç& çÆJçÐççL³çç&b®çç DççJç[lçç nçílçç. DçkçÀyçj 
yççoMçnçvçí l³çç®³çç ojyççjçlççÇuç kçÀJççÇkçÀ[Óvç l³çç®çí HçÀçjmççÇ Yçç<ççblçj kçÀªvç Içílçuçí nçílçí.  



 
iççÆCçlçç®ççÇ kçíÀjUçÇ³ç MççKçç  

kçíÀjUcçO³çí KçiççíuççÆJç%ççvççÒçcççCçí®ç iççÆCçlççÆJç%ççvçç®çínçÇ ³çMçmJççÇ Hçávç©ppççÇJçvç 
®ççÌoçJ³çç lçí mçlçjçJ³çç MçlçkçÀçlç Pççuçí, lçíLççÇuç iççÆCçlç%ç cççOçJç (F.mç. 1340 - 1425) 
³ççvçí yççÇpçiççÆCçlçç®çç Hçç³çç j®çuçç. l³ççvçí p³çç (Sine) Jç kçÀçíp³çç (Cosine) ³çç çÆ¬çÀ³ççb®çç 
Jçiç&cçççÆuçkçÀç mJçªHççlç çÆJçmlççj kçÀªvç oçKççÆJçuçç (pççí v³çÓìvç cçççÆuçkçÀç cnCçÓvç %ççlç Dççní). 
lçmçí®ç π ³çç DçbkçÀç®çç oíKççÇuç çÆJçmlççj  Òçmlçálç kçíÀuçç.  

 

 
 

nç çÆJçmlççj ûçíiçjçÇ-uçÌyççÆvçPç cçççÆuçkçÀç ³çç vççJççvçí %ççlç Dççn. Kçjí lçj nçÇ cçççÆuçkçÀç cççOçJç ³çç 
iççÆCçlç%çç®³çç vççJççJçj Dçmçç³çuçç nJççÇ, kçÀçjCç l³ççvçí KççuççÇuç cçççÆuçkçÀç Òçmlçálç kçíÀuççÇ  
 

 

nçÇ cçççÆuçkçÀç DççÆOçkçÀ Jçíiççvçí kçíÀçqvêlç nçílç pççlçí DçççÆCç lççÇ DçkçÀjçJ³çç oMççbMççHç³ç¥lç Dç®çÓkçÀ 
Dççní.  

vççÇuçkçbÀþ mççícç³³ççpççÇ (F.mç.1444-1545) Jç p³çí<þoíJç (F.mç. 1500-
1600) ³ççbvççÇ nçÇ Hç×lççÇ DççCçKççÇ mçcç=× kçÀªvç YççjlççÇ³ç yççÇpçiççÆCçlçç®çç Hçç³çç cçpçyçÓlç 
kçíÀuçç. GoçnjCççLç& l³ççvçí kçíÀuçíuçç çÆÜHçoçÇ³ç çÆJçmlççj Dçmçç Dççní :  
 

 



 
YççjlççÇ³ç iççÆCçlçç®ççÇ JçÌçÆMçäîçí  

Flçj oíMççbÒçcççCçí YççjlççÇ³ç iççÆCçlççÆJç%ççvç J³ççJçnççÆjkçÀ içjpçç HçÓCç& kçÀjC³ççmççþçÇ 
çÆvçcçç&Cç Pççuçí. ³ç%çJçíoçÇ®çç Dç®çÓkçÀ DççjçKç[ç lç³ççj kçÀjCçí, ûçnYç´cçCçç®çí cççiç& MççíOçÓvç 
 kçÀç{Cçí, ûçnCççb®çí YçççÆkçÀlç, Fl³çççÆo. Hçjblçá l³ççcççiç®çç ¢çÆäkçÀçívç vçíncççÇ®ç lçkç&Àmçbiçlç 
çÆJç®ççjçJçj DççOçççÆjlç nçílçç, ûççÇkçÀ Hç×lççÇÒçcççCçí iç=nçÇlçkçÀçbJçj (GoçnjCççLç& ³çáçqkçwuç[ ®ççÇ 
YçÓçÆcçlççÇ) DççOçççÆjlç vçJnlçç. YççjlççÇ³ç iççÆCçlç%ççb®çç kçÀìç#ç DçMççÇ mçÓ$çí Jç Hç×lççÇ cççb[C³ççkçÀ[í 
Dçmçí kçÀçÇ l³ççlçÓvç Kçç$ççÇuçç³çkçÀ Jç Dç®çÓkçÀ GÊçjí ÒççHlç JnçJççÇlç. ³çç iççÆCçlç%ççbvççÇ l³ççb®³çç 
Hç×lççÇb®çí lçkç&Àmçbiçlç Jç kçÀçìíkçÀçíj mçcçLç&vç kçíÀu³çç®çí çÆomçÓvç Dççuçí Dççní, çÆJçMçí<çlç: mçbyçbçÆOçlç 
oçÇIç&uçíKçvççcçOçí. YççmkçÀjç®çç³ç& cnCçlççlç kçÀçÇ GHçHçÊççÇ (çÆmç×lçç oíCçí) ní çÆMç#çCçHç×lççÇ®çí 
cçnlJçç®çí Dçbiç Dççní. p³çí<þoíJççvçí lçj l³çç®³çç ³çáçqkçwlçYçç<ç ³çç ûçbLççlç ³ççmççþçÇ®ç Kç®ç& kçíÀuçç 
Dççní. cçç$ç $ççíìkçÀ uçíKçvççlç çÆmç×lçç çÆouççÇ pççlç vçmçí. mçáÒççÆmç× iççÆCçlç%ç jçcççvçápçvçd 
³ççbvççÇnçÇ DçvçíkçÀ Òçcçí³çí cççb[uççÇ DçççÆCç çÆmç×lçç oíC³çç®çí kçÀç³ç& FlçjçbmççþçÇ Kçáuçí þíJçuçí.  

YççjlççÇ³ç iççÆCçlçç®çç çÆJçmlççj ³çç çÆJççÆMçä Hç×lççÇcçáUí Kçábìuçç kçÀçÇ kçÀç³ç nç SkçÀ ®ç®çí&®çç 
çÆJç<ç³ç Dççní. Flçj kçÀçjCççb®ççÇ ®ç®çç& FçÆlçnçmç DçY³ççmçkçÀçbvççÇ kçíÀuççÇ Dççní, GoçnjCççLç& 
DçY³ççmçkçíbÀêí Jç l³ççb®ççÇ mççbKçUçÇ ³ççbcçO³çí SíçÆlçnççÆmçkçÀ IçìvççbcçáUí ³çíCççjç J³çl³ç³ç (Kççmç 
kçÀªvç GÊçj Yççjlççlç), jçp³çkçÀl³çç&b®çç cç³çç&çÆolç DççÞç³ç DçLçJçç iççÆCçlç%ççbcçOççÇuç FlçjçbHçí#çç 
Jçj®ç{ nçíC³çç®³çç Jç=ÊççÇ®çç DçYççJç (pççÇ Jç=ÊççÇ ³çájçíHççÇ³ç çÆJç%ççvçÒçCççuççÇuçç kçÀçjCççÇYçÓlç þjuççÇ). 
FlçkçíÀ DçmçÓvçnçÇ  ³çç çÆJç%ççvç#çí$ççblççÇuç Yççjlçç®çí ³ççíiçoçvç kçÀçíCçl³ççnçÇ kçÀmççíìçÇJçj Òç®çb[ nçílçí 
Dçmçí cnCççJçí uççiçíuç. oMçcççvçHç×lççÇ Dçmççí kçÀçÇ yççÇpçiççÆCçlç, DçLçJçç kçÀçíCçlççÇnçÇ 
çÆJç%ççvççÆJç<ç³çkçÀ çÆcçcççbmçç Dçmççí, ³ççb®çç ÒçJççmç DçjyççÇ ÒçJççMççb®³çç mçnç³³ççvçí ³çÓjçíHçHç³ç¥lç Pççuçç 
DçççÆCç DççOçáçÆvçkçÀ çÆJç%ççvçç®³çç çÆJçkçÀçmçç®çí cçnlJçHçÓCç& Hçç³ççYçÓlç IçìkçÀ Òçoçvç kçíÀuçí içíuçí.  
 



करण -7 

धातुशा  

उपयोिजत व ानास आज तं ान हणुन संबोधले जाते. परंत,ु पूव  मानव न मत तं ान - जस े

दगडकाम, शतेी, पशुपालन, कंुभारकाम, धातुशा , व ो योग, म णकाम, लाकूडकाम, गाडीकाम, जहाजबाधंणी, जलवाहतकू 

- व ाना या वशेष जाणकार शवाय वक सत झाले. सभोवतालचे व व मनु य यासाने बदल याला तं ान 

मानल, तर थम दगडी अवजाराचंे अि त व भारतीय उपखंडांत वीस लाख वषापूव  आढळत े! याच माणे नवपाषाण 

युग, जे साधारणतः दहा हजार वषापूव  होत,े याम ये सधंू आ ण गंगे या खो याम ये जी शेती सुधारणा झाल , 

याम ये पा याचे सु नयोजन, भांडी, धातचूी अवजारे, दळणवळण इ याद ंची गरज भासल .  

शेतीखरे ज धातशुा ाने मानवी समाजात मह वाचा बदल घडून आणला यामुळे याने श ा ,े अवजारे 

यां या वेगवेग या णेींना ज म दला. यापैक  काह  अवजारे पूव  दगडा पासून बनवल  जात असल  तर  ती 

अ तशय ओबडधोबड व जड होती. धात,ू मौ यवान असो वा नसो, अलकंारांचा मु य घटक अस याने सां कृ तक 

उ नयनात मह वाची भू मका बजावतो.   

धातशुा  हणजे धातचूे ख नजापासून वलगीकरण, शु धीकरण, धातु म ण व उपयोजन. आज जवळपास 

८६ धातूचंी मा हती आहे पण यातील बहु तेक मागील दोन शतकात शोधले गेले आहेत. सात पुरातन धातु ं म ये 

जयांची गणना होते ते शोध मानुसार सोने, तांबे, चांद , शस,े क थल, लोह आ ण पारा हे आहेत. माग या ७००० 

वषापासून भारताम ये धातशुा  कौश याची उ च परंपरा सांभाळल  गेल  आहे. यातील मह वाचे पडाव आता 

आपण पाहू . 

 

हड पा स यता-पवु व समकाल न धातुशा      

भारतीय उपखंडातील धातू वापराचा थम पुरावा बलु च तानातील मेहरगढ येथ ेसापडतो जो इ.पु. ६००० 

चा आहे. याम ये था नक तां याचा एक छोटा मणी सापडला जो ख नजापासून वलगीकरण क न काढललेा नाह . 

तां या या धातशूा ाला वक सत हायला पुढची १५०० वष लागल . हा काळ गावा गावां मधील यापाराचे जाळे 

वक सत हो याचा काळ होता या या आधाराने शकेडो वषानंतर हड पा स यतेची शहरे उभी रा हल .   

पुरात व वभा या उ खननात असे आढळूवन आले आहे क  हड पातील धातुकम  तां याचे ख नज (थेट 

कंवा थानीय वसाहतीं या मा यमातून) अरावल  पवत रांगा, बलु च तान कंवा यापल कडू ा त करत 

असत.लवकरच यां या असे ल ात आले क  तांबे व क थल यां या म णातून का य तयार होते जे तां यापे ा 

अ धक मजबूत असून ओतकामास सोपे व गंज रोधक आहे.का याम ये व वध धात ूजसे नकेल, आस नक कंवा 



शस,े नैस गक र या अस यास अथवा कृ म र या म ण के यास ते इतके कठ ण होते क  या यापासून 

बनवले या छ नीचा दगड तास यास उपयोग होऊ शकतो !या म धातू म ये क थलाचे माण १ ते  १२%, 

आस नक चे माण १ ते ७%, नकेलचे माण १ ते ९% व शशाचे माण १ ते ३२% पयत आढळून आले आहे. 

तांबे कंवा का य धातलूा आकार दे यासाठ  या प धतीचंा वापर केला जातो याम ये घडकाम (forging), sinking, 

raising, cold work, अनु शतन (annealing), riveting, lapping and जोडण े(joining) यांचा समावेश होतो. 

हड पातील लोकांनी धातू ं पासून बनवले या व वध व तू ंम ये भ याचा फाळ, बाणाचे टोक, कुहाडी, छ नी, 

कोयते, तलवार  व सरु चे पात,े सुया, आकडे आ ण भांडी (तवा, कढया, सूरई इ याद ) या पाहायला मळतात.या 

य त र त, का याच ेअंडाकृती आरस े( यांना एकाबाजूने व श ट प धतीने उंचावून दसु या बाजूने तकाक  आणल  

गेल  होती), करवती ( यां या दा यांची अशी व श ठ रचना होती क याम ये पाठोपाठ असललेे दाते करवती या 

व ध बाजलूा वाकवललेे होते) यांचा समावेश होतो. करवती तयार करायची ह प धत रोमन काळापयत अ य  

ात हवती. या य त र त, का याचे अंडाकृती आरसे ( यांना एकाबाजूने व श ट प धतीने उंचावून दसु या बाजूने 

तकाक  आणल  गेल  होती), करवती ( यां या दा यांची अशी व श ठ रचना होती क याम ये पाठोपाठ असलेल े

दाते करवती या व ध बाजूला वाकवलेल ेहोते) याचंा समावेश होतो. करवती तयार करायची ह प धत रोमन 

काळापयत अ य  ात हवती.    

याखेर ज का या या व वध मनु याकृती (जसे स ध नाचणार  मुलगी) आ ण ाणी (एडका, हर ण, 

बैल...) हड पा येथील उ खननात सापडले आहेत.  

 

 

लॉ ट-वॅ स (Lost-wax)प धतीने बनव यात आलले  नाचणा या मुल ची का याची मू  (मोहजो-दडो), का यापासून 

बनवलेले पाऊल आ ण पजण व बैल (का लबंगान). [सौज य:भारतीय पुरात व सव ण] 

 



या मू या लॉ ट-वॅ स (lost-wax)प धतीने बनव यात आ या हो या. लॉ ट-वॅ स (Lost-wax)प धतीम ये थम 

मेणाची आकृती तयार क न ती चकणमातीने आ छादल  जात,े व नंतर भ ट त टाकून हे मेण वतळवून बाहेर 

काढले जाते. अ या कारे तयार झाले या कडक माती या पोकळ सा याम ये वतळलेले का य ओतले जाते. 

हड पा नवासी, सोने, पे व सोने- याचा म  धातु ( याला इले म हणतात) यांचा देखील वापर 

व वध कारचे दा गने (बांग या, मणी, अंग या, हार इ याद ) तयार कर यासाठ  करत असत. हे दा गने बहु तेक 

वेळा चीनी माती या व का या या भां यांम ये लपवून ठेवले जात असत. हे सोने सधं ूनद या खो यातून व पे 

कदा चत गॅलेनापासून कंवा था नक शसेयु त स फाइड पासून वलग केले जात असावे.   

 

हड पा कालखडंा नंतर 

हड पा स यते या काळी व यानंतर, एक अ ात स यता अि त वात आल , िज यात तां याची साठवण 

करायची वृ ी होती. यांनी चंड माणात तां या या औजारांची न मती उ र व म य भारतात केल . नंतर या 

युगाम ये तांबे आ ण का य धातूकारांनी अ धक शा शु ध प धतीने अनेक उ म कलाकृतीचंी न मती केल .या 

मधे बु धां या चडं  का य पुत याची (जो २.३ मीटर उंच व १ मीटर ं द आहे) दखल घेणे आव यक आहे. हा 

पुतळा ई. ५०० त े ७०० या काळात सु तानगंज (भागलपूर िज हा, बहार) येथे हड पा काळातील लॉ ट-वॅ स 

(Lost-wax) प धतीने न मला गेला आहे. स या हा पतुळा ब मगहॅम सं हालयात (इं लंड) आहे. 

 

बु धाचंा चंड का य पुतळा, (सु तानगंज, भागलपूर िज हा, बहार) [सौज य: ] 



याच माण ेता मळनाडू म ये नंतर तयार झालेल े(व आजह  तयार होत असललेे) हजारो पुतळे, याम ये चोल 

काळात या नटराजा या का या या सु ंदर मु या गण या जातात, दखल घे याजोगे आहेत. दैनं दन उपयोगा या 

का या या अनेक व तू आजह  बनव या जातात, याचे एक उदाहरण हणजे केरळम ये अगद  हड पा काळातील 

प धती माणे तयार होत असलेल ेका य धातचूे तकाक  आणलेले आरसे. 

 

ी महाल मी व नटराज यां या चोल काळातील उ कृ ट मु या [सौज य: मचेल डॅनींनो] 

 

लोह धातुशा  

या माण े सधंू स यतेला का य धातू युगाशी जोडले जात,े याच माणे गंगे या खो यात जी स यता 

होती, तला लोह युगाशी जोड यात येते. ह स यता, ई. पु. प ह या सह कात उदयास आल  असे मान यात येत 

असे. परंत,ु अल कडील काळात गंगे या खो यात आ ण वं याचल पवता या पूवला केले या उ खननात असे दसून 

आले आहे क लोह धातूच ेउ पादन याह  पूव , हणज ेजवळपास ई.पु. १८०० याह  आधी होत होते व याचा 

मो या माणात उपयोग ई.पु. १००० या काळात च लत झाललेा दसतो. उ र वेदकाळातील काह  थंांम ये 

'काळा धातु' (कृ णायस) चा उ लेख आढळतो व सवात जनुा असले या ऋ वेदात 'आयस' श दाचा चा उ लेख 

अढळतो याचा अथ आता तांबे कंवा का य आहे अशी आता मा यता आहे.      

भारता या अ य भागात लोह-धातुशा  हे गंगे या खो यातनू शक यात आले कंवा याचा वतं पण े

वकास झाला हे सांगण ेकठ ण आहे. परंत ुहे मा  प ट आहे क भारतातील तांबे, का य व लोह धातशुा ाची 



सु वात ह  जर  आ शयातील तकु  व कॉकेशीयस या समकाल न असल  तर  ती आयात कर यात आलले  नाह  

तर वतं पणे वक सत झालेल  आहे.    

 

ई.पु. प ह या सह कातील लोह सचंन भ ट  (सौज य: रा य व ान क , नवी द ल ) 

वू झ पोलाद  

भारत हा दोन वशेष कार या आधु नक व नूतन लोह धातू न मतीम ये न णात होता. यातील प हला 

धातू हणजे वू झ पोलाद, जो द ण भारतात ई.पु. ३०० म ये बनव यात येत असे. हा धातू , एका अ यंत 

नयं त अ या काबुर करण (Carburizing) येतून बनव यात येत अस ेव द ण भारतातून थेट सी रया पयत 

याची नयात होत असे. सर यात यापासून अ यंत कणखर व धारदार हणून नावाजलले  अशी 'दमासकस तलवार' 

बनव यात येत असे. पण हे नाव  दमा कस (सी रयाची राजधानी) शहराव न न येता यावर ल ये दर यान 

लाटांसार या तयार झाले या आकृतींमळेु मळाले अस याचीच अ धक श यता आहे. बाक  काह ह  असो, या 

भारतीय पोलादाला 'पूवकडील व मयकार  धात'ू हणून संबोधले जायचे. 

ि वं टयस कट यस या इ तहासकाराने असे लहू न ठेवले आहे क त शलेचा महान राजा पोरस याकडून 

अले झाडंरला (ई.पु. ३२६) या अनेक भेट  मळा या यात जवळपास २.५ टन वू झ पोलाद दे खल होते. याचा 

अथ, हे पोलाद सोने व र नांपे ा पे ा ह अ धक मौ यवान मानल ेजात असे. नंतर याच पोलाद पासून अरबांनी 

अनेक तलवार  व श े बनवल . म यपूवम ये ती व मसुलमानांम ये जी यु ध ेझाल , यामधे या दमासकस 

तलवा रचंी मता पाहू न युरो पयन लोक थ क झाले.मोगलां याकाळात देखील, तलवार  व अ य श े बनव यासाठ  

हा आवडता धातू होता. 



 

वू झ पोलादापासून बनवलेल  १८ या शतकातील एक तलवार. याची मूठ पोलादाची आहे व व न सो याचा जाड 

थर दला आहे. (सौज य: आर. बालसु म यम) 

 

या धातू पासून बनवले या चलखतावंर सबुक कलाकुसर केल  जात असे व यावर आकृ या को न यात सोने, 

चांद  व पतळे वाप न जडावाच ेकाम केल ेजात असे. गोवळक डा व हैदराबाद या शासकांकडील श ागारात व 

रणिजत सगं, राजपूत व मरा यां या यु ध साम ी म ये या पोलादापासून बनले या शा ांना फार मानाचे थान 

होते.   

वू झ पोलाद हे मु यतः लोह आ ण १ ते १.९% इत या अ धक माणात असले या काबन या म णातून 

तयार होते. खरेतर 'वू झ' हा श द 'उ कु' या कानडी श दाचा अप ंश आहे. कानडी भाषेत पोलादाला 'उ कू' 

हणतात. या पोलाद तयार कर या या येम ये, प ह यांदा सि छ  लोह तयार कर यात येत अस ेव नंतर या 

सि छ  लोहास (sponge iron) उ च तापमानास नेऊन बडव यात येत असे. असे करताना slag यातून बाहेर पडतो. 

यानंतर हे लोह, कोळसा व लाकडी तुक यांसोबत चनी माती या जाड भां यात ठेऊन सील (seal) केले जात अस.े 

ह  चनी मातीची भांडी नंतर उ च तापमानास नेऊन गरम केल  जात यामळेु कोळसा व लाकडातील काबन 

मो या माणात लोहात शोषला जाऊन लोहाचे पोलादात पांतरण होत असे. अ या येनंतर थंड झ यावर वू झ 

पोलाद धातशुीले या (Ingot) पात ा त होत असे. 

थेट१७ या शतकापासून अनेक पाि चमा य वा यांनी भारतातील लोह आ ण पोलादा या भ याचं े

तपशीलवार वणन लहू न ठेवले आहे. या संदभात ाि सस बुकॅनन ने द ण भारता या वासादर यान लहू न 

ठेवलेले तपशील अ तशय मह वाचे ठरतात.साधारणपणे१८ या शतकानंतर अनेक इंि लश त  (पीअसन, टडट, 

फॅरेडे), च त  (जीन-रॉबट ीआंट) व इटल तील त ांनी शकेडो योग क न वेगवेग या धात ूव घटकांच े

( वशेष क न काबनचे) वेगवेग या माणात म ण के यास काय प रणाम होतो याचा शोध घेतला. अ या असं य 



योगांनंतर पाि चमा य त ांना भारतीय पोला द श ां या तोडीची श े तयार करता आल .सवात मह वाच े

हणजे या सव त ांनी यां या य नांतुन काबनची पोलादातील भू मका माह त क न घेतल  व पोलाद न मतीची 

याह  जाणून घेतल .   

 

द ल चा लोह तभं  

लोह धातचूा दसुरा आधु नक व नूतन योग द ल या जग स ध लोह तभंात केलेला दसून येतो. हा 

१६०० वष जुना लोह- तंभ ७.६७ मीटर उंच व ६ टन वजना या घडीव लोहाचा बनला आहे. थम हा तभं चं गु त 

वतीय (ई. ३७५ ते ४१४), याला व मा द य हणूनह  ओळखले जात,े याने म य देशातील सांची जवळील 

उदय गर  ( याचे नाव याकाळी व णुपाद गर  असे होते) येथे उभारला. नंतर ई. १२३३ म ये हा तभं द ल  

येथे (नंतर िजथे मुि लम आ ां यांनी कु वत-उल-इ लाम नावाची मि जद बाधंल ) आणून था पत केला गेला 

िजथे आज लाखो लोक हा न गंजणारा व मयकार  तभं पाहायला येतात. 

पण हा तभं का बरे गंजत नाह ?अनेक भारतीय( वशेष क न ी. आर. बालसु म यम यांनी) व 

पाि चमा य त ांनी अनेक वष या न गंजणा या तभंाचे रह य जाणून घे याचा य न केला. इत या वषा या 

संशोधनानंतर आ ा कुठे याचे रह य उलगडले आहे आ ण हे ल ात आले क  ह  गंजरोधक मता या धाततूील 

फुरद (फॉ फरस) या घटकामुळे ा त झाल  आहे. हा घटक, लोह आ ण हवेतील ाणवायू या संयोगाने एक 

संर क थर तयार होतो जो गंज यापासून वाचवतो. जर काह  कारणाने या तभंावर एखादा खरा उमटला तर हा 

थर पु हा तयार होतो. तभंा या या व मयकार  मतचेे ेय या लोहारांना जाते यांनी अ यंत य नपूवक 

अनेक योगांनंतर यो य कारच ेलोह-ख नज आ ण अशा तंभां या न मतीची यो य या शोधून काढल . 

 

अ य लोह- तंभ व तुळया  

असे अजून काह  तभं भारतात आहेत, उदाहरणाथ म य देशातील धार व तट य कनाटकातील कोडचा  

पवत येथील तंभ. ओ डशातील जग नाथ पुर  (१२वे शतक) सार या काह  मं दरांम ये हेच तं ान वाप न मोठ 

मोठे लोह तभं नमाण केले गे याचे आढळते. कोणाक या सूय मं दरामंधले लोह तंभ तर याह  पे ा मो या 

आकाराचे आहेत. या तभंांच ेरासाय नक व लेषण के यावर याची खा ी झाल  क या तभंांम ये फुरद यु त 

घडीव लोह (९९.६४% लोह, ०.१५% फुरद, अ य प माणात काबन आ ण गंधक, ज त व मगनीज चा पूण अभाव) 

वापर यात आले आहे.   

 

 



ज त  

भारतीय धातशुा ी अ यह  अनेक धातू ंशी प र चत होते. या म ये ज त चा वशेष उ लेख करण े

आव यक आहे कारण या या कमी असले या उ कलनांकामुळे  (९०७ oC), ख नजातून वलगीकरण करतानाच याच े

बा पीभवन होते. पेर  रंगा या या ज ताच ेउ म गुणव चे े पतळ तयार कर याकरता खूप मह व आहे. या साठ  

ज त वलगीकरणाम ये एका व श ट ऊधपातन येचा उपयोग केला जात अस े याम ये ज ताचे बा प हण 

क न पु हा घन प अव थते आणले जात असे. याच प धतीचा उपयोग पा या या वलगीकरणासाठ  कर यात 

येत असे. याचा उ लेख काह  सं कृत थंांम ये (उदाहरणाथ, १४ या शतकातील रसर नसमु चय हा थं). 

 

 

जावर खाणीतील ज त-धातशुा  (सौज य: रा य व ान क , नवी द ल ) 

 

राज थान मधील जावर या खाणींम ये ई.पु. ५ या कंवा ६ या शतकात ज त न मती होत अस याच े

पुरात वीय परुावे मळाल े आहेत. यामळेु हे तं ान पुढे शकेडो वष अ धक वक सत होत गेल े असावे. 

ऊ वपातना वारे ज त उ पादनाचे तं ान वक सत करणारा व याम ये वीणता मळवणारा भारत हा प हला 

देश होता. ज त उ पादनात भारत इतका अ णी देश होता क  जावर या खाणीमं ये ई. १३ या ते १८ या 

शतकां या कालावधीत ज ताचे ५०००० ते १००००० टन उ पादन झाले. इं ज इ तहासकारांनुसार हे उ पादन ई. 

१७६० पयत चालू होते व ज त वलगीकरणाची ह वशेष या इं जांनी १७ या शतकात इं लडला नेल . याला 

आपण तं ान ह तांतरणाचे उदाहरण मानू शकतो जे वू झ पोलादाचे इतकेच मह वाचे ठरते.            



 

सामािजक संदभ  

आपण हे नमूद केले पा हजे क भारतातले धातचूे अ धकतर उ पादन हे काह  सामािजक गटां वारे 

नयं त केले जात असे. उदाहरणाथ, उ र देशातील अग रया समाजातील लोक कंवा म य देशातील लोहकार 

समाजातील लोक. आजह  या समाजातील लोक झारखंड, बहार, पि चम बंगाल, केरळ व ता मळनाडू येथे सापडतात. 

१६ या शतका या उ राधात वू झ धातूची चंड नयात भारतातून प शयाला होत असे व या नयातीम ये भारत 

अनेक वष अ णी रा ह याने या समाजाने भारता या अथ यव थेमधे मोलाचे योगदान दले आहे.भारताचा लोह 

आ ण पोलाद यवसाय १८ या शतकापयत अ तशय जोरात होता. परंतु भारतावर इं जी रा य आ यानंतर हा 

यवसाय उतरणीला लागला. याचे कारण हणजे इं जांनी वतःचे उ पाद भारतात वकायला सु  केले व भारतीय 

उ पादनावर चडं कर लादले. आधु नक कारखा यातून तयार झाले या पोलादाने शेवट  पारंप रक प धती या 

भारतीय उ पादनावर कायमचे वराम च ह लावले. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



करण ८ 

पयावरण संवधना सबंंधी भारतीय पारंपा रक ान 

 

८. पयावरण संर णा ब ल भारतीय पारंप रक ान  प रचय 

भारता या अनेक भागांम ये, िनसगाब ल ेम आ ण ेची समृ  परंपरा यांचा समुदाय 

वारसा ाचीन काळापासून आहे. धािमक चार, परंपरा आ ण चालीर ती यांची या बाबतीत 

मोठ  भूिमका आहे. भारतीय धम सामा यतः पयावरणवादाचे अिधव ा आहेत. यासाठ  

यांनी सामा य लोकांम ये अशा सुिन त मागदशक त वांचा चार केला क संपक 

आ ण िनसगा मधील आभास यांची खा ी पटेल. तो ाळंूसाठ  काह  धािमक वधी करणे 

व पार पाडणे अशा द दशक व पात आला जेणेक न यां या जीवनाचा एक माग 

बनले. कधी कधी हे संदेश पयावरण संर ण आ ण संवधन आ छा दत व पात असत. 

आज, जे हा जगावर पयावरणीय असमतोल आ ण पयावरण वषयक िनकृ  दजा यांचे 
एक गंभीर संकट येत आहे, ते हा आप यासाठ  अशा मह वा या परंपरा समजून घेणे 

अिधक मह वाचे आहे. 

 

िनसग 

िनसग संवधन सं कृती ाचीन वै दक कालखंडापासून आहे. चार वेद-ऋ वेद, सामवेद, 

यजुवद आ ण अथव वेद यात भजनातून व वध नैसिगक घटकांचे े व सम पत केले 

गेले आहे. ऋ वेदातील भजनात अनेक देवी-देवतांची ओळख सूय, चं , मेघगजना, वीज, 

बफ, पाऊस, पाणी, न ा, झाडे इ. ारे केली गेली आहे. यांचा गौरव आ ण उपासना 
आरो य, संप ी आ ण समृ दायक हणून कर यात आली आहे. पाऊस- इं  देवां या 
भजनांची सं या सवात मो या माणात आहे. सूय पासना वै दक उपासनेम ये अ यंत 



मह वाची आहे. सूयाची पूजा सूय, मातड, उषा, पु कर,  इ. व पात केली जाते. आज 

हे िस  झाले आहे क  सौर ऊजा ह ऊजचा अंितम ोत आहे जी ऊजा वाहाचे िनयमन  

अ न साखळ  ारे, व वध पोषण च ा ारे चालवते आ ण अशा कारे पूण पृ वीवर ल 

पयावरणास िनयं त करते, कदािचत ाचीन लोकांना हे चांगले समजले.ऋ वेदातील 

गाय ी मं ाचा जप, येक शुभ संगी केला जातो यात सूयाब ल संपूण तुती आहे. 

याच माणे अथव वेद िनसगाचे मह व अधोरे खत करते आ ण पृ वी या तुतीची संुदर 
भजनेह  यात आहेत. उ लेखनीय दरू ी सह ित व लुर यां या कुराल या द ण 

भारतातील तािमळ भाषेतील एका ाचीन ंथात िनसगा या संर णात राह याची गरज 

यावर जोर दला जातो: चमकदार पाणी, मोकळ  जागा, ड गरटेक या आ ण जंगले एक 

क ला थापन करतात. गु  ंथ सा हब असे हणते, ‘हवा गु  आहे, पाणी पता आहे 

आ ण पृ वी ह  सवात महान माता आहे’.  

वन पती आ ण विश  देशातील कंवा कालखंडातील ा णजात 

ाचीन भारतीय परंपरेत झाडांनाह  चंड मह व दे यात आले आहे. चार वेद व वध 

वन पती, झाडं, फुले आ ण यांच मह व संदभ पूण आहेत. झाडं आ ण वन पतींना 
ाणीचेतना हणून मानले जात असे आ ण यांना हानी पोहोचवणे एक अप व  कृ य 

हणून ओळखले गेले होते. अथववेद व वध औषधी वन पतींचे वै क य मू य समृ  

करते. ाचीन ंथांम ये आप याला झाडांचा संदभ यां या पौरा णक श ंसह येतो, जसे 

क पवृ  आ ण पा रजात. प  (कमळ) आ ण काह  वृ  जसे, वटवृ  (वडाचे झाड) कंवा 
जंगल क  योत ( हंद  म ये पळशः, यूटा दोसा Butea frondosa) यां याकडे वशेष 

ल  दे यात आले. पंपळ वृ ाची पूजा (याला बोधी वृ  असेह  हटले जाते, सं कृत म ये 

अ थ, फकस र लीगीओसा Ficus religiosa) लोक वधी झाले आ ण पंपळ वृ ाला  

पुराणाम ये सव वृ ांचा राजा हंटले गेले. वेळे या ओघात, व वध देवी आ ण देवता 



यां याशी संबंिधत असणा या अशा अनेक वन पती आ ण झाडे यानुसार पूजन कर यात 

आली. 

आप या वत: या प रसरात, आपण येक सकाळ  एका झाडा या सभोवताल या 
मंडळात फरत असले या म हलांना पा हलेच असेल. आपण कारण समज याचा कधी 
य  केला आहे का? या समजुती मूलभूत अस यामागे काह  वै ािनक कारणे आहेत. 

पंपळ वृ  वातावरणात सतत ाणवायू सोडत असतो आ ण हणून, असे ान आम या 
पूवजांनी एक आ या मक व पात ठेवले.  

याच माणे बेलाच ेझाड (ए ले ममलोस, Aegle marmelos), अशोक वृ  (साका अशोक 

Saraca asoca), चंदन आ ण नारळ यांना व वध धािमक वधींम ये वशेष मह व दले 

गेले आहे; तसेच दवूा (िस नोडॉन डॅ टलोन Cynodon dactylon), तुळस (ओिसमम 

Ocimum), केळ , कमळ, झडू, जा वंद ( ह ब कस, hibiscus), ई (अ क, कॅलो ो पस 

aak, Calotropis)इ. 

 



भारतात वृ  पंथां या उ प ीसाठ  तीन मुख घटक जबाबदार होते, लाकडे, पाने, फळे इ. 

जे मानवांसाठ  उपयु  होते. अशी मा यता होती क , मानवांना यां या दःुखद संकटातून 

या आ यांनी मागदिशत केले यांनी झाडांना पछाडले होते आ ण मानवांनी या 
झाडांना आदर दला यांनी यांना औषधी वन पतींसाठ  पयाय दान केला. 

 

वन पती आ ण विश  देशातील कंवा कालखंडातील ा णजात व यांच े मानवी 
जीवनाशी संघटन याचे िच ण महाभारत, रामायण आ ण कािलदास अिभ ानशाकंुतल 

सार या महाका या ारे कर यात आले होते. याम ये झाडे, वेली, ाणी आ ण प ी यांचे 
रंगीत िच ण लोकांशी संभाषण कर त आहे आ ण यां या सुख- दःुखाच ेसामाियकरण 

कर त आहे हे अशा कारे दान केले गेले आहे, जे दशवते क  लोक मानवा या आ ण 

िनसगा या सुसंवादावर व ास ठेवतात.  

 

मनु मतृी, एक ाचीन सं कृत मजकूर वन पतींचे एक वेगळे वग करण देते, आ ण असे 

सांगते क यां यापैक  काह  सुख द:ुख अनुभवू शकतात आ ण यां यात जाग कता 
आहे. हे शा वचनांम ये देखील िच हां कत केले आहे क  एक झाड मुलगा हणून द क 

होऊ शकते, अनेक पुराणात या वधींचे त पु वधी हणून वणन केले आहे. अ थ 

वृ ासाठ  ( पंपळ) केला जाणारा उपनयन समारंभ तसेच वटवृ  आ ण कडूिनंब 

झाडांदर यान केलेले ल न वधी देखील ल ात घे यासारखे आहेत. धमाचया या 
ंथांम ये वन पतींना पाणी देणे हे भरपूर फायदेकारक मानले जाते. 

कौ ट य यां या मते, झाडे कंवा या या फां ा कापणे एक गु हा आहे आ ण यासाठ  

यांनी व वध िश ा व हत के या. 

 



प व  तंभ 

प व  तंभांची परंपरा सामा यपणे ाचीन काळात देखील होती आ ण अजूनह  लोक व 

आ दवासी समुदाय याचा सराव कर त आहेत. प व  तंभात अशा जु या झाडां या घडांचा 
समावेश होतो, जे साधारणपणे एका गावा या बाहेर ल भागात मूळ र हवाशांनी गावाची 
थापना कर यासाठ  जंगलांना साफ के यावर तोडलेले नाह त. असे तंभ देवी देवतांचे 
िनवास थान कंवा आ मा मानले गेले आ ण हणून अ यंत काळजीपूवक संर त केले 

गेले. या भागांम ये झाडे कापणे ितबंिधत कर यात आले होते आ ण काह  अंशी धािमक 

ेमुळे आ ण काह  देवां या, देवी-देवता व आ मा यां या रागाला सामोरे जा याची भीती 
यामुळे कोणीह  आदेश नाकार याच े धाडस कर त न हते. ब याच त भांजवळ 

गावक यांनी गावातील सण आ ण इतर संगी दर यान देवतांना य  आ ण होमापणे व 

बिलदान देणे सु  केले. ह  प व  तंभाची संक पना जीवावरणा या समकालीन 

संक पनांशी जुळवली जाऊ शकते. 

 



 

व यजीवन 

व य ाणी आ ण अगद  तसेच पाळ व ा यांना 
सु ा ाचीन परंपरांम ये थानािभमान आ ण 

आदर  दला गेला. 
अनेक हंद ू देवता 
आ ण देवींकडे वाहन 

कंवा वाहान हणून 

काह  विश  ाणी 
कंवा प ी आहेत. 

यात िसंह, वाघ, 

ह ी, बैल, घोडा, 
मोर, हंस, घुबड, 

िगधाड, बैल, उंद र 
आद ंचा समावेश आहे. वसाहती िनयम सधन िशकार  म ये 



अंतभूत होईपयत, व य ा यांच े लोकां या धािमक ेशी असले या सह संबंधांनी 
भारताम ये इत या मो या कालावधीसाठ  यां या संर णातील मह वाची भूिमका 
बजावली. व य जीवनाशी संल न असले या प व  भावनेने संर त आ ण पयावरणीय 

संतुलन राख यासाठ  योगदान दले. 

 

उदाहरणाथ, सापाचे संबंध भगवान िशव आ ण साप ( कंवा नाग) उपासनेशी क न ाणी 
संवधन कर यासाठ चा आप या संतांकडून एक जागतृ य  होता, जो अ यथा या या 
वषार  छळ वृ ीमुळे भीती उ े जत करतो. खरेतर, साप हा अ न च ातील एक मह वाचा 
दवुा आहे आ ण पयावरणीय संतुलन राख यात मह वाची भूिमका बजावतो. 

मनु मतृीम ये वन पती आ ण जनावरां या संवधनाब ल य  आ ण अ य  

सूचनांचे संदभ आहेत. हे वृ  कंवा ा यांना हानीकारक ठरणायाना विश  िश ा देतात. 

ाचीन िसंधु नद या सं कृतीतील अनेक कलाकृती आ ण िश के जसे वळू ( कंवा कुबड 

नसलेली), वाघ, ह ी, गडा, हैस, मगर यासार या ा यांना िच त करतात, परंतु 

पु कळदा पौरा णक ाणी जसे क  एकिशंगी. जर  या ा यां या तीका मकतेचे अचूक 

मह व वाद ववादातच राहते, तर  हड पांनी यास प पणे मह व दले आहे. ते सु ा 
झाडांची पूजा करत होते हे अनेक औषधी गो यां या पुरा यां ारे समजते, जसे क  हे एक 

(डावे) 



याम ये एखा ा यासपीठाव न वृ  िच ण केले जाते याव न दसले. 

 

वै दक काळात गाय एक अ यंत मौ यवान ाणी मानली जात होती; ऋ वेदम ये देवांची 
माता अ दती, हला 'दैवी गाय' असे हटले जाते. महाभारतम ये संपूण पृ वीची तुलना 
गोमातेशी केली जाते यात मानव, देवता व दरुा मे, वृ  आ ण पवत सव जणांनी 
ित यातून इ छे माणे काय हवे ते िमळवलेले पा हले आहे. अनेक शा ांनी जनावरांची 
अनाव यक ह या व हत केली आहे. नंतर, मौय स ाट अशोकनेह  आप या िशकवणीने  

ा यांची ू रतेने केलेली िशकार ितबंिधत केली; गुजरातमधील िगरनार येथील यां या 
आ ेनुसार (डावीकडे) यांनी गरज असताना यांना वै क य उपचार कर याच ेआदेश 

दले. 

वन पतींच ेसंर ण 

अनु मांक गु ाचे व प व हत िश ा 
१ 
अ 
 
ब 

वृ तोड 
खाणकाम, कारखाना कंवा मोठे पूल / धरणे 
इ या द उभारणे. 
सरपण 

अपराधी य चा 
अवमािनत/िनकृ  य  
हणून िनषेध करावा (XI 
६४). 
अपराधी य चा 
अवमािनत/िनकृ  य  
हणून िनषेध करावा (XI 
६४). 
 

२ फळे असणार  झाडे, झुडूप कंवा दहेुर  कंवा 
फुलां या वन पती 

गु हेगाराला शंभर वेळा 
वाचणे आव यक आहे 
 
 



३ झाडे अथवा लागवड खालील वा जंगली रोपे न  
करणे 

पापाब ल ाय त 
कर यासाठ , अपरा याला 
संपूण दवसभर 
गायीबरोबर उप थत 
राहाव ेलागते आ ण फ  
दधुावर िनवाह करावा 
लागतो. 

ा यांचे संर ण                                                                                       ०५-

नो हबर-१७ 

अनु मांक गु ाचे व प व हत िश ा 
१ ा यांची छेडछाड ( ास देणे) गु हया या गंभीरतेनुसार 

अनु प दंड असावा 
२ जखम कंवा इजा र  येईपयत करणे उपचारांचा खच गु हेगाराने 

करावा 
३ एखा ा वाहना या अ िश त चालकामुळे 

इतर ा यांना दखुापत झा यास 
वाहना या मालकाने दोनशे 
प नास दंड भरावा  

४ गाय, ह ी, उंट, घोडा इ. सार या ित त 
जनावरांना नुकसान पोहच वणे. 

अपरा याने पाचशे प नास 
दंड भरावा 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

कौ ट य या अथशा ात देखील जेथ ेजंगल आ ण ाणी अभयार ये, असा उ लेख केला 
आहे तेथ े ा यांचे िशकार पासून संर ण होत होते. यां या देखरेखीसाठ  व वन 

उ पादना या यो य यव थापनासाठ  एक अधी क जबाबदार होता. िशकार साठ  व वध 

दंडांसह िश ा ठोठाव यात आली. 

 

बौ  आ ण जैन धमातील संवधन उपदेश 

बौ  आ ण जैनधम या दोन ाचीन काळातील सवात लोक य सुधारक पंथात देखील 

िनसग संवधनाचे स ले दले. 

बौ  धम स ह णुता, ेम, क णा, मा आ ण अ हंसा या सवावर व ास ठेवतो. जैन धम 

संपूण अ हंसेचे समथन करतात, तो पृ वीवर ल येक जीवनास हाताळतो याम ये 

लहान कडे कंवा सू मजनांसह सवाना समान मह व आहे आ ण येकाने यांची ह या 
कर याला मनाई करते. या धारणेने जैव- व वधतेचे र ण कर या या दशेने एक 



द घकाळ गेला. जैनधम पूण अ हंसा उपदेश करत असताना, बौ  धम म य मागाने पुढे 

जातो आ ण सांगतो क  जनावरांची ह या कंवा झाडे तोडणे पूणपणे आव यक होईपयत 

केले जाऊ नये. 

 

महावीर यां या अनुयायांना आचरंग सू ात पयावरण वषयक गो ींब ल खालील उपदेश 

देतात, यां या मते िनसग 'सव मागानी संर त करावा, कोणताह  कचरा, अितरेक, 

गैरवापर, दषूण नाह . जर आपण या त वांचे पालन केले तर आपण आप या 
पयावरणाचा नाश करणे थांबवू आ ण सवसाधारणपणे उपल ध असले या संसाधनांचे 
जतन क . जर सवासाठ  अिधक ोत उपल ध असतील तर गर बांनाह  याचा यो य 

ह सा िमळेल’ (आर.पी. चंदा रया). 

ब ोई आ ण संवधन 

म ययुगीन काळादर यान अनेक धािमक पंथ लोक य झाले याने जोरदारपणे नैसिगक 

वातावरणा या संवधनाची समथन केले. असा एक पंथ ब णोईचा होता, राज थानातील 



हवामाना या ितकूल प र थतीत सु ा ते मो या माणात वीकारले गेले होते. 

सं दाया या अनुयायांनी वृ -क ल कर यावर बंद  घाल याचा स ला दला कारण यांना 
व ास होता क  झाडं एक सुसं कृत आ ण समृ  वातावरणाचा आधार आहे. 

झाडांसाठ या ेमाचा ब ोई या मनात आ ण आ यांम ये इत या मो या माणात 

अंतभाव होता क , राज थानमधील खेजार  गावात ३६३ ये  आ ण वृ  पु ष व 

म हलांनी खजुरा या ( ो सोप िसने रया) झाडांना आिलंगन दले आ ण राजा या 
माणसांना झाडे तोड यापासून परावृ  केले. थािनक राजाने यां या चुना शेती, 
वीटभ टया यांना इंधन हणून वापर यासाठ , खजुराची झाडे तोड याचे आदेश दले होते. 

ब ोई यांनी यांना आिलंगन दले आ ण यातील अनेक जण मृ युमुखी पडले. नंतर, 
ब ोई शह दां या स मानाथ एक मं दर बांधले गेले. चळवळ तील मुख यांपैक  एक 

अमतृा देवी ब ोई हो या. प ा ापी राजाने नंतर ब ोई-िनयं त देशांम ये वृ ांच ेव 

ा यांचे संर ण कर या या आ ेचे आदेश दले.  

 



 

एका अध-शु क े ामधील सामा य लोकांना झाडांची खर  कंमत समजत होती. उंट, 

गुरेढोरे, म या आ ण शे यांसाठ  खजुरा या पानांच ेपोषणमू य उ च अस याने, प म 

राज थानसार या वाळवंट  देशाम ये खजुराच े पान ा यांसाठ  एक मह वाचे अ न 

आहे. या वृ ाचे एक अनोखे वैिश य हणजे कोर या हवा या या काळातह  जे हा 
कोर या भू देशांत इतर ह रत चारा उपल ध नसतो ते हा हर या रंगाचे हरवेगार पीक 

िमळते. यां या व ततृ मूळां या काय णालीमुळे थलांत रत रेती थर हो यास मदत 

अस यामुळे, प म राज थान या अध-शु क भागांतील लोकांनी लागवड खालील 

जिमनी व कुरणा दर यान खजूराची झाडे वाढ व यास ो साहन दले. तसेच जवाणू 

याकलाप मा यमातून नाय ोजन िनधारण करते. िशवाय, गावकयानी गैर-नापीक 

जिमनीचे पुन जीवन कर यासाठ  स य पदाथ हणून खजुराची पाने वापरली.  म हला 
गभपाता व दध सुर त हणून गभधारणेदर यान साखर िमसळून याची फुलं 

वापरतात आ ण या या झाडाची साल सं हणी, दमा, सद  आ ण संिधवाता व  भावी 
आहे. 

 

ितकार परंपरा 

एको णसा या आ ण वसा या शतकाने वन तोडणी वरोधात ितकाराची बर च उदाहरणे 

पा हली. यातील बहुतेक आंदोलने ामु याने अनैसिगक वसाहतवाद  वन 

काय ां वरोधात होते, जे थािनक लोकां या जीवनावर प रणाम करतात, वशेषत: 

आ दवासी: वसाहती सरकार ारे सरकार-संर त वन िनिमती आ दवासींसाठ  अ यंत 

वनाशकार  होते, जे पूणपणे वन उ पादनावर अवलंबून होते. अशा कारे आ दवासी 
समुदायांना सरकार  वन खा यांनी सवािधक नुकसान केले आहे. 

 



 
 
 
 
 
 

करण - ९ 
आयरुारो य व िनरामायत े साठी आयुवद – एक सव ण 

 



Dee³eg. Deejesi³e DeeefCe mJeemLeekeÀefjlee

Dee³egJexo SkeÀ efveefj#eCe / DeY³eeme

efkebÀJee – efvejesieer, megKekeÀejkeÀ Je efnlekeÀejkeÀ peerJeveemeeþer Dee³egJexo

Dee³egJexo cnCepes keÀe³e?

Dee³egJexo ne Meyo Dee³eg: cnCepes®e Dee³eg<³e Je Jeso cnCepes®e %eeve ³ee oesve Meyoeb®³ee

SkeÀef$ekeÀjCeeJeªve le³eej Peeuee Deens. Dee³eg<³eefJe<e³eer®es mebHetCe& %eeve p³ee Meem$eeble Jeve&ve kesÀues

Deens l³eeuee Dee³egJexo Demes cnCeleele.

SkeÀe Dee³egJexoer³e ûebLeele Dee³egJexoe®eer J³eeK³ee Depetve SkeÀe ÒekeÀejeves kesÀuesueer Deens.

Dee³eg<³eeuee DeLee&le ceeCemeeuee efnlekeÀj keÀe³e Deens?  DeefnlekeÀj keÀe³e Deens?, megKekeÀejkeÀ

keÀe³e Deens lemes®e og:KekeÀejkeÀ keÀe³e Deens. l³ee®eÒeceeCes efoIee&³eg<eer DeeefCe mJemLe

jenC³eekeÀefjlee keÀe³e keÀjeJes ns p³ee Meem$eele meebefieleues Deens l³eeme Dee³egJexo cnCeleele.

Jejerue J³eeK³esJeªve DeeHeu³ee ue#eele ³esles keÀer Dee³egJexoe®ee cegK³e GÎsMe ne ceeCemeeuee

Jew³eeqkeÌlekeÀ Je meeceeefpekeÀ HeeleUerJej Deejesi³e Je mJeemL³e efceUJetve ossCes ne®e Deens. jesie

Peeu³eeJej ef®eefkeÀlmee IesC³eeHes#ee mJemLe Je efvejesieer jenC³ee®es Ghee³e meJe&ÒeLece keÀjeJesle Demes

Dee³egJexo meebielees Je mJeemL³e osefKeue kesÀJeU MeeefjjerkeÀ HeeleUerJej ce³ee&efole ve jenlee

ceeveefmekeÀ Je DeO³eeeqlcekeÀ ¢äîee osKeerue ceeCemeeves mJemLe DemeeJes Demes Dee³egJexo ceevelees.

peeieeflekeÀ Deejesi³e mebIeìvesves Deejesi³ee®eer kesÀuesueer J³eeK³ee KeeueerueÒeceeCes Deens.

Deej³³e cnCepes J³eeqkeÌle®es MeeefjefjkeÀ Je ceeveefmekeÀ Deejesi³e lemes®e l³ee®es meceepeeMeer Demeuesues

.................. nes³e. kesÀJeU jesie vemeCes (efvejesieer DemeCes) efkebÀJee  ogye&uelee vemeCes cnCepes

HeefjHetCe& Deejesi³e veJns.



npeejes Je<ee&HetJeea Dee³egJexoeves mJemLe (efvejesieer) J³eeqkeÌle®eer J³eeK³ee keÀjleevee Jejerue meJe&

ieesäeR®ee efJe®eej kesÀuesuee Deens. MeejerefjkeÀ, ceeveefmekeÀ Je DeO³eeeqlcekeÀ DeMee leervener

HeeleUerJej J³ekeÌleer mJemLe Demesue lej®e l³eeuee efvejesieer cnCeeJes Demes Dee³egJexo meebielees.

1) Dee³eg<³e: Jesoþ Dee³egJexo:~

2) efnleeefnleced megKeog:Keced Dee³egmlem³e efnleeefnlece........~~

DeMeeÒekeÀejs efceUefJeuesues Deejesi³e ns ®eelegefJe&Oe Heg©<eeLe& efMekeÀefJeC³ee®es meeOeve Deens.

³eesi³e ÒekeÀejs efceUefJeuesues Oece&, DeLe&, keÀece Je cees#e ns Heg©<eeLe& J³eeqkeÌleuee SsefnkeÀ

(.............)  Je DeO³eeeqlcekeÀ (..............) O³es³e meeO³e keÀªve osleele.

J³eeqkeÌle®es Jew³keÀeflekeÀ efnle (mJeeLe&) ns meeceeefpekeÀ efnlee®³ee Dee[ ³eslee keÀecee ve³es Demes

Dee³egJexo peesj osTve meebielees. meceepee®es efnle meeOeC³eekeÀefjlee Òemebieer  J³eeqkeÌleves mJele:®³ee

megKee®ee l³eeie keÀªve og:Ke meesmeC³ee®eer le³eejer þsJeueer Heeefnpes ne®e efJe®eej meceesj þsJetve

Deepe peieeleerue DeveskeÀ osMe ns l³ee l³ee osMeeleerue J³ekeÌleer Je meceepe ³eeb®³ee megKeDe®eer

menekeÀeueerve DeekeÀ[sJeejer peieemeceesj þsJele Deensle. (meieÈ³eele meceeOeeveer Jee Deeveboer

ceeCemeeb®ee osMe- [svceeke&À) Dee³egJexoeves meebefieleuesu³ee megKee³eg<e efnlee³e ³ee mebkeÀuHevesMeer ne

efJe®eej efceUlee pegUlee Deens.

Deejesi³eeefJe<e³eer SkeÀef$eleHeCes keÀjC³ee®ee efJe®eej keÀoeef®ele Dee³egJexo ns Heefnues Demes

Meem$e Deens p³eeceO³es ceeCemeuee mJeemL³e efceUJetve osC³eemeeþer SkeÀef$ele ef®eefkeÀlmee He×leer®ee

efJe®eej kesÀuee Deens. me³egbkeÌle ef®eefkeÀlmee He×leerceO³es ceveg<³ee®es Mejerj, ceve DeeefCe Deelcee

³ee®eyejesyej SkeÀ mebHetCe& Mejerj Demee efJe®eej kesÀuee peelees. ªiCee®eer ef®eefkeÀlmee keÀjleevee

kesÀJeU jesie efkebÀJee efJeke=Àle DeJe³eJe Demee efJe®eej ve keÀjlee mebHetCe& SkeÀmebIe Mejerj Je l³eeuee

Peeuesuee efJekeÀej Demee efJe®eej Dee³egJexo keÀjlees. SkeÀef$ele ef®eefkeÀlmee He×leerle cegK³e

Deew<eOeHe×leer Je l³eeyejesyej Flej Dev³e ÒeMebmeveer³e Je He³ee&³eer ef®eefkeÀlmee He×leeR®ee meceeJesMe



kesÀuee peelees. p³eecegUs megjef#ele Je GHesef#ele Meem$eer³e HeefjCeece efomelee. (³ee efJe®eejebMeer

Dee³egJexefokeÀ JewÐe mencele vemeC³eekeÀ[s DeefOekeÀ keÀue Deens.)

lejerosKeerue Dee³egJexefokeÀ ûebLeebceO³es meebietve þsJeues Deens keÀer Dee³egJexoe®ee DeY³eeme

keÀjCeeN³eebveer keÀeueeveg©He veJeerve DeY³eemeu³ee peeCeeN³ee Meem$eeb®ee Je ef®eefkeÀlmee He×leeR®ee

GHe³eesie ceveg<³eeuee Mejerj mJeemL³e efceUJetve osC³eekeÀjerlee DeY³eeme keÀªve keÀjeJee.

melJe, Deelcee Je Mejerj ³ee leerve KeebyeebJej DeeHeues peerJeveªHeer Lej GYes Deens, Demes

Dee³egJexo Meem$e meebieles. J³eeqkeÌle Je meceäer®ee Deejesi³eeMeer meceleesue yee¿e me=äerceO³es pemes met³e&,

®ebê Je Jee³et ns me=äerleerue JesieJesieÈ³ee ef¬eÀ³eeb®ee meceleesue jeKeleele. l³ee®eÒeceeCes Mejerjele

efHeÊe(..........) keÀHeÀ (peue/meesce) Je Jeele (Jee³et) ns Mejerjeleerue efJeefJeOe ®e³eeHe®e³e ef¬eÀ³eebb®ee

meceleesue jeKeleele. Je He³ee&³eeves Mejerje®es Deejesi³e megjef#ele jenles.

Òel³eskeÀ J³eeqkeÌle ne efJeMes<e Deens Je l³ee®eer SkeÀ efJeMeer<ì MeejerefjkeÀ Je ceeveefmekeÀ

pe[CeIe[Ce (Òeke=Àefle) ner pevcele: JesieJesieUer Demeles. p³ee®³eeJej l³ee®es Deejesi³e DeJeuebyetve

Demeles. cnCetve®e ef®eefkeÀlmee keÀjleevee Òel³eskeÀ JeeqkeÌle®eer Òeke=Àlee, Je³e, yeueeyeue, J³eeOeer, nslet,

J³eeOeer DeJemLee, oes<e, ot<³e (Oeelet .......) Deeqive keÀesä F. ®es Heefj#eCe Je efJe®eej keÀªve

Deew<eOes, Deenej- efJenej ³eeb®eer JesieJesieUer ³eespevee  keÀjeJeer Demes Dee³egJexo meebielees. ³eeÒekeÀejs

J³eeqkeÌlemeeHes#e ef®eefkeÀlmee ns Dee³egJexoe®es JewefMeÿîe Deens. meesH³ee Yee<esle meeebiee³e®es lej pJej

(leeHe) ner SkeÀ®e J³eeOeer (ue#eCe) IesTve 3-4 efkebÀJee DeveskeÀ ªieCe SKeeÐee JewÐeekeÀ[s Deeues

lej l³ee Òel³eskeÀe®eer ef®eefkeÀlmee keÀjleevee JewÐe JeefjueÒeceeCes efJe®eej keÀªve JesieJesieÈ³ee

Deew<eOeeb®ee GHe³eesie pJej veeefnmee keÀjC³eekeÀefjlee keÀjlees. Deepe®³ee keÀeUele pevegkeÀer³e

met$eeb®³ee Meem$eeceOeerue Peeuesu³ee mebMeesOeveele veJeerve ef®eefkeÀlmee Meem$e meg×e J³eeqkeÌlemeeHes#e

ef®eefkeÀlmee keÀjC³eeme meebieles.

efHeb[ - ye´ïeeb[ v³ee³e



Dee³egJexoele JeCe&ve kesÀuesu³ee meJe& efme×ebleeHewkeÀer meJee¥le cenlJee®ee efme×eble cnCepes efHeb[ -ye´ïeeb[

v³ee³e ³ee efme×ebleevegmeej pes pes me=äerceO³es Deens les meJe& ceveg<³e MejerjeceO³es Deens. p³ee YeeJeeb®³ee

mece DeJemLescegUs me=äerleerue Ie[ecees[er ®eebeieu³ee ÒekeÀejs Ie[tve efle®es J³eJenej veerì  ®eeueleele

l³ee®e YeeJeeb®³ee ³eesi³e ef¬eÀ³eebcegUs J³eefmle®es Deejesi³e J³eJeefmLele jenles. JesieÈ³ee Meyoele

meebiee³e®es lej ceveg<³e Mejerj  ns yee¿e me=äer®es met#ce efkebÀJee ueIegªHe Deens. me=äer®es Deejesi³e

(efvemeiee&®es meblegueve) efìkeÀJeues lej®e ceveg<³ee®es Deejesi³e efìkeÀJeej Deens. DeLee&le ceveg<³eeves

efvemeiee&®ee GHeYeesie Deefve³eb$eerle He×leerves Iesleuee lej me=äer®ee veeMeeyejesyej®eceveg<³ee®ee veeMe ne

efveef½ele Deens.

Dee³egJexo ne He³ee&JejCeeMeer (efvemeiee&Meer) meeOec³e& DemeCeeN³ee Deejesi³e J³eJemLes®ee Yeeie

Deens. p³ee ÒeosMeele pes ueeskeÀ jenleele. l³ee ÒeosMeele keÀeueevegmeej GieJeCeeN³ee JevemHeleer,

DeVeOeeVe, HeÀUs, HegÀues ner l³ee ueeskeÀebvee meelc³e Demeleele. l³eecegUs l³eebvee nesCeeN³ee

DeepeejebJej l³eeb®ee ®eebieuee HeefjCeece neslees. cnCetve®e  GÊece Deejesi³e efìkeÀefJeC³eemeeþer l³eebveer

l³eeb®eer peerJeveMewueer l³ee l³ee YeewieesefuekeÀ HeefjefmLeleervegmeej Je $eÝlegvegmeej DemeeJeer Demes Dee³egJexo

meebielees. Goe. GÊejsle Deens Je l³eebvee lees .............Deens. oef#eCesle leebogU peemle efceUlees

cnCetve l³eeb®ee lees Deenej Deens.

Dee³egJexo Meem$ee®es keÀener Dev³e efme×eble -Dee³egJexoeceO³es jesie nesJet ve³esle cnCetve Je jesie

Peeu³eeJej keÀMeer oesvner ef®eefkeÀlmee meebefieleueer Deens. mJeemLeJeOe&ve (jesieÒeeflekeÀejkeÀ) Deew<eOes

ner SKeeÐee®³ee MeejerefjkeÀ lemes®e ceeveefmekeÀ pe[CeIe[CeerMeer ........... Je lees p³ee Òeebleele

jenlees. l³ee YeewieesefuekeÀ JeeleeJejCeeMeer Je $eÝletMeer HeÀUCeejer DeMeer Demeleele. ³eekeÀefjlee

mJeemLe j#eCeemeeþer efove®e³ee&, $eÝleg®e³ee& Je meoJe=Êe F. ®es ceeie&oMe&ve Dee³egJexoeceO³es

meebefieleuesues Deens. lemes®e Meg×erkeÀjCe (Heb®ekeÀce&) jmee³eve Je ................ ef®eefkeÀlmee

osKeerue meebefieleuesueer Deens. mJeemLe J³ekeÌleerves DeefOekeÀ mJemL³e nesJetve efoIee&³eg<³ee®ee ueeYe



keÀmee I³eeJee les Dee³egJexo meebielees Je lemes®e l³ee®ee Deenej Je efJenejner ÒeJe=ÊeerMeer

efceUleeHeÀUlee DemeeJee. l³eekeÀefjlee HejbHejebiele Deeneje®ee Dee³egJexo HegjmkeÀej keÀjlees.

Heb®eceneYetle efme×eble

meJe& ®eje®ej me=äer ner Heb®eceneYetleebHeemetve efvecee&Ce Peeueer Deens. He=LJeer, peue, Deeqive (lespe) Jee³et

Je DeekeÀeMe ner leer Heb®eceneYegles nes³e. iebOe, jme, ªHe, mHeMe& Je Meyo ³ee l³ee Heb®eceneYetleeb®³ee

levcee$ee Deensle. l³ee®eÒeceeCes ceveg<³e Mejerj osKeerue ³ee®e Heb®eceneYetlee®³ee efJeMeerä meb³eesieeletve

le³eej Peeues Deens. ceveg<³e Mejerjeleerue ns ÒeceeCe pej keÀener Deenej efJenejeleerue ®egkeÀebcegUs

efyeIe[ues lej  l³eeuee J³eeOeer nesC³ee®eer MekeÌ³elee Jee{les DeeefCe ceie l³ee J³eeOeeRJej yee¿e

me=äerleerue Heb®eceneYetleelcekeÀ JevemHeleer, DeenejêJ³es lemes®e efJenej F. ®ee GHe³eesie keÀªve leer

efyeIe[uesueer Heb®eceneYetleer Hegvne meec³eeJemLesle DeeCetve Deejesi³e ÒemLeeefHele kesÀues peeles.

ef$eoes<e efme×eble

ner Heb®eceneYetles efJeefMeä meb³eesie Peeu³eeJej Mejerjele Jeele, efHeÊe, keÀHeÀ ³ee oes<eeb®³ee ªHeeceO³es

DeefmlelJeele Demeleele Je Mejerjeleerue ®e³eeHe®e³e ef¬eÀ³eeb®es efve³eb$eCe keÀjleele. Goe. DeenejeÜejs

Iesleuesu³ee DeVee®es He®eve Ie[Jetve l³eeHeemetve .........Oeelet Je GHeOeeleeR®eer ...... ªHeeble

efveefce&leer keÀjCes.

HeL³eeHeL³e Deenej efJenejeleerue yeouelee Dee³egJexefokeÀ ef®eefkeÀlmee He×leer®ee Hee³ee Deens. p³ee®³ee

mesJeveeves jesie efvecee&Ce neslees l³ee®ee l³eeie keÀjCes ns jesie efveJeejCeekeÀefjlee DeHeefjne³e& Demeles.

Dev³eLee JeejbJeej  jesie efveefce&leer nesJet MekeÀles.

(jme, jkeÌle, ceebme, Yeso, DeefmLe, ceppee Je Meg¬eÀ ns les meele Oeelet nesle)



³eeHewkeÀer jme jkeÌlee®es Ëo³eelegve meJe& Mejerjele mebJenve keÀjCes, ceebme  HesMeer Je mvee³etb®eer neue®eeue

keÀjCes, ceppeeOeeletb®³ee vee[îeebceeHe&Àle mebJesovee HegjefJeCes ceueceg$e mJeso Je G®íJeeme ³ee ceueeb®es

JesUJej efJemepe&ve keÀjCes, Fl³eeoer ef¬eÀ³eeb®ee ³ee ®e³eeHe®e³eebceO³es meceeJesMe neslees. He=LJeer Je peue

ceneYetleeb®³ee DeefOekeÌ³eeves keÀHeÀ oes<ee®eer efveefce&leer nesles Je lees Mejerjeleerue ®e³e, lemes®e Oeªve

þsJeC³ee®es efkebÀJee pees[C³ee®es mebOeeve keÀjC³ee®es keÀe³e& lees keÀjlees. Deeqive Je peue ceneYetlee®³ee

DeefOekeÌ³eeves efHeÊe oes<ee®eer efveefce&leer nesles Je efHeÊeJe ne cegKeele He®eve ³ee ef¬eÀ³esme keÀejCeerYetle

Demelees. Jeele oes<e ne DeekeÀeMe Je Jee³et ³ee ceneYetleebHeemetve efvecee&Ce neslees. Mejerj ef¬eÀ³eeb®es

efve³eceve, Jenve Je efve³eb$eCe keÀjC³ee®es lemes®e efjkeÌle Je ........... mener meJe& Oeeletb®es JesUesJesUer

³eesi³e efþkeÀeCeer Jenvee®es keÀe³e& lees keÀjlees. Mejerjeleerue meJe& mLetue Je met#ce neue®eeueeR®ee keÀlee&

Je keÀjefJelee Jeele Deens.

ns leerve oes<e Je Deeqive ³eeb®³ee meb³egkeÌle ef¬eÀ³esves Keeueuesu³ee DeVee®es He®eve nesJetve jme,

jkeÌle, ceebme, Yeso, DeefmLe, ceppee Je Meg¬eÀ ns meele Oeelet le³eej nesleele. mJeso ceg$e ns leerve ceue

Mejerjeleerue Flejner l³eep³e HeoeLe& le³eej nesleele. ner HeefjJele&vee®eer ef¬eÀ³ee HegCe& Peeu³eeJej meJe&

Oeeletb®es meej les Deespe l³ee®eer efveefce&leer nesles p³ee®³eeJej ceveg<³ee®es J³eeqkeÌlecelJe l³ee®es J³eeOeer

#ecelJe Je lespe DeJeuebyetve Demeles.

Deejesi³e ÒemLeeefHele keÀjC³ee®eer ef®eefkeÀlmee

pesJne ef$eoes<eW®es ÒeceeCe efyeIe[ues Je les Oeeleg Je m$eeslemeebvee efJeke=Àle keÀjleele. lesJne Mejerjeleerue

keÀcepeesj DeJe³eJeebceO³es jesie efveefce&leer nesles. DeMee JesUer JevemHeleer ÒeeCeer Je Keefvepe HeoeLe&

³eeb®³ee ³eesi³e Je ÒeYeeJeer meb³eesieebJej efJeefMeä Òeef¬eÀ³ee keÀªve le³eej Peeuesu³ee Deew<eOeer lemes®e

DeenejebceO³es keÀener yeoue keÀje³euee meebietve Je efJenejelener keÀener yeoue keÀje³euee meebietve

ceveg<³ee®es Deejesi³e ÒemLeeefHele kesÀues peeles. Deew<eOe, Deenej Je efJenej ns Dee³egJexoer³e



ef®eefkeÀlmesleerue ÒecegKe leerve Yeeie Deensle. Dee³egJexoevegmeej ef®eefkeÀlmee ner leerve ÒekeÀejs kesÀueer

peeles.

yee¿e leLee DeY³eblej Deew<eOeer ³eespevee, Meceve leLee MeesOeve ef®eefkeÀlmee Deeoer Mem$emeeO³e

efkebÀJee Meem$ekeÀcee&efMeJee³e kesÀueer peeCeejer ef®eefkeÀlmee.

DeY³eblej ef®eefkeÀlmesceO³es Deew<eOes ner JesieJesieUs mebmkeÀej keÀªve le³eej kesÀueer peeleele. pemes

keÀe{e, DeemeJe, Deeefjäs, iegefìkeÀe, efme×letHe, DeJeuesn, ®egCe&, Oeelegb®eer Yemces, leep³ee

JevemHeleeR®ee jme DeeefCe Flej DeveskeÀ.

yee¿e ef®eefkeÀlmesceO³es JesieJesieÈ³ee lesueebveer kesÀuesuee cemeepe, JevemHeleeR®eer JeeHeÀ, uesHe,

Oeeje Fl³eeboeR®ee meceeJesMe neslees.

Meceve ef®eefkeÀlmesceO³es Mejerjele Jee{uesues efkebÀJee efJeke=Àle Peeuesues oes<e keÀceer

keÀjC³eekeÀefjlee efkebÀJee efmeefmLeleerle DeeCeC³eekeÀefjlee Deew<eOes, HeL³eeHeL³e cnCepes®e ³eesi³e

Deenej Je efJenej ³eeb®ee meceeJesMe neslees. ³eeceO³es oes<eeb®es, jesieeb®es Meceve nesles.

MeesOeve (Heb®ekeÀce&) ef®eefkeÀlmesceO³es Mejerjele Jee{uesues oes<e peJeUerue ceeiee&ves Mejerjeletve

yeensj ìekeÀu³ee peeleele. ³eeceO³es 5 ÒecegKe ef¬eÀ³eeb®ee JeeHej kesÀuee peelees. cnCetve ³eeuee Heb®ekeÀce&

Demes cnCeleele. leer Heg{erueÒeceeCes:-

1) Jeceve:- keÀHeÀÒeOeeve J³eeOeerceO³es keÀHeÀ oes<eeb®es JeceveeÜejs efven&jCe kesÀues peeles.

2) efJejs®eve:- efHeÊe ÒeOeeve J³eeOeeRceO³es efHeÊe oes<ee®es DeOeesceeiee&ves efven&jCe keÀjCes.

3) yemleer:- yemleer ner Jeelee®eer DeOeea ef®eefkeÀlmee Deens, Demes cnìues peeles. iegoceeiee&ves

keÀener efme× lesues, letHe, keÀe{e, otOe F. MejerjeceO³es ÒeJesefMele keÀªve Jeele jesieeb®eer ef®eefkeÀlmee

keÀjleele.

4) vem³e:- veekeÀeceO³es lesue legHe, ®egCe&, JevemHeleeR®ee jme, Fl³eeoer Deele mees[tve ceeves®³ee

Jejerue DeJe³eJeeb®³ee Deepeejeb®eer ef®eefkeÀlmee ³eeceO³es kesÀueer peeles.



5) jkeÌlecees#eCe:- jkeÌle efyeIe[u³eeme efkebÀJee Je=× Peeu³eeme efmejsletve DeLeJee peueewkeÀe

ueeJetve Mejerjeleerue jkeÌle DeuHe ÒeceeCeele keÀe{tve ìekeÀu³ee peeles.

Jejerue ef®eefkeÀlmee He×leeRefMeJee³e Dee³egJexoeceO³es ³eesieemeves, ÒeeCee³eece, O³eeveOeejCee, ceb$e

HeþCe, ÒeeLe&vee, <e[defJekeÀejebJej efve³eb$eCe þsJetvener mJeemL³e efceUefJeC³eeme meebefieleues Deens.



 
करण १० 

 
भारतीय नोबले पा रतोिषक िवजतेे तथा   

वै ािनक व यां या रेणादायी जीवन गाथा 
 
भारतीय नोबेल पा रतो षक वजेत े 
1 सर रोना ड रॉस - 
यांचा ज म 1857 साली आ ा या उ राखंडातील अ मोडा ज ात झाला. यांच े
वड ल टश सेनेमध ेGENERAL होते अ ण यांची िनयु  भारतात झाली होती. 
रोना ड रॉस आठ वषाच े असताना यांना ENGLAND मधील एक िनवासी 
व ालयत पाठव यात आले. पुढे यानी LONDON या SENT BARTHOLOMYU 

या णालयात िच क सा शा ाचा अ यास केला.  
 
 
लहानपणी यांनी भारतात मले रया मुळे होणारे 
मृ य ू पा हले होते  .य ◌ो य औषधा अभावी जवळ 
जवळ दहा लाख ण दर वष  दगावत . यां या 
व डलांनाह  मले रया झाला होता पण सुदैवाने त े
यातून बरे झाले . ा भयानक आजाराचा यां या 
मनावर गभंीर प रणाम झाला. ज हा ी रॉस 
भारतीय िच क सा सेवे या अंतगत परत आले 
त हा यांना म ास ला पाठव यात आले. ितथे 
यांचे काम सेनेतील मले रया त णांवर उपचार 
करणे  होते.  
 
रोना ड रॉस यांनी डांस  व  मले रया यांचा संबंध  िस  केला आ ण  या आधी 
अ फो सेस रेवरेन  व सर पे क यांनी दश वले या या संबंधांची पु ी  केली.  
 
तो पय त मले रया च ेकारण दू षत हवा आ ण उ ण - दमट आ ण दल दली या 
ठकाणी रहाणे ऐसे मानले जात  असे. रॉस नी १८८२ त े१८९९ या काळात मले रया 
वर अ यास केला. ऊट  यथेे असताना यांना  वतःलाच मले रया झाला. यानंतर 
यांना िसकंदराबाद येथील उ मािनया व ापीठातील आयु व ान वभागात पाठवले. 



यानी ितथे डासां या एका विश  जाती - एनोफ िलस सोबत असले या 
मले रया या परा जवींचा (PARASITE) शोध लावला. 
 
सु वातीस रॉस यांनी डासां या ा जातीस िचतकबरा हे नाव दल होत.े यांनी 
मले रया त य च ेर  यायले या एक डासा या पोटाच े व छेदन क न आपला 
मह व पूण शोध लावला. मले रया त रो या या शर रात सापडलेले परजीवी या 
डासा या पोटात दसले. पुढे व ततृ शोध क न यांनी या परजीवीं या संपूण 
जीवन च ाची या या केली. यांच ेमु य योगदान मले रयासार या दधुर रोगवार 
अ यास क न याच े सव ण व आकलन कर या या प तीचा वकास हे होत.े 
सवात मह व पूण गो  ह  होती क  यांनी ा अ ययनासाठ  ग णतीय सु ेह  
वकिसत केली.  

 
रॉस यांना िच कसा शा ातील यां या उ लेखनीय योगदानाब ल १९०२ साली 
नोबेल पुर कारांनी स मािनत केले गलेे. याच े ातील ा महान  कायाब ल यांना 
नाइट (KNIGHT) ह  उपाधी पण  दे यात आली. १९२६ साली, यं याच स मानाथ 
थापन केले या ROSS  INSTITUTE AND HOSPITAL  FOR  TROPICAL 

DISEASES चे ी रॉस िनदशक बनले. ी रॉस यांनी प ह या व  यु ादर यान 
प म अ का , ीस , ीलंका ,साइ स व मले रया भा वत अनेक े ात 
मले रयाचा ादभुाव थंब व यासाठ  अनेक योजना चालू के या.  
 
भारतात रॉस यांचे स मान आ ण ेमाने मरण केले जाते. क यके शहरातील 
मागाचे नामकरण यां या नावान ेकेलेले आहे. यां या स मानाथ हैदराबाद येथील 
े ीय सं ामाक रोग िच क सालयास यांच े नाव दले आहे. तसेच िसकंदराबाद 

मधे जु या बेगमपेट वमान तळाजावळ ल या वा ततू यांनी शोध काय केले ती 
वा तू  ऐितहािसक वारसा हणून जतन केली आहे तसेच यस लागून असले या 
मागाच े सर रोना ड रॉस ऐसे नामकरण केले आहे. कोलकाता यथेील SSKM 

िच क सालाय या िभंतीवर सर रॉस यांच े शोध काय िल हले आहे.  मारकाचे 
अनावरण वतः ी रॉस यां या उप थतीत लॉड िलंटन यांनी ७ जानवेार  १९२७ 
ला केले.  
 
 
 
  



 2. सर सी व रमण  
ी चं शेखर वकट रमण यांचा ज म दनांक 

७.नव बर १८८८ या दवशी ित िचराप ली , 
तिमलनाडु येथे झाला. ितथ या थािनक 
महा व ालयात यांचे वड ल ी चं शेखर अ यर 
भौितक शा ाचे ा यापक होत.े यांची आई पावती 
एक साधी गृ हणी होती. वया या अव या बारा या 
वष  यानी शालांत पर ा उ ीण केली. मगै यानी 
ेसीडसी कॉलेज , म ास येथ े वेश घेतला. तेथनू 
यानी भौितक शा ात पदवी व पद यु र पर ा 
उ च ा व यान े पूण केली. याना भौितक शा ात 
खुपच रस होता.  
 
पद यु र िश ण सु  असतानाच , रमण यानी भौितक शा ावर एक लेख 
िल हला आ ण तो इं लड मध या अनके संशोधन प काना पाठवला  .तो वाचून 
तेथील शा  भा वत झाले। खरे तार रमण याना ICS पर ा ायची होती  .पण 

पण ती पर ा दे यासा ठ लंडन ला जा या इतक  बल आिथक प र थित 
न हती। हणून यानी भारतीय आिथक सेवा पर ा दली, जी भारतातच घतेली 
जायची . या पर ेत ते सहज उ ीण झाले आ ण यांची िनयु  देशात रंगून 
रंगून यथेे झाली, जो या वेळ  टश भारताचा एक भाग होता.  

 
नंतर कोलकाता येथ े काम करताना भारतीय व ान सं थेशी सल न झाले. तेथे 
काम करताना, यांचे संशोधन काय कोलकाता व ापीठा या कुलगु ं या िनदशनास 
आले. यानी ताबडतोब यांची िनयु  कोलकाता व ापीठात केली. सर रमण खरे 
तार भारतीय आिथक सेवेत उ च पैदावार कायरत होते. पण यानी या पदाचा 
मोह सोडला। यावसाियक कारक द या ऐन बहरात यानी शै णक कारक द चा 
ी गणेशा केला. ा यापक हणून काम करत असताना एका व ान प रषदेसाठ  
याना आमं ण आले. 
  



यांचे जहाज भूम य समु ातून जात असतांना ी रमण याना समु ा या पा याचा 
रंग नीलाच का, हां  पडला  .हाच  पुढे यां या संशोधनाच ेकारण बनला .
काश करणांवर संशोधन करताना याना समजले क  समु जळाचा रंग िनळा 
दसतो, कारण सूय करणांचे उ ेरण याला कारणीभूत आहे  .याच संशोधनाला पुढे 

रमण भाव )इफ़े ट (असे नाव िमळाले , अनेक शा ाना पडलेला  यानी 
यश वीपण ेसोडवला आ ण  हेच यांच ेसंशोधन याना रॉयल सोसाइट  ऑफ़ लंडन 
चे १९२४ मधे स माननीय सद य व देवून गलेे  .यांची १९२९ साली टश 
राजस ेची सरदार पद  नमेणुक झाली.  नंतर यांनी संचालक पद सोडले, पण ते 
भौितक शा  वभागातच काम करत रा हले  .नंतर के ज व ापीठानहे  याना 
ा यापक पदासाठ  वनंती केली पण यानी वािभमानान े ती नाकारली, ते 
हणाले," मी थम भारतीय आहे आ ण भारताचीच सेवा क  इ छतो  .डॉ .होमी 

भाभा व डॉ .व म साराभाई हे यांचे िश य होते .सर सी व रमण  यांचे िनधन 
२१ नो हे बर १९७० या दवशी झाले. 
 
 
3 सु यम चं शेखर – 
 सु यम चं शेखर यांचा ज म १९ 
ओ टोबर १९१० या दवशी लाहौर येथे 
झाला. यांच े वड ल ी चं शेखर सु यम 
अ यर भारतीय लेखा पर ा वभागात 
अिधकार  होत.े यं या आई सीता ल मी 
उ च वचार सरणी या म हला हो या. 
नोबेल पुर कार ा  थम भारतीय वै ािनक 
वै ािनक सर सी  व रमण हे यांचे काका. 
बारा  वषा पय त यांनी आपले पालक व 
खाजगी िश कांकडून घर च िश ण घेतले. 
१९२२ मधे यानी ह द ू high school  मधे 
वेश घेतला. १९२५ साली म ास presidency महा व ालयात  झाले व जून १९३० मधे 

मधे यांनी भौितक शा ात honours ह  नातक पदवी िमळ वली. जुलै १९३० मधे 
याना भारत सरकार ने के ज व ापीठात पुढ ल अ यासासाठ  िश यवृ ी दली. 
दली. १९३३ या ी म ऋततू यांनी PhD पूण केली. ओ टोबर १९३३ ला 



सु यम चं शेखर यांना चार वषा या िनट  कॉलेज मधील अ यासासाठ  
िश यवृ ी िमळाली. १९३६ मध े सु यम चं शेखर हावड व व ालयत सहज 
फरायला गलेे त हा यांना िशकागो व ापीठाकडून शोध सहा यक या पदासाठ  
ताव आला जो यांनी वीकारला. आशा प तीन े ते अमे रकेत राहू लागले. 

स टबर १९३६ मधे यांचा लिलता दोराई वामी यां याशी ववाह झाला. 
 
सु यम चं शेखर यांना चं शेखर सीमा संबंधी संशोधनामुळे ओळखले जात.े 
यात यांनी हटले आहे क  –  

 
Electrons आ ण atomic nuclei नी िनमाण केले या दबवाने जे एखा ा 
ता याच े अिधकतम व तुमान गु वाकषणा या वरोधात उचलले जाऊ शकत े त े
सौर व तुमाना या १.४४ पट असत.े  
 
चं शेखर सीमा िस ांत तारक य उ ांती समज यासाठ  मह वपूण ठरला आहे. जर 
एखा ा ता याच ेव तमुान या मयादेपे ा अिधक असेल तर तो तारा अ ेत होईल 
आ ण सतत गु वीय बळा या उ च दाबने संकुिचत पावेल. चं शेखर सीमे या 
सू ान ेिनवात तारे आ ण कृ ण वीवरां या शोधांची दशा सोपी केली. ताया या तीन 
अव था या संशोधना नंतर च मांड या गे या. चं शेखर सीमा या िस ांताबरोबरच 
सु यम चं शेखर यांनी केले या मु य कायामध ेतारक य गितशीलता , ाऊनी 
गती िस ांत(१९३८-१९४३), व करण थानांतरणा च े िस ांत, तारक य वायुमंडलाच े
िस ांत, हाइ ोजन ऋणा मक आयन च े quantum िस ांत, ह य वायमंुडल 
िस ा त, द ी चा िस ांत आ ण सूय काशा या वुीकरण संबंधी िस ांत (१९४३- 
१९५०), व गती व ान, व चु बक य थािय व रेले बेनॉड संवहन (१९५२- १९६१) 
अशा खगोलीय भौितक  तील अनेक न वन संक पनांचा समावेश होतो. या िशवाय 
नॉमन लेबो व डज़ यां या बरोबर सापे तावादचा िस ांत आ ण सापे  खगोल 
भौितक चा िस ांत तसेच कृ ण वीवरांची ग णतीय संक पना ह  यांनी मांडली. 
याना W.A.FOWLER यां या बरोबर १९८३ साली भौितक शा ाचे संयु  नोबेल 
पा रतो षक िमळाले.  
 

यांचे िनधन २१ ऑग ट १९९५ रोजी झाले. 
 



४. हर गो व द खुराणा  
 
 
ी हरगो वंद खरुाणा यांचा ज म पाखंड हंदु थानातील 

पेशावर मधील रायपुर मधे द ९ जानेवार  १९२२ या 
रोजी झाला।पांच भावांम य ेत ेसवात लहान होत.े  
 
यांचे वड ल पटवार , हणजे शेतसारा खा यात 
कारकुन होते.  
ी हरगो वंद खरुाना यांच े ाथिमक िश ण घर च 

झाले.. नतंर त े मुलतान यथेील दयानंद आय 
आ या मक शाळेत िशकले 
 
लाहौर येथनू १९४३ साली  पंजाब व ापीठातील पदवीं  व  साली पद यु र पदवी 
संपादन केली. डॉ टरेट साथी ते िलवरपूल व ापीठात व  झाले. व १९४५  ला 
डॉ टरेट िमळवली. या पुढ ल िश णा साठ  त े व ज़रलड यथेील क य तं ान 
व ापीठात दाखल झाले. ितथे यांची भेट ई थर िस लर यां याशी झाली पुढे ते 
यां याशी ववाहब  झाले. तदपुरा त यानी टश कोलं बया ( वकुवर) येथे 
नोकर  केली। यासोबतच आपले ोट न व यू लीय आ ल व ानाच ेकाम सु च 
ठेवले होत.े १९६० साली यानी व को सन व ापीठात पदापण केले. व दहा 
वषानंतर मॅसासुएट तं ान सं थेत दाखल झाले. डॉ  खुराणा याना १९६८ साली 
वै क य शा ाचे नोबेल पा रतो षक िमळाले यां या बरोबर ी आर ड लू होली व 

एम ् ड लू िनरेनबग यांनाह  हे पा रतो षक वभागुन दल गेले होते. मानवा या 
जनुक य संरचने या   व ेषणांब ल याना हे पा रतो षक िमळाले होत.े अखरेपयत 
अ े ड प लोन जीव आ ण रसायन शा ाचे आ जीवन ा यापक हणून एम ्
आय ट  मध ेरा हले.१९६९ मधे भारत सरकारने याना स मान पूवक प  वभूषण 
ह  पदवी  दान केली.  
 
 
याना अनेक ित ेची पा रतो षक िमळाली या मध ेवै क य संशोधनातले अ बट 
ला कर पा रतो षक, रा ीय व ान पा रतो षक ( अमे रका) पण  अव या आयु यभर 

ते िस  पासून दरूच रा हले.  



नोबेल पा रतो षक िमळा या नंतर यानी िल हले क  अव या शंभर लोकां या गावत 
आमच े कुटंुब गर ब पण  सुिश ीत होत.े याचे कारण यां या व डलांचा अख ड 
िनिध यास क  मा या मुलानी उ म िशकावे.  
 
यां या पवलावर पाऊल ठेऊन डॉ  खुराणा  यानी हजारो व ा याना  िनरपे  वृ ीन े
व ादान केले. हा  यांचा ान य  ५० वष अ वरत चालू  होता. आप या िस  
पे ा  कामाची िस  आ ण आपले संशोधन क प पुढे ने यात याना अिधक रस 
होता. 
 
पंजाब मध या एक गर ब कुटंुबात ज माला यऊेन केवल बु म े या जोरावर 
जगातली एकमेवा तीय वै ािनक बन याचा मान याना लाभला  .डॉ   हरगो वंद 

खुराणा यांच ेिनधन कॉ कड  मसाचसुे स  येथ े९ .नवमेबर २०११ रोजी झाला .  
 
 
 
५। वकटरमण रामकृ णन  
 
 
 ी वकटरमण रामकृ णन यांचा ज म 
तिमलनाडु मधील कुद ळुर ज ात या 
िचदंबरम  ा लाहान गावात १९५२ झाला, 
 यांच ेवड ल ी सी ह   रामकृ णन आ ण आई 
राजल मी हे बडो ा या महाराजा सयाजीराव 
व ापीठात जीव रसायन शा ाचे ा यापक 
होत.े यांच े टोपण नाव "वक " असे होते। 
बडो ात ाथिमक िश ण  झा यानंतर भौितक 
शा ात या उ च िश णा साठ  अमे रकेला 
रवाना झाले. नतंर यानी भौितक शा ाकडून 
आपला मोचा जीव शा ाकडे वळवला। या साठ  ते कैिलफोिनया व ापीठात दाखल 
दाखल झाले . या नंतर के ज व ापीठातवै क य संशोधन प रषदे या योगशाळेत 
योगशाळेत रेणीय जीव शा ाचा यानी अ यास केला. तेथ े यानी यािम  



स ब ध व संदभातले उ च  संशोधन  काय िस  केले , प रणामी २००९ चे 
 रसायन शा ाच ेनोबेल पा रतो षक याना मीळाले।  यां या बरोबर हे पा रतो षक 
पा रतो षक ी थॉमस इ ट ज़ (अमे रका) , अदा इ योनाथ ( इसराइल) यांनाह  
मीळाले।  यामुळे ते भारतीय वंशाच े ४ थे नोबेल पा रतो षक वजेते ठरले. 
आधीं या  ितघांचे प रचय या  आधीच  आहेत.  

 आप या संशोधनाची सु वात पो ट डा टरल फेलो  हणून डॉ  पै क मूर  बरोबर 
येल  व ापीठात केली. संशोधन पूण झा यावर अंदाजे ५० व ापीठात नोकर  साठ  
 अज केले. पण  यथ! कुठेह  यश िमळाले नाह । हणून परत यानी आपला 
संशोधन क प सु  ठेवला. १९८३ ते १९९५ ुक  हेवन  रा ीय योग शाळेत काम 
सु  ठेवले , पुढे १९९५ मधे उटाह व ापीठात जीव रसायन शा ाचे ा यापक 
हणून चार वष काम केले। नतंर त े इं लड ला गलेे आ ण ितथ या रेनीय 

जीवशा  योग शाळेत काम क   लागले. सन  १९९९  मधे यानी  सहयोगी   
संशोधकां  समवेत संशोधन िस  केले. आ ण पुढ याच  वष  संरचना मक जीव 
शा ातले अ यावत संशोधन िस  केले। 
 
मग याना िनट  कॉलेज के ज ची फेलोिशप ह  िमळाली. रॉयल सोसाइट  
चे  सभासद वह  ा  झाले. आता  तर  ते अमे रकन व ान अकादमीचे 
स माननीय सद य ह  आहेत.  याना ित ेचे लुइस जेनटेट पा रतो षक ह  २००७ 
साली लाभले. २००८ साली ह टले टश जीव रसायन शा ांचे पा रतो षक 
ा  झाले. या यां या संशोधनाला अिभवादन हणून भारत सरकारनेह   २०१० 
यांना प  वभूषण हां स मान देऊन गौरवीले.  

 
 

 



 
 

शा ांचे ेरणादायी जीवन आ ण यांचे योगदान 

 

१. सु ुत: 
भारत एक नरर नांची खान आहे. यातनू नघाले या असं य 

नरर नां या काशान े संपूण जगात भारत देश लखलखीत 

झाला. यातील एक हणजचे २५०० वषापूव  होऊन गेलेल े

ाचीन भारतीय श य वशारद सु तु. श य येतील पतामह 

हणनू सु तुाचं े नाव आदरान े घेतल े जात.े यां या 

'सु तुसं हता' या पु तकात यानंी ३०० कार या श या, 

१२० कारची श या साम ी आ ण मानवीय श या 

यां या वग करणाच ेउ लखे केल ेआहे. 'सु तु' याचं े नवास 

आ ण यांच ेकाय वाराणसी म ये गंगे या र य कना-यावर 

झाल.े 

यां या या कायासोबत यांनी श येचे कुशल 

ा य क, सजीव अवयवां या जागी कृ म अवयवाचे रोपंण, दंतश या इ याद ं वषयी अ तशय मोलाच ेकाय 

केल ेआहे. यानंी ६ कारच ेअि थ व थापन, १२ कारचे अि थभंग आ ण अ थीचं े कार इ याद ंच े व ततृ 

वणन सु धा पु तकात केल ेआहे. इतकेच न हे तर पु तकात ७६ कारच ेने  रोग, यांची ल ण ेआ ण रोग 

नदान आ ण मोती बदंचूी श या नमदू केल ेआहे. इतकेच काय पण श येनंतर या व श ट जागेचे 

व श ट दो-यान े शवण घालून वे टण करण ेयातह  यांनी आ चयकारक आ ण अमू य शोध लावल.े  

 

'सु तु सं हता' या पु तकात ाणी, वन पती आ ण ख नजत वांपासून न मत ६५० औषधांच ेवणन आहे. 

पु तका या दसु-या भागात गरोदर ी आ ण सु ढ मलू याची सु धा मा हती आहे. तसचे यांनी वष भावाची 

ल ण,े याच बरोबर थमोचार, द घकाल न औषध उपयोजना आ ण वषाच ेवग करण याची मा हती दल  

आहे. 'सु ुत सं हता' हा ंथ अरे बक आ ण र शयन भाषेत भाषातं रत झाला आहे. सु तु सं हतचे ेभाषातंर 

भारतीय आयुवदाची अ यंत मोलाच ेठरल ेआहे.  

 

2. भा कर वतीय : 
भा कर वतीय हे भा कराचाय या नावाने सव ात आहे. यांचा ज म ईसापूव १११४ म ये कनाटक येथील 

त काल न वजयवाडा आ ण आजच े वजापूर येथ ेझाला.अ यंत कुशा  बु धम ेची देणगी असले या कुटंुबात 



 
 

याचंा ज म झाला. यानंा यां या खगोलशा  हणून स ध असले या 'महे वर' पता ी कडून श ण 

मळाले.१२ या शतकातील त े स ध ग णत  होत.े या ं याचं े प हल ेपु तक ल हल े होत े याच ेनाव होत े

'दशांश च हाच/े सं याच ेसु यवि थत नयोज/उपयोजन.या बरोबरच त ेउ जैन येथील खगोलशा ीय वेधशाळेचे 

मखु होत.ेउ जैन वधेशाळा हे त काल न ाचीन भारतीय ग णतीय मुख क  होत.े 

 

भा कराचायाच े मखु ंथ ' स धांत शरोमणी' 

आहे. हा ंथ चार वभागात वभ त आहे. वभाग 

'ल लावती' 'बीजग णत' ' हग णत' आ ण 'गोला याय' होय. 

यात अंकग णत बीजग णत तसचे हता-याचंी ि थती 

आ ण गती यांचा अंतभाव आहे. भा कराचाय हे ामु यान े

यां या Differential Calculus आ ण याची 

खगोलशा ीय Problems & Computations म ये 

उपयो गता' या यां या अमू य संशोधन कायासाठ  सवभतू 

होत.े भा कराचाय Differential & Integral Calculus या 

संशोधनासाठ  आधु नक पा चा य शा  यूटन आ ण 

Leibniz यानंी यांचा (भा कराचायाच)े वर ल सशंोधनातील 

आ य णतेा हणनू गौरव केलेला आहे. भा कराचाय हे differential Coefficient  आ ण differential  calculus 

या स धातंाच ेजनक होत.े आधु नक ग णतातील शोध "ज हा finite  (मया दत) नंबर ला झरो (०) न ेकेलेला 

भागाकार infinite येतो' चे णेत ेहोत.े यानंी अनेक खगोलशा ीवय संशोधनाना प रभा षत केल.े आ ण चालना 

दल . उदाहरणाथ यांनी पृ वी ह  सूयाभोवती ३६५.२५८८  दवसात एक द णा करते हा शोध याकाळी 

लावला. आधु नक संशोधनानुसार पृ वी सूयाभोवती एक द णा ३६५.२५६३ दवसात पूण करते. फ त ३.५ 

म नटांचा फरक आहे. हे स ध झाल.े भा कराचायानी खगोलशा  वर ल ग णतीय संशोधन 'Karanakuthuhala 

' पु तक ल हल.े यांचा उपयोग अचूक दनद शका बन व यात होत.े याचं ेसंशोधन काय यां या मुल या 

हणजचे ल लावती या नावान े स ध आहे.  

 

3. आयभ ट : 
आयभ ट हे ाचीन भारतातील स ध खगोलशा  तसचे ग णत  होत.े यांचा ज म ाचीन मगध येथील 

पाटल पु  वहार येथ ेझाला. अस े काह  संशोधन आहे तर काह ं या मत े यांचा ज म केरळ म ये आ ण 

वा त य मगध चं गु त मौय यां या सा ा यातील असावा असा अंदाज आहे. आयभ टच े 'आयभ ट या’ आ ण 

'आय स धातं' अस ेसंशोधन काय आहे. 

 



 
 

 यां या 'आयभ ट या’ या ंथात ग णतीय आ ण 

खगोलशा ीय संशोधन समा व ट आहे.या ंथात अंकग णत, 

बीजग णत, कोण मती याचंा समावेश आहे. याच बरोबर 

वगसमीकरण, पावर स रज चा यो य आ ण ‘टेबल ऑफ 

साइ स’ हे यांच े अमू य संशोधन आहे. यांनी 

खगोलशा ावर ल पु तक सु धा ल ह याच ेकाय केल ेआहे. 

आयभ ट हे अ यंत तभावान होत.े यांच े या काळातील 

संशोधन आज या संशोधकानंा आ चय वाटाव े इतके अचूक 

आहे. ीक आ ण अरब देशात यांच ेकाह  काय वक सत झाल े

आहे. 

यानंी सं याशा ानुसार एक आ चयजनक शोध लावला. यानुसार १०० अंकात ४ जोडल ेव याला ८ 

नी गुणाकार के यानंतर पु हा ६२,००० जोडून याला २०,००० नी भा गल ेतर याच ेउ र कंमत एका २०,००० 

यासा या वतुळा या प रधी बरोबर आहे. हणजचे π=3.14. तसेच यानंी (a+b)2=a2+2ab+b2  हे शोधनू काढल.े  

 

यां या 'आय स धातं' या ंथात खगोलशा ीय तसचे ग णतीय संशोधन आहे. हे आयभ ट च े

समकाल न 'वराह मह र' आ ण ग णत  आ ण समालोचन ' मगु त व भा कर थम’ यां या ंथातनू प ट 

होत आहे. याच माण े यांनी काह  खगोलशा ीय उपकरण े 'शंकू यं ’, ‘छाया यं ', ‘कोण मापक यं ’, ‘अध 

गोलाकार व गोलाकार’ (च  यं , धनुरयं ) ‘य ट  यं ’, ‘  यं ’ आ ण बॉ आकार व वतुळाकार कार च े

घ याळ यांचा शोध लावला. 

 

आयभ टानी पृ वी ह  सूयाभोवती फरत असून चं  पृ वी भोवती फरतो हे मोलाच ेसंशोधन केले. तसचे 

यानंी नव हाचंी ि थती व याचंा ग तकाळ याचा शोध केला. तसचे दवसरा , हां वषयी व १ वषाचे ग णत 

या वषयीच े याचं ेसंशोधन आहे. या या मत ेपृ वीचा प रध ३९,९६८ km आहे आ ण आधु नक संशोधनानुसार 

पृ वीचा प रध ४०,०७२ km आहे. सयू हण व चं हण च े यानंी केलेल ेवणन आ चयजनक आहे. प ह या 

भारतीय उप हाला यांच ेनाव देऊन आयभ टानंा गौरवाि वत केल ेआहे. 

 

4. जगद शचं  बोस : 
जगद शचं  बोस याचंा ज म ३० नो हबर १८५८ रोजी Mymensingh (आजच ेबांगलादेश) येथ ेझाला. यांच े

वडील भगवान चं  बोस हे उप यायाधीश होत.ेबोस याचं े ाथ मक श ण यां या ज म थानी मूळ भाषेत 

झाल.ेवया या ११ या वष  त ेकलक ा येथ ेआले.नंतर याचं ेपढु ल श ण कलक ा येथील St. Xavier शाळा व 

कॉलेज ेम ये झाल.े अ यंत कुशा  व याथ  बोस यांनी १८७९ म ये भौ तक व ान म ये पदवी ा त केल .  



 
 

ई.स. १८८० साल  बोस यानंी इं लडं साठ  थान 

केल.े कृती अ वा थामुळे यानंा मे डकल च े श ण 

वषभरातच सोडाव े लागल.े तेथनू ते पुढ ल श णाक रता 

श यवृ ी घे यासाठ  कॅि ज येथ ेआल.े सन १८८५ रोजी 

बोस परदेशानून व यांम ये नातक होऊन आ ण 'नॅचरल 

साय स पोस' ( वशेष अ यास म) क नपरत आल.े 

 

भारतात परत आ यावर बोस हे कलक ा येथील 

े सडे सी कॉलेज म ये आप या इं जी म ापंे ा अ या 

पगारावर ा यापक हणनू ज ू झाल.ेमा  यानंी नषधे 

हणनू पगार घे यास नकार दला.परंत ु तीन वषानंतर 

याचंी मागणी मा य होऊन ते पु हा पूण पगारावर ज ू झाल.े ब या याम य े वै ा नक ा य कां या  

मा यम े व ान वषयी ची जागतृ कर त असत. यामळेु बोस एक लोक य श क हणनू नावाजले 

गेल.े यां या े सडे सी कॉलेज मधील स य  नाथ बोस आ ण मेघनाद साहा सारख ेबरेचस े व याथ  वकतु वान े

याती ा त झाल.े 

 

ई.स.१८९४ रोजी यानंी वतःला संशोधना या कायाम ये सम पत कर याच ेठर वल.े यासाठ  यानंी एक 

लारहान या खोल  ला एका योगशाळेच े प दल.े तथ े यांनी नर नराळे योग ( ा य के) कर याची सु वात 

केल .बोस हे बनतार  संचारतं  (Wireless Telegraphy) चे आ व काराक (जनक) आहे हे हण यास 

अ तशयो ती नाह . सन१८९५ रोजी Guglielmo Macroni यानंी याचं े Patent तयार केले आ ण नंतर त े

सवसामा योपयोगी झाल.े  

 

बोस यानंी भौ तकशा ाचचे न हे तर धात ूआ ण नंतर वन पती या वषयांचा पण अ यास केला 

आ ण वन पती म ये सु धा संवदेना असतात हे स ध केल.े यांनी वन पती यानाडी या ठो याचंी न द करणा-

या उपकरणाचा शोध लावला. 

 

जगद शचं  बोस याचं े व ानशा ात अमू य काय आहे. यां या कायाच ेमह व पा चा य देशातमा य 

झा यानंतर आप या देशात सु धा त ेमा य झाल.े यानंी कलक ा म ये वन प तशा ा या अ यापनाक रता 

'Bose Institute' ची थापना केल .अ यापह  या सं थेत व वध े ाम ये संशोधन सु  आहे.जगद शचं  बोस 

हे २३ नो हबर १९३७ रोजी अनंतात वल न झाल.े 

 



 
 

5. आचाय फु लचं राय 

आचाय फु ल चं  राय यांचा ज म २ ऑग ट 

१८६१ म ये स या या बां लादेश मधील खुलना (khulna) 

िज यात झाला. याचं ेवडील हर श चं  राय  हे जमीनदार 

होत.े फु ल याचं े वया या नऊ वष पयतच े श ण 

यां याच गावी झाल.े १८७० साल  याचं ेकुटुंब कलक ा येथ े

थलातंर त झाल.े तेथ े फु ल आ ण यांच ेमोठे बधं ू यानंा 

तेथील हरे कुल येथ े वेश मळाला. चौ या वगात असताना 

फु ल यानंा आमांशाचा (dysentery) चा ास झाला व 

यामळेु यांना याचंी अ यासाची दोन वष पु ढे ढकलावी 

लागल  आ ण पु हा आप या मूळ गावी व डलोपािजत घर  

परताव ेलागल.े मा  यावेळी यांनी सा ह य वाचन क न 

आप या वेळेचा सदपुयोग केला. भारतातील रसायन शा ातील संशोधनाच ेसं थापक फु लचं  यांनी आपले 

उ च ं श ण ए डबंग यु न ह सट  येथनू पूण के यानंतर फु ल चं  राय हे १८८९ म ये सडसी कॉलेज येथ े

अ ध या याता या पदावर ज ूझाल.े स ध रसायनशा  बथलोट (berthlot) यां या मदतीन े यानंी 

आयुवद याम ये सशंोधन केले. १८९२ म ये यांनी बगंाल के मक स आ ण फामा यु टक स व स ची थापना 

केल . जी भारतातील प हल  फामा यु टक स कंपनी हणनू ओळखल  जाते. िजचा फु ल चं  यां या 

मागदशनाखाल  आ चयकारकर या वकास झाला. यांनी ल हलले े हदं ूरसायनशा ाचा इ तहास (History of 

Hindu Chemistry) हे पु तक १९०२ म ये का शत झाल.े यानंी अनेक आंतररा य प रचचा व प रषदांम ये 

भाग घेतला व भारतीय व यापीठांचे त न ध व केले. १९२० म ये याचंी इं डयन साय स काँ ेस 

असो सएशनच े अ य  हणनू नवड झाल .  फु ल चं  राय याचं े अं तम उ द ट हे व ानातील 

चम कारां या आधारे सामा य लोकांची गती हावी हा होता. यानंी व ानावर अनेक लेख ल हल ेज े या 

काळातील आघाडी या नयतका लकांम ये स ध झाल.े १९२२ या उ र बंगालमधील दु काळात यानंी एक 

उ कृ ट सामािजक कायकता हणनू लोकोपयोगी काय केल.े यांनी खाद चा सार क न अनेक सुट  कारखान े

देखील सु  केल.े  

आप या अं तम वासापयत यानंी समाजकाय केल.े 

 

6. बरबल साहनी:  
बरबल साहनी हे एक स ध अ मवन प तशा  होत.े यांचा ज म १४ नो हे बर १८९१ म य 

स या पा क तान येथ ेअसले या शहापूर िज यात झाला. ीमती ई वर  देवी आ ण लाल चराम साहनी 

याचं ेत ेततृीय सुपु   होत.े याचं े श ण शासक य महा व यालय लाहोर आ ण पंजाब व यापीठ येथनू झाल े



 
 

तर यानंी ए मा युएल कॉलेज कॅि ज येथनू १९१४ म ये पदवी ा त केल . श ण पूण के यानंतर बरबल 

साहनी भारतात परतल ेआ ण यानंी बॅनस हदं ू व यापीठ वाराणसी येथ े ा यापक हणनू एक वषभर काम 

केल.े १९२० म ये सा व ी सरू  यां याशी यांचा ववाह झाला. यानंी यां या कायात रस घेतला व कायम 

यां या कायात यानंा साथ दल .  

साहनी यानंी भारतीय उपखंडातील जीवा मांचा 

अ यास केला. लखनऊ येथील बरबल साहनी अ मवन पती 

सं थेच े त े सं थापक होत.े अ मवन पतीशा  हा असा 

वषय आहे यासाठ  वन पतीशा  आ ण भूगभशा  या 

दो ह चं े ान असण े आव यक आहे, बरबल साहनी हे 

प हल ेअसे शा  होत े यानंी भारतातील ग डवाना या 

प रसरातील वन पतीचंा देखील अ यास केला. साहनी 

यानंी बहार येथील राजमहाल ह स यांचा देखील 

अ यास केला, ज े ाचीन काळातील अ यांच े घर हणनू 

ओळखल े जात.े तेथ े यानंी वन पतीं या अनेक न या 

पोटजाती शोधनू काढ या. बरबल साहनी हे केवळ एक 

वन प तशा  नाह  तर भूगभशा  देखील होत.े ाचीन काल न वन पतीं या यां या ाना या आधारे 

आ ण काह  उपकरणां या मदतीन े यांनी काह  ाचीन दगडां या वयाच ेअनुमान काढल.े स या पा क तान या 

पंजाबम य ेअसले या सॉ ट रज (Salt Range) या ४० ते ६० दशल  वष वया या अस याच े यांनी स ध 

क न दाख वल.े म य देशातील डे कन ॅ स (Deccan Traps) हे तस या युगातील सुमारे ६० दशल  वष जुन े

आहेत हे देखील यांनी शोधनू काढल.े साहनी यानंा पुरात वशा ात देखील रस होता. यां या एका 

संशोधनाम ये यानंी रोहतक येथील ना यां या सा याचंा १९३६ म ये शोध लावला. यां या ाचीन काल  नाण े

तयार कर या या तं ा या अ यासासाठ  यानंा यु म मॅ टक सोसायट  ऑफ इं डया तफ ने सन राईट पुर कार 

दे यात आला. 

श क असले या साहनी यानंी सव थम वन पतीशा  वभागातील शक व याचा दजा उंचावला. 

यां या सं थेची थापना झा यानंतर एका आठव या या आतच, १० ए ल १९४९ या रा ी साहनी यांचा मृ यू 

झाला. यानंी थापन केलेल  अ मवन पती शा ावर ल ह  जगातील एकमवे सं था आहे. याचंी अधवट 

रा हलेल  काह  काय यां या प नीन ेपूण केल . याचंी सं था आज बरबल अ मवन प तशा  सं था (Birbal 

Sahni Insrtitute of Palacobotany) या नावान ेओळखल  जात.े 

 

 

 



 
 

7. पी.सी. महालानोबीस : 
महालानोबीस हे एक भारतीय सांि यक य आ ण 

शा  हणनू ओळखल े जातात, ज े नमनुा चाच यां या 

नवीन प ध तची ओळख क न देणारे हणनूह  स ध 

आहेत. याचं े सांि यक  मधील सवात मह वपूण योगदान 

हणज े महालानोबीस अंतर हे होय. मानव मती 

(Anthropometry) या वषयावर आ य सशंोधन देखील 

यानंी केल ेआहे. तसचे यानंी भारतीय सांि यक  सं थेची 

देखील थापना केल . 

 

महालानोबीस याचं ेकुटुंब मूळच े ब मपूर, बांगलादेश 

येथील होत.े ते लहान असताना यां या भोवती बु धमान व 

सुधारक लोक होत े व अशा वातावरणातच ते मोठे झाल.े यांच ेसु वातीचे श ण हे कलक ा येथील ा हो 

बॉईज कूल येथ ेझाल.े नंतर यानंी े सडे सी कॉलेज येथे वेश घेतला व भौ तकशा  हा वशषे वषय घेऊन 

बी.ए सी. ह  पदवी ा त केल . १९१३ म ये महालानोबीस यानंी पुढ ल श णासाठ  इं लडंला याण केल.े तथ े

याचंी भेट स ध भारतीय ग णतीय एस.रामानुजन यां याशी झाल . भारतात परत या नंतर े सडे सी 

कॉलेज या ाचायानी यानंा बोलावनू भौ तकशा ाच ेवग घे याच ेआमं ण दल.े लवकरच यानंा सांि यक चे 

मह व कळल े व याची हवामानशा  व मानव वंशशा  या वषयातील ग णत े सोड व यासाठ  असलले  

उपयु तता यानंा ल ात आल . यां या अनेक सहका-यानंी देखील सांि यक म ये रस दाख वला व याचा 

प रणाम हणज े े सडे सी कॉलेज मधील यांची खोल  हणज े सांि यची एक लहान योगशाळाच झाल . 

यामधील चचाम ये माथनाथ बॅनज , न खल रंजनसने आ ण सर आर एन मुखज  यासंारख े व वान 

नहेमीच मो या आवडीन ेसहभागी होत. या या प रणाम व प भारतीय सं थेची २८ ए ल १९३२ म ये र तसर 

न दणी झाल  सु वातीला ह  सं था े सडे सी कॉलेजमधील भौ तक शा  वभागात होती. मा  कालांतरान ेनीच 

व तार होत गेला.    

 

महालानोबीस याचं ेसवात मोठे योगदान हणज ेमो या माणात होणारे नमनुा सव ण होय. यानंी 

ायो गक सव ण आ ण नमनुाचाचणी या प धतीची संक पना थम अमलात आणल . पीक उ पादन शोधनू 

काढ याची प धत देखील यानंीच शोधनू काढल . नंतर याकाळात महालनोबीस हे भारतीय नयोजन क मट च े

सद य झाल.े नयोजन स मतीच े सद य झा यानंतर यां या कायकाळात यांनी भारतातील पंचवा षक 

योजनांम ये मह वपूण योगदान दल.े 

 



 

 

महालानोबीस  मॉडेल याची भारता या वतीय पंचवा षक योजनेम ये अंमलबजावणी कर यात आल . यामळेु 

देशातील औ यो गक करणाची झपा यान े वाढ हो यास मदत झाल . यांनी भारतातील जनगणने या 

प धतीमधील काह  ु ट  देखील दार के या. सांि यक शवाय महालानोबीस हे सां कृ तक वचारांकड ेझुकलेल े

होत.े यानंी रवीं नाथ टागोराचं ेस चव हणनू देखील काम केल ेखास क न ते हा ज हा ते वदेश दौ-यावंर 

असत. तसेच यानंी व वभारती व यापीठासाठ  देखील काम केल.े  सांि यक  वषयातील यां या महान 

कायाब दल महालानोबीस यानंा भारतातील वतीय सव च  स मान हणजचे प म वभूषण या पुर कारान े

गौर व यात आल.े   

 

महालानोबीस याचंा वया या ७८ या वष  हणज े २८ जनू १९७२ रोजी मृ यू झाला. आप या 

उतारवयात देखील यानंी याचं ेसंशोधनाच ेकाय सु  ठेवले. तसचे यांनी याचं ेसव कत ये देखील उ कृ टपण े

पार पाडल . २००६ म ये भारत सरकारन ेमहालानोबीस याचंा ज म दन २१ जून हा रा य सांि यक  दवस 

हणनू घो षत केला.  

 

8. मेघनादसाहा: 
मेघनाद साहा हे एक खगोल भौ तकशा  होत.े मा  त े

यां या साहा समीकरणा या वकासासाठ  जा त ओळखल े

जातात, ज ेता-यां या रासाय नक आ ण भौ तक ि थतीसाठ  

उपयोगात आणल े जातात. बां लादेशमधील ढा याजवळील 

एका लहान गावी ६ ऑ टोबर १८९३ रोजी साहा यांचा 

ज म झाला. यांच ेवडील ी जग नाथ साहा यांच ेगावात 

करा याच ेदकुान होत.े यांची सांप क ि थती फार चांगल  

न हती. यांच े ाथ मक श ण यां या गावीच पूण झाल.े 

तथ े यानंा मोकळा वेळ मळाला क  त े दकुान देखील 

सांभाळत असत. पुढ ल श णासाठ  यानंी गावापासनू ७ 

मैल दार असले या दसु-या गावातील शाळेत वेश घेतला. 

तेथ ेत ेएका डॉ टरां या घर  रा हल ेव आपल ेखच भाग व यासाठ  यां या घरातील कामे देखील क  लागल.े 

ढाका मडल कुल येथ ेते थम मांकान ेउ ीण झाल.े यामुळे यानंा पढेु ढाका कॉलेिजएट कुल येथ े वेश 

मळाला. 

 



 
 

साहा हे े सडे सी कॉलेज येथनू ग णतातील ा व यासह नातक झाल.े तसेच यानंी कलक ा 

व यापीठात दसुरा मांक देखील ा त केला व याच वेळी थम मांक स य नाथ बोस यानंी पटका वला. ज े

भारतातील आणखी एक थोर शा  होत,े १९१५ साल  एस.एन.बोस आ ण मघेनाद साहा या दोघानंीह  

एम.ए सी म ये थम मांक मळ वला मेघनाद यानंी भपू तकशा  तर बोस यानंी शु ध ग णत या 

वषयात. मघेनाद यानंी भौ तकशा  आ ण उपायोिजत ग णतात संशोधन कर याच े ठर वल.े मा  

महा व यालयीन जीवनात यानंी वातं य चळवळीम ये भाग घेतला. आ ण महान ने यां या संपकात आले जसे 

क  सुभाषचं  बोस आ ण बाळा जतीन. 

 

मेघनाद साहा यांनी खगोलभौ तकशा ात (Astrophysics) अ तशय मह वपूण योगदान दले. यानंी 

वदेशात जाऊन लंडन व जमनी येथ े दोन वष वा त य केले. १९२७ साल  मेघनाद साहा हे लंडन रॉयल 

सोसायट च े फेलो हणनू नवडल े गेल.े १९२३ म ये यानंी अलाहाबाद व यापीठात वेश केला िजथे ते १५ 

वषपयत रा हल.े तथ ेअसताना एक खगोलभौ तकशा  हणनू यानंा नावलौ कक मळाला. यां या या 

कामामुळे ते १९२५ साल या इं डयन साय स कां ेस असो सएशन या भौ तकशा  वभागाचे अ य  झाल.े  

 

१९३८ साल  त ेकलक ा व यापीठा या भौ तकशा  वभागाम ये ा यापक हणनू ज ूझाल.े यानंी 

अनेक नवीन संक पना माडं या जस ेक  कलक ा व यापीठा या भौ तकशा  या अ यास मात आि वक 

भौ तकशा ाचा समावशे करण,े आि वक व ान या वषयात नातको र नातक (Post Post M.Sc.)हा 

अ यास म सु  करण ेतसचे यानंी साय लो ॉन सु  कर यासाठ  देखील पावल ेउचलल . ज े देशातील प हलचे 

उदाहरण होत.े    

  

साहा यानंी सयू करणाचंे वजन आ ण दाब मोज यासाठ  देखील उपकरण ेतयार केल . याचंी अनेक 

वै ा नक सं थानंा मदत झाल . जस े क  अलाहाबाद व यापीठामधील भौ तकशा  वभाग तसचे कलक ा 

येथील आि वक भौ तकशा  सं था ई. यानंी साय स अँड क चर नावाच ेएक नयतका लक सु  केल ेव यानंी 

अखेरपयत यांच ेसंपादक हणनू काय केल.े अनेक रा य वै ा नक सं था, सघंटना उभार यात यांचा पुढाकार 

होता. जसे क  रा य व ान अकादमी (१९३०), भारतीय भौ तकशा  समाज (१९३४) भारतीय व ान सं था 

(१९३५) आ ण इं डयन असो सएशन ऑफ कि ट हेशन ऑफ साय स (१९४४).  यांची अखेरची आठवण हणजे 

यां या नाव ेअसलले  साहा इि टटयूट ऑफ यू ि लअर फिज स जी कलक ा येथ े १९४३ म ये थापन 

कर यात आल .  

 

महान शा  अस याखेर ज साहा एक उ म सघंटक होत.े यानंी अनेक सं थां या उभारणीम ये 

योगदान दल.े ठाणी १९३५ म ये कलक ा येथ ेभारतीय व ान वृ  सं थेची थापना केल . तसचे १९५० म ये 



 
 

आि वक भौ तकशा  सं थेची देखील थापना केल . दामोदर हॅल  क पाचा मूळ आराखडा तयार कर याचे 

ेय यां याकडेच जात.े  

 

शा  अस याखेर ज साहा हे संसदेचे सद य हणनूह  नवडल े गेल े होत.े साहा यांनी भारतातील 

पंचांग सुधार यासाठ देखील ल णीय काय केल.े भारतीय पंचांग सुधार स मतीच ेत ेचेअरमन होत.े जी भारत 

सरकार वारे १९५२ म ये तयार कर यात आल  होती. ह  स मती तयार कर यासाठ  देखील साहा यानंीच य न 

केल ेहोत.े अचूक शा ीय पचंांग तयार करणे ज ेसंपणू भारतात एकसमानपण े वीकारल ेजाईल हे या स मतीचे 

काय होत.े हे एक चडं मोठे काय होत ेमा  साहा यानंी त ेयश वीपण ेपार पडल.े १६ फे ुवार  १९५६ साल  

साहा याचंा मृ यू झाला.  

 

 

9. स य नाथ बोस: 
स य नाथ बोस हे ह ज बोसान' या शोधासाठ  बात यांमुळे 

स ध झालेल ेआहे. ज ेगौड पाट कल हणनूह  ओळखल े

जात.े स य नाथ बोस हे एक अनुलनीय भारतीय शा  

होत.े भाग भौ तकशा  (Quantum Physics) साठ  देखील 

त ेओळखल ेजातात. तसेच त ेबोस-आईन टाईन थअर  साठ  

देखील स ध आहेत आ ण अणूमधील एका व श ट 

कणाला देखील यां या नावाव न बोसोन हे नाव दे यात 

आल ेआहे. स य नाथ बोस यांचा ज म १ जानवेार  १८९४ 

रोजी कलक ा येथ ेझाला. याचं ेवडील सरु नाथ बोस हे पवू 

भारतीय रे वमे ये अ भयां क  वभागात कायरत होत.े सात 

भावडंापंैक  स य नाथ हे सवात मोठे भाऊ होत.े कोलक ा 

येथील हदं ूहाय कुल येथून स य नाथ यांनी याचं ेशालये श ण पूण केले. त ेएक हु शार व याथ  होत.े 

यानंी यांच ेमहा व यालयीन े सडे सी कॉलेज कोलक ा येथनू पूण केल.े जेथ ेग णत हा यांचा मु य वषय 

होता. नातक आ ण नातको र या दो ह  पर ांम ये ते व यापीठात प हल ेआल.े १९१६ म ये कोलक ा 

व यापीठाच ेआधु नक ग णत आ ण आधु नक भौ तकशा  या वषयात एम.ए सी चा अ यास म सु  केला. 

१९१६ म ये एस.एन.बोस यांनी कोलक ा व यापीठात भौ तकशा  अ ध या याता हणनू आप या 

कारक द ला सु वात केल . तथे े यानंी १९१६ त े१९२१ आपल  सेवा दल .  यानंतर त ेन याने सु  झाले या 

ढाका व यापीठात १९२१ म ये र डर हणनू ज ूझाल.े १९२४ साल  स य नाथ बोस यांचा लेख का शत 

झाला याच े शीषक होत े 'मॅ स लांक स धांत आ ण काशाची वाटंम अ भधारणा' हे लखे अ बट 



 
 

आईन टाईन यांच ेकड ेपाठ व यात आला. यांनी या लेखाच ेकौतुक तर केलचे हा पण याच ेजमन भाषेत 

भाषांतरह  केल ेव जमनीतील मखु नयतका लक 'Zeitscherift fur Physik' याम ये का शत कर यासाठ  

पाठ वल.े यामधील गहृ तकांनी सवाचे ल  वेधल ेव याच ेसव शा ां वारे कौतुक कर यात आल.े यानी 

याच े'बोस आई टाईन थअर  अस ेनामकरण केले.    

 

१९२६ साल  स य नाथ बोस हे ढाका व यापीठात ा यापक हणनू ज ूझाल.े जर  तोपयत यानंा 

डॉ टरेट मळाल  न हती तर  आई टाईन यां या शफारशीव न यांची ा यापक पद  नयु ती कर यात 

आल . १९२९ म ये स य नाथ बोस हे इं डयन साय स कां ेस या भौ तकशा  स ाच ेचेअरमन झाल.े १९४५ 

साल  याचंी कोलक ा व यापीठा वारे भौ तकशा ाच े(Khaira) खैरा ोफेसर हणनू नयु ती कर यात आद . 

कोलक ा व यापीठातनू त े१९५६ साल  सवेा नवृ  झाल.े सेवा नवृ ीनंतरह  बोस यानंा व यापीठान ेEmeritus 

Perofessor (सेवा नवृ ीनंतरचे स मानपद) हणनू नयु ती केल . यानंतर ते व वभारती व यापीठाच ेकुलगु  

झाल.े १९५८ म ये यानंा रॉयल सोसायट  लडंनची फेलो शप मळाल . 

 

स य नाथ बोस यां या अतुलनीय कायासाठ  भारत सरकार वारे यानंा प मभूषण पुर कारान े

स मा नत कर यात आल.े ४ फे वुार  १९४४ साल  कोलक ा येथ े यानंी अं तम वास घेतला. 

 

10. डॉ. स लम अल  

डॉ. सल म मोईझु दन अ दलु अल  ि◌◌ंकवा डॉ.अल  हे 

प याशंी प र चत होत.ेअथात प यांशी समानाथ  असा 

श द योग येथ े वावगा ठरणार नाह . यात 

ऑ नथोलॉिज ट-नॅच ल ट अशी ओळख असलेले डॉ. अल  

यांचा ज म 12 नो हबर 1896 रोजी मु ंबई येथ े झाला 

होता. ‘बडमॅन ऑफ इं डया’ अथात ‘भारताच ेप ीमानव’ या 

नावानेह  त े ओळखल े जायच.ेभारतातील प यांवर यांनी 

शा शु ध अ यास केला होता. यां या संशोधन कायान े

भारतातील प ी व या शा ाला नवा आयाम दला 

होता.अनकेांसाठ  प ी जे हा केवळ वनोदाचा वषय होता, 

ते हा दरू ट  असले या या महान अ यासकान े

प यां वषयी गंभीर अ यास केला.अ तशय लहान वयातच पोरके झालेल ेडॉ.अल  यांना याचं ेकाका अ म दन 

त यबजी यानंी आप या जवळ केले आ ण नसगाशी ओळख क न दल . 

 



 
 

अवघे 10 वषाच ेअसताना सल म एकदा उड या प याला याहाळत होत.े लगेच याला खाल  पाडल.े 

मनाला द:ुख झा यान े यांनी तातडीन ेधाव घेतल  आ ण याला उचलले. एका चमणी माण ेहा प ी होता.पण, 

या या ग याखाल  पव या रंगाची छटा होती.उ सकुतनेे यानंी हा प ी आप या काकांना दाखवला आ ण 

या या वषयी आणखी जाणनू घे याचा आ ह धरला. या या नाचे उ र काकांजवळह  नस याने ते अल ंना 

घेऊन बॉ ब ेनॅचरल ह टर  सोसायट च े 

 

मानद स चव ड यू. एस. मलड यां याकड ेघेऊन गेल.ेया इत या लहान वयातील मुलात प यां वषयी 

जाणून घे याची अ भूत िज ासा पाहू न मलड याला अनेक थलातं रत प ी दाखवायला घेऊन गेल.े तथ ेअखेर 

सल म यांना, यांनी जो प ी खाल  पाडला होता, यासारखेच अनके प ी पाहायला मळाले.तो अ तशय 

उ सा हत झाला. यानंतर, सल म या ठकाणी वारंवार भेट देऊ लागला. 

 

व यापीठाची यो य पदवी नस यामुळे झुऑलॉिजकल स ह ऑफ इं डयाम ये प ी व ात  पद ा त 

कर यात सल म यानंा अपयश आले. यानंी व यालयीन दशेतच श ण सोडल ेहोत.ेतथा प, मु ंबईमधील न याने 

थापन झाले या स ऑफ वे स यु झयममधील नसग इ तहास वभागात मागदशक ा यापक हणून 

बोलाव यात आ यानंतर यानंी आणखी सखोल अ यास कर याचा नणय घेतला.1928 म ये ते अ यास रजेवर 

जमनीला रवाना झाल.े तथ े यानंी झुऑलॉिजकल यु झकल ऑफ ब लन यु न ह सट म ये ा.ए वन ेसमन 

यांयया मागदशनात श ण घेतल.े1930 म ये भारतात आ यानंतर यांना अस े दसनू आले क , नधीअभावी 

मागदशक ा यापक पद र द कर यात आले होत.ेमु ंबईत यो य नोकर  मळू न शक यान ेसल म अल  आ ण 

याचंी प नी तेह मना हे दोघेह  मु ंबईजवळील कनारप ट चे गाव असले या क हमा येथ ेगेल.े तथ े यानंी समु  

प यावंर ल आपल ेप हल ेसंशोधन काय सु  केले.प यांवर ल यां या शोध अ यास माचा प हला खंड 1930 

म ये का शत झाला आ ण प ी व या शा  े ात यानंा ओळख मळाल . 

 

नधीअभावी संकटात आले या बॉ ब े नॅचरल ह टर  सोसायट च ेअि त व टकवनू ठेव यासाठ  सल म 

अल  यानंी य नांची पराका टा सु  केल .त का लन पंत धान पं.जवाहरलाल नहे  यांना आ थक मदतीक रता 

प  ल हल ेआ ण सुमारे दोनश ेवष जुनी ह  सं था वाच व यात यांना यश आल.े डॉ. अल  यां या य नांमळेु 

भरतपरू प ी सं हालय आ ण सायलटं हॅल  नॅशनल पाक या दो ह चं ेअि त वह  कायम रा हल.े 1990 म ये 

भारत सरकार या पयावरण आ ण  वन मं ालया या मदतीन ेकोई बतरू या अनाईके ट  येथ ेसल म अल  सटर 

फॉर ऑ नथोलॉजी अॅ ड नॅचरल ह टर ची (एसएसीओएन) थापना झाल . 1976 म ये यानंा प म वभूषण 

पुर कारान ेस मा नत कर यात आल.े वया या 90 या वष  20 जून 1987 रोजी यांच े नधन झाल.े 

 

 



 
 

 

 

11. पंचनान माहे वर  

राज थान या जयपरू येथ े नो हबर 1904 म ये ज माला 

आलेल े पंचनान माहे वर  हे अ तशय स ध जीवशा  

होत.े यां या महा व यालयीन जीवना या काळात ते 

अमे रकन मशनर  श क डॉ. ड य.ू डुजॉन यां या 

वचारांनी े रत झाल े होत.ेमाहेशर  यांनी अॅि जऑ पम या 

कृ म टे ट यूब तं ानाचा शोध लावला.तोपयत फुलां या 

रोप यांवर अशा कारे योग होऊ शकतो, याचा वचारह  

कुणी केला न हता.माहे वर  यां या या तं ानामुळे 

गभाव थेतील रोप या या वृ धीकरणाचा माग तातडीन े

मोकळा झाला आ ण याला अथशा  व अ लाईड बॉटनीत 

थान मळाले.फुलां या या रोप यांना नैस गक नपज 

(आपण येथ ेज म असा श द योगह  क  शकतो.) मळत नाह , या रोप याचें नपज करण ेआता श य होऊ 

लागल.ेवन पती े ातील त ानंा यामुळे मोठ  मदत मळाल .माहे वर  याचं े श क एकदा अस े हणाल ेहोते 

क , माझा हा व याथ  जर मा याह  समोर गेला, तर याच ेसवा धक समाधान मलाच मळेल. 

 

यामुळे आप या श काला यानंी दले या श णा या मोबद यात आपण काय देऊ शकतो, याची 

चाचपणी पचंनान यानंी सु  केल . डॉ. युजॉन यांनी मा या या नाचे उ र दल.ेते हणाल ेक , जे मी 

तु यासाठ केले, तेच त ूआप या व या याक रता कर. डॉ. युजॉन यां या स यावर त काळ काम करताना 

यानंी आप या अनेक कुशल व या याना श त करण ेसु  केल.े यानंी आपल ेपद यु र श ण अलाहाबाद 

व यापीठातनू पूण केल.े 

 

पंचनान यांनी द ल  व यापीठात बॉटनी वभाग थापन केला.रोप यांचे गभवृ धीशा  आ ण वन पती 

पेशीमं ये संशोधन करणारे हे अ तशय मह वाच े क  ठरल.े व यापीठ अनुदान आयोगाने या वभागाला 

बॉटनीतील गत अ यास क  हणून मा यता दल .माहे वर  यां या प नीदेखील घरातील आपल  जबाबदार  

समथपण े सांभाळताना पतीला या कामात मदत क  लाग या.1950 या काळात ते गभवृ धीशा , 

शर र व ानशा  आ ण जननशा  यातील संबधंावर बोलत होत.ेया शवाय, यांनी अप रप व गभवृ धी या 

कृ म मशागतीवर काम कर यासाठ  पुढाकार घे या या आव यकतेवरह  भर दला. या काळात जननशा  

सं कृती व ानात अ तशय मह वाची ठरल  होती.कृ म टे ट यूब आ ण बीजकोष फलो पादन यावर ल या या 



 

कायाला जगभरात मा यता मळाल . यानंी मि टओमॉफ लॉजी या नावाच ेआंतररा य संशोधन जनल थापन 

केल.े मे 1966 म ये यांच े नधन झाल,े तोपयत यानंी वत:च या जनलच ेआ ण 1950 म ये थापन 

झाले या ‘बॉट नका’ या लोक य मा सकाच ेसंपादन केल.े या कायासाठ  याचंा रॉयल सोसायट  ऑफ लंडन, 

इं डयन नॅशन साय सेस अकादमी आ ण अ य अनेक सं थांतफ श यवृ ीसह स मान कर यात आला.जीवन 

व ानावर ल श णाचा दजा उंचाव यासाठ  यांनी शाळांक रता अनेक पु तकेह  ल हल .या शवाय, यानंी 

इंटरनॅशनल सोसयट  ऑफ लॅ ट मॉफलॉिज टची थापनाह  केल . 

 

12. बी. पी. पाल 

बी. पी. पाल हे यात कृषी वै ा नक होत.े याचंा ज म 26 मे 1906 रोजी पंजाबम ये झाला. नंतर यांच े

कुटंुब वै यक य अ धकार  हणनू काम कर यास सु वातीला बमा येथ े(आजचे यानमार) राहायला गेल ेआ ण 

नंतर टश वसाहतीत राहायला गेल.ेपाल याचं े श ण बमा येथील सट यायकेल कूलम ये झाल.ेते अ तशय 

हु शार व याथ  तर होतचे, यानंी गा डनग आ ण पि◌◌ंटगचीह  थापना केल . 

 

1929 म ये पाल रंगून व यापीठात मा टस इन बॉटनीक रता पा  ठरल.ेया व यापीठातील सवच 

व ान शाखामं ये अ वल आ याब दल यांना मॅ यू हंटर पुर कारानहे  स मा नत कर यात आल.े यानंा 

श यवृ ी दान कर यात आ यामुळे कॅि ज येथ ेपद यु र श ण घे याचा याचंा माग मोकळा झाला. यानंी 

यात लॅ ट ीड सं थेत ग हातील हाय ड मतवेर (ि हगर) सर ॅ क एंजलडो यां यासोबत काम कर यास 

सु वात केल .हाय ड ग हा या यावसा यक वापरावर आधा रत हर त ांतीक रता यामुळे आधार उपल ध झाला 

होता. 

 

माच 1993 म ये डॉ.पाल याचंी ब मज डपाटमट ऑफ अॅ ीक चरम ये सहायक तादंळू संशोधन 

अ धकार  हणनू नयु ती कर यात आल . याच वष  ऑ टोबरम ये ते इ पे रअल अॅ ीक चर रसच 

इि ट यूटम ये (आयएआयआर)  वतीय इकॉनॉ मक बॉट न ट पदाची जबाबदार  वीकार यासाठ  बहार या 

पसुा येथ े गेल.े 1947 म ये या सं थेच े इं डयन अॅ ीक चर रसच इि ट यूट असे नामकरण कर यात 

आल.ेपण, शि तशाल  भूकंपा या ध यात सं थेची इमारत मो या माणात उ व त झाल  आ ण ह  सं था 

नवी द ल  येथ ेहल व यात आल . डॉ. पाल हे द ल तील आमएआयआरच ेप हल ेभारतीय सचंालक होत.े1950 

म ये या सं थचेे पुसा अस े नाव ठेव यात आले.1965 पयत यांनी या सं थते संचालक हणनू काम 

केल.े यानंतर ते इं डयन कौि सल ऑफ अ ीक चर रसचच े प हल ेमहासंचालक झाल.ेम े 1965 ते जानेवार  

1972 असा यांचा या पदावर ल कायकाळ होता.या काळात राब व यात आले या हर त ांतीला अभूतपूव यश 

मळाले. 

 



 

हर त ांती या शा ीय पैलतू डॉ.पाल यांनी ग हाची उ प ी आ ण नपज या े ात मखु योगदान 

दल.े यानंा अस ेल ात आले क , पकांवर ल रोग हाच ग हा या कमी उ पादनाक रता ामु याने कारणीभतू 

ठरला आहे. यामुळे यानंी रोगांवर तकार करणारय्ा ग हा या जातीचंा शोध लावला आ ण शा शु ध नपज 

प धती वक सत केल . या काळात भारतात अ नधा याच ेभीषण संकट होत ेआ ण उपासमार लोकांचा देश अशी 

भारताची जगात ओळख होती.भारताची ह  जाग तक ओळख बदल यात डॉ.पाल यांनी मह वाची भू मका पार 

पाडल  आ ण या या या य नामंुळे भारत जगात अ नधा याचा नयातक देश बनला. 

 

डॉ. पाल यानंी गुलाबा या देखील व वध जातींचा शोध लावला आ ण यांच े नपज केल.ेरोज सोसायट  

आ ण बोगन व लया सोसायट च ेते सं थापक अ य  होत.े या शवाय, यानंी इं डयन सोसायट  ऑफ जेने ट स 

अॅ ड लॅ ट ीि◌◌ंडगची थापना केल , तसेच इं डयन जनल ऑफ जेने ट स अॅ ड लॅ ट ीि◌◌ंडगचे 25 वष 

संपादन केल.े 1972 म ये रॉयल सोसायट च ेसद य हणनू याचंी नवड झाल . यानंा 1959 प म ी, 1968 

म ये प मभूषण आ ण 1987 म ये प म वभषूण या पुर कारांनी स मा नत कर यात आल ेहोत.े 

14 स टबर 1989 रोजी यांच े नधन झाल.े 

 

13. होमी जहां गर भाभा 
होमी जहां गर भाभा हे भारतीय अणुऊजा काय ाच ेमु य णेत ेहोत.े मु ंबईतील अ तशय ीमतं अशा पारसी 

कुटंुबात 30 ऑ टोबर 1909 रोजी यांचा ज म झाला होता. यांनी आपल ेसु वातीच े श ण मु ंबईतील कॅथे ल 

ामर कूलम ये पूण केल.ेतर, महा व यालयीन श ण इि फन टोन महा व यालयातनू पूण केले.होमी भाभा 

यांनी मेकॅ नकल इंिजनीअरची पदवी यावी आ ण जमशदेपूर येथील टाटा मलम ये धातू व यात  हणून 

सहभागी हावे, यासाठ  वडील व काका दोराबजी टाटा यां या 

आ हामळेु ते पढु ल श णासाठ  कॅि ज व यापीठात गेल.े 

 

भाभा यांची कौटंु बक पा वभमूी आ ण द घ परंपरा 

देशसेवेचीच रा हल  आहे.होमी भाभा याचं ेवडील आ ण आई 

या दोघां याह  कुटुंबाच े टाटा उ योग समूहाशी अ तेशय 

जवळच ेसंबधं होत.ेधात ूशु ध कर याच ेशा , ऊजा न मती 

आ ण व ान व अ भयां क  या े ात टाटा समूहाच ेअनेक 

मोठे क प होत.े वसा या शतका या सु वाती या अ या 

काळात महा मा गांधी आ ण नहे  घरा या या भावामुळे 

या कुटंुबात देशभ तीची बळ भावना जागतृ झाल  होती. 

भाभा कुटुंबाची फाईन आट वशेषत: पाि चमा य शा ीय संगीत आ ण पि◌◌ंटग यातह  ची होती. भाभाचंी 



 
 

स दयशा ातील चीच यातनू ति◌◌ंब बत होत होती.आप या संपणू आयु यात यानंी ज े रचना मक काय 

केल,े ते आजह  भावशाल  आहेत. 

 

इंिज नअर ंगचा अ यास म पूण के यानंतर यानंी भौ तकशा  वषयातनू अंग काढून घेतल.े1930 ते 

1939 या काळात भाभा यांनी वैि वक करणो सरांशी संबं धत अभतूपूव अस ेसंशोधन केले.यामुळे 1940 म ये 

यानंा रॉयल सोसायट ची श यवृ ी ा त झाल . वया या 31 वष  भाभा 1939 म ये भारतात परत आल.े पण, 

दसुरय्ा जाग तक महायु धा या उ ेकामळेु यांना माघार  जाव ेलागल.ेबंगळु  येथील इं डयन इि ट यूट ऑफ 

साय ससेम ये काम कर याची संधी यानंा मळाल .या सं थेत यावेळी भारताील प हल े व ानातील नोबेल 

सा हि यक सर सी. ह . रमन हे भौ तकशा  वभागाचे मखु होत.ेसु वातीला वाचक (र डर) हणनू नयुन्त 

झालेल ेभाभा याचंी लवकरच वैि वक करण संशोधन वभागात ा यापक हणनू नयु ती झाल . 

 

अणुऊजा आयोगाचे भाभा यांनी त बल 22 वष नेतृ व केले. 1944 ते 1996 असा यांचा हा कायकाळ 

होता.टाटा इि ट यूट ऑफ फंडामटल रसचच े डसबर 1945 म ये ‘के नलवथ’ इमारतीत औपचा रक उ घाटन 

झाल.ेह  इमारत भाभा यां या पवूजांचचे घर होत.ेजानेवार  1966 म ये भाभा ऑि यातील ि हए नात आयोिजत 

आंतररा य अणुऊजा सं थे या बैठक त सहभागी हो यासाठ  जात असताना वमान अपघातात याचं े नधन 

झाल.ेमाऊंट लँकजवळ हा अपघात झाला होता. 

 

14. व म अंबालाल साराभाई 
भारतीय अंतराळ काय माच े जनक अशीच यांची 

ओळख आहे. व म साराभाई याचंा ज म 12 ऑग ट 1919 

रोजी अहमदाबादेतील एका भावशाल  कुटंुबात झाला होता. 

लहानपणी एका खाजगी शाळेत शकत असतानाच याचं े डोके 

वै ा नक वचारांकड े वळू लागल.े1937 म ये गुजरात 

महा व यालयात श ण पूण के यानंतर भौ तकशा ाचा 

अ यास कर याक रता त े इं लंडमधील कॅि ज या सट जॉन 

कॉलेजम ये गेल.े तथ ेसाराभा नी अंडरगॅर् युएट या तीन पद या 

ा त के या.1940 असे ते वष होते आ ण संपूण जग दसूरय्ा 

महायु धाचा सामना कर त होत.ेसाराभाई भारतात परत आले 

आ ण बंगळु  ये◌ेथील इं डयन इि ट यूट ऑफसाय सेसम ये 

रसच कॉलर हणनू ज ूझाल.ेयेथ ेवैि वक करणाचंा भाव हा यांचा वषय होता. 

 



 
 

बंगळु  येथ ेअसताना नोबले सा हि यक डॉ. सी. ह . रमण यां या मागदशनात यानंी बंगळु , पुण े

आ ण हमालयात नर ण योगशाळा थापन केल .दसुरय्ा महायु धा या समा तीनंतर त ेकाह  काळासाठ  

टनला आल.ेयेथ ेसाराभाई यानंा यां या अ वतीय कायाब दल कॅि ज व यापीठाकडून पी. एचडी. ा त 

झाल . 

यां या खरय्ा कायाला यात हवामानशा  के. आर. रामनाथन यां यासोबत 1947 म ये सु वात 

झाल .रामनाथन यानंी यांना अहमदाबाद येथ े भौ तक संशोधन योगशाळा थापन कर यास मदत 

केल .सु वातीला ह  योगशाळा अहमदाबाद श ण सं थे या व ान क ातील काह  खो यांम येच मया दत 

होती.वैि वक करणाचं ेवग करण आ ण अ यास तसेच वातावरण वषयक भौ तकशा  अशा वै ा नकां या दोन 

चम ू तथ े थापन कर याहत आ या.साराभा या चमलूा अस ेजाणवल ेक , केवळ हवामानाच ेमू यांकन क न 

वैि वक करणाचं े पूणपण े आकलन करण े पु रेस े नाह .सौर येशी याचा संबंध जोडायलाच हवा.याच 

अ यासातनू सौर भौ तकशा ा या े ात त ेआदश सशंोधक झाल.े 

 

हातात इतके मोठे यश अस यान ेसाराभाई यानंा लवकरच इं डयन कौि सल ऑफ सायं ट फक अॅ ड 

इंडि यल रसच आ ण अणुऊजा आयोगाकडून यांना आ थक मदत मळाल . यानंा मळू लागलेल े पाठबळ 

येथेच थांबल े नाह . यानंा 1957 या इंटरनॅशनल िजओ- फिजकल वषाक रता भारतीय काय म आयोिजत 

कर यास सांग यात आल.ेया काळात ते हा या सोि हएत यु नयनन े ‘ पट नक-1’च े ेपण केले.भारत देखील 

यात मागे न हता.भारत सरकारन ेसाराभाई यां या अ य तेत अंतराळ संशोधनाक रता भारतीय रा य स मती 

थापन कर याचा नणय घेतला. 

 

दरू ट  असले या वै ा नकांनी अणुऊजा आयोगाचे होमी भाभा यां या सहकायान े 21 नो हबर 1966 

रोजी अरबी समु ा या कनारय्ावर ल थु ंबा येथे देशाच ेप हल ेरॉकेट लॉि चंग टेशन थापन केले. 1966 म ये 

होमी भाभा यां या अचानक नधनामुळे साराभाई यांची भारतीय अणुऊजा आयोगा या अ य पद  नयु ती 

कर यात आल .साराभाई यांच ेसवात महान काय हणजे, यांनी भारतीय अंतराळ संशोधन सं था अथात इ ोची 

थापना होय.31 डसबर 1971 रोजी साराभाई यांच ेवया या 52 वष  झोपेतच नधन झाल.े 

 

डॉ. व म साराभाई यानंी अंतराळ व ान आ ण संशोधनावर केले या अ वतीय कायाब दल यानंा 

1962 म ये शातंी व प भटनागर आ ण 1966 म ये प म भूषण या पुर कारान ेस मा नत कर यात आल े

होत.े 

 

15. व गस कु रयन 
‘ म क मॅन ऑफ इं डया’ अशी ओळख असलले ेव गस कु रयन यांचा ज म 26 नो हबर 1921 रोजी केरळ या 



 
 

को झकोड येथ ेझाला. याचं ेवडील कोचीन येथ े स ह ल सजन होत.े यानंी 1940 म ये म ास येथील लोयोला 

महा व यालयातनू भौ तकशा ाची पदवी घेतल . यानंतर यु न ह सट  ऑफ म ास येथनू यांनी बी. ई. 

(मेकॅ नकल) केले. पदवीचा अ यास म पूण के यानंतर त े जमशदेपूर येथील टाटा ि टल टे◌ेि नकल 

इि ट यूटम ये ज ूझाल.ेयेथनूच 1946 म ये ते पदवीधर झाल.ेयानंतर सरकारकडून मळाले या श यवृ ीवर 

धातशूा  अ भयां क  अ यास मात मा टर पदवी (पद यु र) ा त कर याक रता अमे रकेतील म शगन टेट 

यु न ह सट त वेश घेतला. 

 

जगातील सवात मोठा दु ध वकास काय म 

‘ऑपरेशन लड’चे जनक अशी यांची ओळख झाल .सहकार  

त वावर ल दु ध वकासा या आनंद मॉडलेला यानंी 

आधु नक व प ा त क न दल.ेयामुळे भारतातील वेत 

ांतीच ेते जनक ठरल.े यां या य नांमुळे भारत जगातील 

सवात मोठा दु ध उ पादक देश ठरला.अमूल फूड बॅर् डच े

यव थापन करणार  सहकार  सं था गुजरात को-ऑपरे ट ह 

म क माकि◌◌ंटग फेडरेशनच ेत ेसं थापक होत.ेअमूल हा 

जगभरात ओळखला जाणारा भारतीय ॅ ड आहे.यात लाखो 

भारतीयांचा सहभाग असनू, सं थेच े थटे नयं ण 

शेतकरय्ां या हातात दे यात आले आहे.दु ध भुकट  (पॉवडर) 

तयार कर याची या वक सत कर यात आ ण गायी या दधुापे ा हशी या दधुापासनू बाि पभवनाने दधुाची 

भुकट  तयार कर याच ेअ भूत काय कु रयन आ ण यां या चमनूे पार पाडल.ेभारता या कानाकोपरय्ातील एक 

हजारपे ा जा त शहरांम यं दजदार पॅकेटबदं दधू आज उपल ध आहे.जंतू वर हत, पॅकेटबदं आ ण बॅर् डेड अशा 

व वध गुणांनी प रपूण असले या या दधुावर शेतकरय्ाची मालक  आहे.1999 म यं कु रयन यांना प म वभषूण 

पुर कारान ेस मा नत कर यात आल ेहोत.ेस टबर 2012 म ये याचं े नधन झाल.े 

 

16. एम. एस. वामीनाथन 
मानक ब ूसभंा शवन वामीनाथन यांचा ज म 7 ऑग ट 1925 रोजी ता मळनाडूतील कु बाकोनम येथ ेझाला. 

या आनुवं शक शा ाची भारता या ह रत ांतीतील सू धार अशी ओळख आहे.उ च मते या पकां या जाती 

सादर क न देशा या कृषी े ात ांती आणणारा हा काय म होता. यासाठ  टाईम मॅग झनन े वसा या 

शतकातील सवा धक भावशाल  आ शयाई यतीं या याद त वामीनाथन याचंा प ह या 20 म ये समावेश केला 

होता. एम. एस. वामीनाथन रसच फाऊंडशेनच ेत ेसं थापक आ ण अ य  होत.े 

 



 
 

याचं े फिज शयन वडील हे महा मा गांधीचं ेक टर अनुयायी होत.ेगांधीं या आदशामुळेच यां या मनात 

रा य वाची भावना नमाण झाल  होती.जा त मळकत देणारे यवसाय नाका न यानंी कृषी े ात अ यासाच े

काय वीकारल.ेत े पो लस अ धकार  होणार होत.ेपण, नेदरलडम ये जेने ट सचा अ यास कर यासाठ  1949 

म ये मळाले या श यवृ ीमुळे यां या कार कद चा मागच बदलला.1952 म ये यांनी कॅि ज व यापीठातनू 

जेने ट सम ये पदवी ा त केल .यानंतरच े श ण यानंी वसकॉि सन यु न ह सट तून पूण केल.ेया व यापीठात 

मळालेल े ा यापकपद यानंी नाकारल.ेभारतात परत जायच े आ ण देशातील अ नधा याची सुमार ि थती 

सुधारणात आपल ेयोगदान यायच,े ह  संक पना याां या मनात अ तशय प ट होती. 

 

भूक आ ण ग रबीन ेभरलेल ेजग पाह याची यांची 

ट  तेवढ  प रप व होती. नरंतर वकासाचे यांच ेउ द ट 

होत.ेजै वक- व वधतेच े संवधन हे देखील यांच े उ द ट 

होत.ेअमे रकेतील कृषी गु  नॉमन बॉलाग यांनी ाि सकोत 

वक सत केलेल  बयाण े यानंी भारतात आणल .या 

बयाणांवर था नक मसा यां या मा यमातनू न याने 

नपज के यानंतर भरपूर उ पादन देणार  पारंप रक 

कारापे ा वेगळी अशी ग हाची नवीन जात नमाण 

झाल .इंटरनॅशन राईस रसच इि ट यूटमधील 

(आयआरआरआय) वै ा नकांनी देखील तांदळाम येह  हाच 

चम कार घडवून आणला.यातनू आ शयाक रता आशेचा नवा 

करण मळाला.1980 आ ण 1990 म ये आ शयाई अथ यव थते चम काराचा माग मोकळा झाला. आज भारत 

वषाकाठ  सुमारे 70 दशल  टन ग हाच ेउ पादन घेतो. 1960 या दशकात हेच उ पादन 12 दशल  टन इतके 

होत.े या सं थते त ेसंचालक हणनू कायरत होत.े 

 

1972 त े79 या काळात इं डयन कौि सल ऑफ अॅ ीक चर रसचच ेजनरल या पदाव न यानंी 1979 

त े 80 या काळात क य कृषीमं ी हणनू काम केल.े या शवाय, ते आयआरआरआयच े महासंचालकह  

होत.ेसोबतच ते क झ हशन ऑफ नॅचर अॅ ड नॅचरल रस ससेच े अ य ह  झाल.ेसामू हक नेतृ वाक रता 

(क यु नट  ल डरशीप) यांना 1971 म ये रमन मॅगसेस ेपुर कारान ेआ ण 2013 म ये यांना इं दरा गांधी 

रा य एका मता पुर कारान ेस मा नत कर यात आल.े 

 

 

 



 
 

17. मनाल  क लत वैणू बाप ू
 

मनाल  क लत वैण ू बाप ू यांचा ज म 10 ऑग ट 1927 रोजी हैदराबाद या नझामी वधेशाळेतील व र ठ 

खगोलशा ा या घर  झाला होता. इं डयन इि ट यूट ऑफ अॅ ो फिज स या थापनचेे ेय एम. के. वणै ू

बाप ू यानंाच जात.े भारतातील एक महान खगोलशा  असलले े वैण ू यानंी वतं  भारतात ऑि टकल 

अॅ ॉनॉमी या पनु जीवनात मह वाची भू मका पार पाडल  होती. म ास व यापीठातनू भौ तकशा ात मा टर 

पदवी ा त के यानंतर श यवृ ीवर यानंी अ तशय त ठे या हॉरवड यु न ह सट त वेश घेतला होता. 

  

अ यास कर त असताना काह  म ह यात यांनी 

एका धुमकेतचूा शोध लावला होता. या धूमकेतचू ेनाव बाप-ू

बॉक- यूकक असे ठेव यत आल ेहोत.े बाप,ू यांच ेसहकार  

बट बॉक आ ण जॉडन यूकक या तघां या नावावर हे नाव 

ठेव यात आल े होत.े 1952 म ये यानंी पी. एचडी पूण 

केल  आ ण पालोमर व यापीठात वेश घेतला. बाप ूआ ण 

कॉ लन व सन यानंी काह  व श ट कार या तारय्ां या 

तेजो वीतेबाबत मह वाच े नर ण केले होत.े या 

नर णाला ‘बाप-ू व सन इफे ट’ अस े नाव दे यात आले 

होत.े 1953 म ये ते भारतात परत आल ेआ ण नै नताल 

येथ े उ र देश वधेशाळे या उभारणीत मह वाची भू मका 

पार पाडल . कोडाईकनल वेधशाळेच े सचंालक हणनू या वेधशाळे या आधु नक करणातह  कानंी मह वाचे 

योगदान दल.े यानंतर यांनी ता मळनाडू या कवालरू येथ े शि तशाल  दु बण या सहा यान े नवी वेधशाळा 

थापन केल . 

 

बाप ूयानंा 1949 म ये पॅ स फक येथील अॅ ोनॉ मकल सोसायट या वतीन े त ठे या डॉनहो कॉमेट 

मेडलन ेस मा नत कर यात आल.े 1979 म ये यांची इंटरनॅशनल अॅ ोनॉ मकल यु नयन या अ य पद  नवड 

कर यात आल . या शवाय, बेि जयम अकादमी ऑफ साय सेसचे मानद वदेशी सद य हणनूह  यांची नय ती 

झाल . तसचे, अमे रकन अॅ ोनॉ मकल सोसायट च ेमानद सद यह  ा त झाल.े यांनी बंगळु  येथ े इं डयन 

इि ट यूट ऑफ अॅ ो फिज सची यश वीपण े थापना केल . 2.34 एम.ची शि तशाल  दु बण थापन 

कर याच े याचं े व न 1986 म ये अथात यां या नधना या चार वषानंतर साकारास आल.े भारता या 

आधु नक खगोलशा ाच ेजनक हणनू आज बापूचंी ओळख आहे. 

 



 
 

18. डॉ. ए. पी. जे. अ दलु कलाम 
डॉ. अ दलु कलाम याचंा ज म 15 ऑ टोबर 1931 रोजी ता मळनाडू या रामे वरम ्येथ ेझाला होता. डॉ. अवलू 

प कर जैनुलाबुद न अ दलु कलाम अस े यांच े पूण नाव आहे. देशा या या थोर सुपु ाची ओळख जगभरात 

भारताच े‘ मसाईल मॅन’ अशी देखील आहे. भारताच ेअकराव ेरा पती हणनूह  त ेअ तशय लोक य ठरल ेहोत.े 

ामा णकपणा आ ण श त हे गुण यानंा अनुवं शकेतनूच लाभल ेहोत.े या गुणांचा यानंा संपूण आयु यात फार 

मोठा फायदा झाला. म ास इि ट यूट ऑफ टे नॉलॉजीमधनू यानंी एरोनॉ टकल इंिज नअर ंगम ये वशेष 

ा व य ा त केल ेहोत.े भारता या रा प तपद  वराजमान हो यापवू  ते सरं ण संशोधन आ ण वकास सं था 

अथात डीआरडीओम ये एरो पसे इंिजनीअर हणनू काम कर त होत.े बॅलेि टक ेपणा  आ ण अंतराळ रॉकेट 

तं ाना या वकासात डॉ. कलाम याचं ेयोगदान अभतूपूव असेच आहे. 1998 म ये राज थान या पोखरण येथ े

देशा या दसुरय्ा अणचुाचणीत यानंी अ तशय मह वाची सघंटना मक, तां क आ ण राजक य भू मका पार 

पाडल  होती. 

 

आयआयएम अहमदाबाद, आयआयएम इंदरूचे ते मानद ा यापक होत,े तसेच थ वनंतपरुम ् येथील 

इं डयन इि ट यूट ऑफ पसे साय सचे चा सलर होत.े जुल ै 1980 म ये रो हणी उप हाला पृ वीजवळील 

या या क ेत यश वीपण ेसोडणारय्ा संपूण वदेशी बनावट या प ह याच सॅटेलाईट लॉ च हेईकल अथात 

एसएल ह -3 च े क प संचालक हणनू कलाम यांनी मह वाची भू मका पार पाडल  होती. यां या या 

काम गर मुळे भावशाल  पेस बबम ये भारताचा 

समावेश झाला होता. इ ो या लॉ च हेईकल काय माच े

वशेषत: पीएसएल ह  मा लके या उ ातंीच ेजनक हणून 

याचंी ओळख होती. अ नी आ ण पृ वी ेपणा ाचंा 

वकास आ ण कायाि वतता ह  देखील डॉ. कलाम याचंीच 

देण आहे. ‘ि◌◌ंव ज ऑफ लायर, इं डया 2020 - ए 

ि हजन फॉर द यू मले नयम, माय जन  अॅ ड इि नटेड 

मा ड : अन लिजंग द पॉवर वद न इं डया’ हे कलाम यांचे 

पु तक भारतात आ ण वदेशात राहणारय्ा भारतीयामं य े

चडं लोक य ठरल.े अनेक भारतीय भाषांम ये या 

पु तकाचा अनुवाद कर यात आला होता. 

 

डॉ. कलाम हे भारतातील अ तशय अ वतीय मतचे े वै ा नक होत.े सुमारे 30 व यापीठ आ ण 

सं थांकडून यानंा मानद डॉ टरेट बहाल कर यात आल ेहोत.े या शवाय, प म भूषण (1981), प म वभूषण 

(1990) यासार या त ठे या नागर  पुर कारासंोबतच भारत र न (1997) या सव च नागर  पुर कारानहे  



 
 

यानंा स मा नत कर यात आल ेहोत.े 27 जुल ै 2015 रोजी डॉ. कलाम यांच े शलॉगं येथ ेएका काय मातच 

नधन झाल ेहोत.े 

 

 

19. सॅम प ोडा 
स यनारायण गंगाराम प ोडा असे यांच ेसंपूण नाव असनू, 

सॅम प ोडा या नावानचे त ेलोक य आहेत. 4 म े 1942 

रोजी ओ डशा या ततलागड येथ े यांचा ज म झाला. याचंे 

आई-वडील मूळच ेगुजरातचे असून, त ेक टर गांधीवाद  होत.े 

यामळेु आई-व डलानंी यानंा गांधीवाद  त व ानाचा अ यास 

कर यासाठ  गुजरातला पाठ वल.े गुजरात या व लभ 

व यानगरमधनू यानंी आपल े शालये श ण पूण केल.े 

यानंतर बडोदा या महाराजा सयाजीराव व यापीठातनू 

यानंी फिज स व इले ॉ न समधून पद यु र अ यास म 

पूण केला. नंतर ते अमे रकेला गेल ेआ ण शकागो येथील 

इ लनॉईस इि ट यूट ऑफ टे नॉलॉजीमधनू इले कल 

इंिज नअर ंगची मा टर पदवी ा त केल . 

 

ना व यपूण बदल वीकारण,े उ योजक आ ण धोरणवाद  हे यां यातील वशषे गुण आहेत. पंत धान 

डॉ. मनमोह नसंग यां या पि लक इ फॉमशन इ ा चर अॅ ड इनो हेशन वभागातील स लागार हणनू यानंी 

जबाबदार  पार पाडल  आहे. भारता या टे लकॉम अथात दरूसचंार े ात ां तकार  बदल घडवून आण यात 

याचंी भू मका अ तशय मह वाची आहे. 1984 म ये त का लन पंत धान राजीव गांधी यांच ेतं ान स लागार 

हणनू डॉ. प ोडा यानंी केवळ भारतात दरूसचंार ांतीच आणल  नाह , तर टे लक यु नकेशन, सा रता, 

दु धपालन े , पाणी, रोग व संसगावर ल लसीकरण, तले बयाण े यासार या े ात अनेक मशन राबवून 

समाजाचा फायदा व क याणाक रता तं ानाचा भावीपण ेवापरह  केला. 

 

2005 त े 2008 या काळात यानंी पंत धानाचं ेउ च तर य स लागार मडंळ असले या रा य ान 

आयोगाचे अ य पदह  भषू वले आहे. देशातील मा हतीवर आधा रत सं था आ ण पायाभतू े ां या वकासासाठ  

धोरणा मक शफारसी कर यासाठ  या आयोगाची थापना कर यात आल  आहे. सुमारे 100 तं ान पेटट 

असलले ेडॉ. प ोडा अनेक टाट-अ सम ये सहभागी आहेत. जगभरात यांची या यान ेझाल  आहेत. प नी व 

दोन मुलांसह त े1964 पासनू शकागो येथ ेवा त यास आहेत. 



 
 

 

20. अ नल काकोडकर 
खय्ात भारतीय अणुवै ा नक असलेल े डॉ. अ नल काकोडकर याचंा ज म 11 नो हबर 1943 रोजी 

म य देशातील बारावाणी या गावात झाला. यांची आई कमला काकोडकर आ ण वडील पी. काकोडकर हे दोघेह  

गांधीवाद  होते. यानंी आपल ेशालये श ण मु ंबईत पूण केल,े तर पारेल महा व यालयातनू पदवीपयतचे 

श ण घेतल.े यानंतर मेकॅ नकल इंिज नअर ंगची पदवी ा त कर याक रता यांनी 1963 म ये मु ंबईतील 

वीरमाता िजजाबाई टे नॉलॉिजकल इि ट यूटम ये वेश घेतला. 1964 म ये अ नल काकोडकर मु ंबईतील भाभा 

अण ुसंशोधन क ात (बीएआरसी) आले. 

 

त ेभारतीय अणुऊजा आयोगाचे (एईसीआय) अ य  आ ण भारत सरकार या अणुऊजा वभागाचे स चव 

होत.े भारता या अ व  काय माच ेनतेृ व वीकार यापूव  1996 त े2000 या काळात ते ॉ बे येथील भाभा 

अण ूसंशोधन क ाच ेसंचालकह  होत.े 

 

1974 आ ण 1998 मधील भारता या शांततापणू 

अ व  चाचणी काय मा या जनक चमूतह  अ नल 

काकोडकर यांचा सहभाग होता. देशा या दबावयु त जड 

पाणी अणुभ ट  ( ेशराई ड हेवी वॉटर रअॅ टर) तं ानाचा 

देशातच वकास करणारय्ा वै ा नक पथकाच ेनेतृ व यांनी 

केल.े कलक पम येथे दोन रअॅ टस थापन कर यात आ ण 

रावतभ ट येथ े प हल े यु नट थापन कर यात काकोडकर 

यांच े य न मरणात ठेव यासारखेच आहेत. 

 

1996 म ये अ नल काकोडकर हे भाभा अण ू

संशोधन क ाच े सवात त ण अ य  हणनू ज ू झाल.े 

2000 ते 2009 या काळात यानंी भारतीय अणुऊजा आयोगाचे अ य पद भूष वल.े भारता या अ व  

चाच यांक रता सावभौम वाची मागणी कर यात डॉ. काकोडकर यांनी मह वाची भू मका पार पाडल  होती. 

अणुऊजक रता इंधन हणनू थो रयमचा वापर क न भारताला अणुइंधनात आ म नभर कर याची भावी भू मका 

यानंी वीकारल  होती. 

 

 

 



 

21. जी. माधवन नायर 
डॉ. जी. माधवन नायर यांचा ज म केरळ या थ वनंतपरुम ्येथ े 31 ऑ टोबर 1943 रोजी झाला. भारतीय 

अंतराळ संशोधन सं था अथात इ ोच ेमाजी अ य  असलले ेडॉ. नायर भारताच ेचं ावर ल प हल ेमानवर हत 

मशन चां यानच ेजनक अशी याचंी ओळख आहे. 

 

नायर यानंी 1996 म ये केरळ व यापीठातनू 

इलेि कल अॅ ड क यु नकेशन इंिज नअर ंगम ये 

ॅ युएशन पूण केले. यानंतर यांनी मु ंबईतील भाभा अण ू

संशोधन क ात श ण घेतल.े 1967 म ये त ेथु बा 

इि वटो रयल रॉकेट लॉि चंग टेशनम ये 

(ट ईआरएलएस) ज ूझाल.े इ ोतील सुमारे सहा वषा या 

कार कद त यानंी 25 मो हमा यश वीपण े पूण के या. 

समाजा या यापक गरजा पूण कर यासाठ  यानंी टेल-े

ए युकेशन आ ण टेल-ेमे ड सन यासार या काय मावंर 

भर दला. याचा प रणाम हणज,े 31 हजारावर शालये 

वग ( लास स) ए युसॅट नटेवकशी जोड या गे या 

आ ण टेल-ेमे ड सन सु वधा 315 णालयानंा उपल ध झा या. यातील 269 णालये दगुम अशा ामीण आ ण 

िज हावत  ठकाणांतील असनू, यात 10 मोबाईल यु न स आ ण 46 सुपर पेशॅ लट  णालयाचंा समावशे आहे. 

 

गावपातळीवर ल गर ब लोकां या जीवनमानाचा दजा उंचाव या या उ देशान े यानंी उप ह य जोडणी या 

(सॅटेलाईट कनि टि हट ) मा यमातनू गाव ोत क  (ि हलजे रसोस सटस) योजना सु  केल . या योजनमेळेु 

430 गावांना ज मनीचा वापर, माती आ ण भूमीगत पा यासंदभातील मह वपूण मा हती ा त झाल . यामळेु 

शेतकरय्ोना यां या नांवर आधा रत मह वाच े नणय घेण ेश य झाल.े 

 

आंतररा य पातळीवर डॉ. माधवन नायर यानंी ा स, र शया, ा झल आ ण इ ायल यासार या 

देशासंोबत आ ण तथेील अंतराळ सं थांसोबत वप ीय सहकाय आ ण चचा कर याक रता भारतीय 

श टमंडळाच ेनतेृ व केल.े या शवाय, पर परां या फाय याच ेआंतररा य सहकाय करार पूण कर यातह  यानंी 

मह वाची भू मका पार पाडल . जी. माधवन नायर 1998 पासनू बा य अंतराळाचा शांततापणू वापरावर ल (युएन-

सीओपीयूओएस) सय त रा सघं स मती या एस अॅ ड ट  उपस मतीत भारतीय श टमंडळाच े नतेृ व केल.े 

भारतातील दसुरा सव च नागर  पुर कार असले या प म वभूषणन े यानंा 2009 म ये स मा नत कर यात 

आल.े 



 

 

22. वजय भटकर 
डॉ. वजय पाडुंरंग भटकर हे भारतातील सवा धक मा यता ा त वै ा नक आ ण मा हती तं ान े ातील 

द गजांपैक  एक आहेत. भारतातील प ह या ‘परम’् सुपरक पटूरच े(संगणक) जनक हणनू यांची ओळख आहे. 

शवाय, त ेसपुरक पुि◌◌ंटगमधील भारता या रा य पुढाकारातून आकारास आले या सी-डॅक’च ेते सं थापक-

कायकार  सचंालकह  आहेत. यानंी अनेक रा य सं थाचंी थापना केल . यात सी-डॅक, ईआर अॅ ड डीसी, 

आयआयआयट एम-के, आयटूआयट , ईट एच रसच लॅब, एमकेसीएल आ ण इं डया इंटरनॅशनल मि ट ह सट  

यासार या सं थाचंा समावेश आहे. 

 

सुपरसंगणका या भारतातील ‘परम’् मा लकेच े

श पकार हणनू डॉ. भटकर यानंी भारताला जीआयएसट  हे 

बहु यापक तं ान आ ण अनेक मह वा या गो ट  द या. 

महारा ा या अकोला येथील मरुा बा येथ े 11 ऑ टोबर 

1946 रोजी यांचा ज म झाला. भटकर यानंी 1965 म ये 

नागपूर येथील ह एनआयट तनू बॅचलर इन इंिज नअर ंगचा 

अ यास पूण केला. यानंतर बडोदा येथील एम. एस. 

व यापीठातनू मा टर पदवी आ ण 1972 म ये आयआयट  

द ल मधनू अ भयां क त पी. एचडी ा त केल . 

 

भारत सरकार या वै ा नक स लागार कॅ बनटे 

स मतीच,े सीएसआयआर या रा यकारभार प रषदेच ेत ेसद य आ ण महारा  व गोवा सरकार या ई-ग हन स 

स म यांच ेअ य  होत.े 

 

आयईईई, सीएसआय, आयएनएई आ ण यात सायं ट फक, इंिज नअर ंग व यावसा यक सोसाय यांच े

सद य असलले ेभटकर यांना प म ी आ ण महारा  भूषण पुर कारान ेस मा नत कर यात आले. फारच थोडे 

लोक मानकर  ठरले या संत ाने वर जाग तक शांतता पुर कार, लोकमा य टळक पुर कार, एच. के. फरो दया 

आ ण डेटा वेट लाईफटाईम अ च हमट (जीवन ती) पुर कारानहे  यांना स मा नत कर यात आले. पीटरबग 

पुर कारासाठ ह  त ेमनो नत झाल ेहोत.े आयआयट  द ल च ेनावलौ कक मळ वणारे ते व याथ  आहेत. 

 

12 पु तकाचें लखाण आ ण संपादन करणारे डॉ. भटकर यां या नावावर 80 संशोधन व तां क 

द तावेजह  आहेत. ए झा केल सुपरक पटू ंग, आ ट फकल इंटॅ लज स, ेन-मा ड कॉि सअसनसे आ ण 



 
 

ि◌◌ंसथे सस ऑफ साय स अॅ ड ि प र युअॅ लट  हे यांच े व यमान संशोधन काय आहेत. स या ते इं डयन 

इंटरनॅशनल मि ट ह सट च ेचा सलर, ईट एच रसच लॅबच ेअ य , आयटुआयट च ेमु य पालक, आयआयट  

द ल  मंडळाच ेअ य  आ ण वजनाना भारतीच ेरा य अ य  आहेत. 

 

 

23. क पना चावला 
क पना चावला यांचा ज म 17 माच 1962 रोजी हरयाणा या कनाल िज यात झाला होता. भारताच ेप हल े

वैमा नक ज.े आर. डी. टाटा यां या भावान े े रत झाले या क पना चावलान ेआपणह  आकाशात उ डाण यावे, 

अस े व न जोपासल े होत.े कनाल येथील टागोर शाळेतनू 

क पना चावला यानंी आप या श णाला सु वात केल . 

यानंतर पंजाब व यापीठातनू यानंी अॅरोनॉ टकल 

इंिज नअर ंगचा अ यास म पूण केला. अंत र ात उ डाण 

भर या या आप या व नानंा पंख दे यासाठ  क पना 

अमे रकेला गेल . 1984 म ये टे सास व यापीठातनू 

एरो पसे इंिज नअर ंगमधनू मा टर ऑफ साय सची पदवी 

ा त के यानंतर अव या चार वषातच क पनाने यु न ह सट  

ऑफ कोलोरॅडोतून एरो पसे इंिज नअर ंम ये डॉ टरेट 

मळवल . याच वष  क पनाने नासा या रसच सटरम य े

काम सु  केले. क पना चावलाला अ पावधीतच अमे रकेच े

नाग रक व ा त झाल ेआ ण तन े ला स ला ग इ टर जीन परे हॅ रसनशी ववाह केला. उ डाण भरणे, 

दरूवर रपेट करण,े ला यडंग, वास आ ण वाचन करण े आद  क पनाचे आवडीच े े  होत.े ती पूणपण े

शाकाहार  होती आ ण संगीतावर तच ेअपार ेम होत.े 

 

1994 म ये क पना चावला नासा या अंतराळ काय मात सहभागी झाल . कोलि बया एसट एस-87 या 

अंतराळ यानावर ल सहा सद यीय अंतराळ पथकाचा भाग हणनू क पना या प ह या अंतराळ मो हमेला 19 

नो हं◌े◌ंबर 1997 रोजी ारंभ झाला. तन े 375 पे ा जा त तास अंतराळात घालवल.े आप या प ह याच 

अंतराळ मो हमे या काळात तन ेपृ वी या 252 क ते 6.5 दशल  मैल इतका वास केला. वशषे हणजे, 

अंतराळात उ डाण घेणार  ती केवळ भारतात ज मलेल  प हल  म हलाच न हती, तर प हल  भारतीय-अमे रकन 

म हलाह  ठरल  होती. 

 



 

मशन वशेष  आ ण रोबो टक आम ऑपरेटर असले या क पना चावलाचा कोलि बया यानाला 2003 

म ये झाले या भीषण अपघातात यानातील सव सातह  सद यासह मृ यू झाला होता. 

 

24. सुनीता व य स पं या 
सुनीता व य स याचंा ज म 19 स टबर 1965 रोजी डॉ. द पक आ ण बोनी पं या यां या घर  अमे रकेतील 

ओ हयो शहरात झाला. म हलांनी अंतराळात वास कर या या े ात सुनीता व य स यानंी तीन व माचंी 

न द केल  आहे. यात सवा धक काळ अंतराळात राहण े(195 दवस), अंतराळात चालण े(चार पेसवॉक) आ ण 

अंतराळात सवा धक काळ चालण े(29 तास 17 म नटे) या व माचंा समावेश आहे. 

 

सुनीता व य सच े वडील भारता या गुजरात 

रा यातील होत े आ ण ती आप या व डलां या 

कुटंुबीयां या भेट साठ  भारतात आल . मॅसा युसे स 

येथील नीधाम हाय कूलम ये श ण घेत यानंतर 1983 

म ये सुनीतान े ॅ युएट केले. यानंतर 1987 म ये 

अमे रकन नौदल अकादमीतनू भौ तक व ानमधनू 

बॅचलर ऑफ साय सची आ ण 1995 म ये लो रडा 

इि ट यूट ऑफ टे नॉलॉजीमधनू अ भयां क  

यव थापनात मा टर ऑफ साय सची पदवी ा त केल . 

47 वष य सनुीता 2012 म ये आप या प ह या अंतराळ 

मो हमेवर रवाना झाल . अंतराळ क ा या 32 सद यीय 

पथकात ती लाईट इंिजनीअर होती आ ण अंतराळ क ात दाखल झा यानंतर 33 सद यीय मोह म पथकाची 

कमांडर होती. 

 

धावण,े पोहण,े मोटारसायकल चाल वण,े ाय लॉन, ि◌◌ंवडस फग, नोबो डग आ ण धनु यबाण यात 

सुनीता वीण होती. ओरेगॉन येथील फेडरल पो लस अ धकार  मायकेल ज.े व य ससोबत तचा ववाह झाला. 

आप या सु वाती या कार कद त सनुीता आ ण मायकेल दोघेह  हे लकॉ टर चालवायच.े 

 

सुनीता ि◌◌ंहद ू दैवत भगवान गणेशाची भ त होती. आप या व मी अंतराळ मो हमेवर आंतररा य 

अंतराळ क ाकड ेरवाना होताना तन े वत:सोबत भगव  गीता आ ण भगवान गणेशाची मूत  नेल  होती. जुल ै

2012 मधील या मो हमते तन ेउप नशाद या धा मक ंथाची इं जीतील अनुवा दत तह  सोबत नले  होती. 

 



 
 

25. सा बर भा टया 
सा बर भा टया याचंा ज म 30 डसबर 1968 रोजी चंद गडम ये झाला होता. त ेबंगळु त मोठे झाल ेआ ण 

पु यातील बशप कूलम ये शालये श ण घेतल.े यानंतर बंगळु मधील जोसेफ बॉईज हाय कूलम ये यानंी 

वेश घेतला. 1988 म ये बॅचलर ड ी ा त कर यासाठ  यानंी कॅ लफो नया इि ट यूट ऑफ टे नॉलॉजीत 

वेश घेतला. तर, टॅ डफोड यु न ह सट तून यानंी इलिे कल इंिज नअर ंगम ये मा टर ड ी ा त केल . 

 

पदवीपयतच े श ण पूण के यानंतर साबीर यानंी काह  काळ अॅपल क पूटसम ये हाडवेअर इंिजनीअर 

हणनू आ ण फायरपॉवर सि टम कंपनीत काम केल.े येथ ेकाम कर त असताना यांना अस ेल ात आल ेक , 

वबे ाऊझर या मा यमातनू त े इंटरनेटवर कोण याह  सॉ टवेअरचा उपयोग क  शकतात. यांनी आपल ेअ य 

एक सहकार  जॅक ि मथ यां यासोबत 4 जुल ै1996 रोजी हॉटमलेची थापना केल . 

 

एक वसा या शतकात 369 दशल  न दणीकृत युझससह हॉटमले जगातील सवात मोठे ई-मेल पुरवठादार 

हणनू स ध झाल.े अ य  आ ण मु य कायकार  अ धकार  (सीईओ) या ना यान े यानंी औ यो गक े ात 

हॉटमलेचा जलद गतीन े व तार केला. माय ोसॉ ट या 

आयट  े ातील आघाडी या कंपनीन े 1998 म ये 

हॉटमले आप या हातात घेतल.े यानंतर भा टया यांनी 

माय ोसॉ टम ये अ पकाळ काम केले. ए ल 1999 

म ये ई-कॉमस फम असलले  ‘आरज ू इंड ’ थापन 

कर यासाठ  ते माय ोसॉ टमधनू बाहेर पडल.े 

 

भा टया यांनी या उप मातून ‘जॅ ा-एसए’एस’ 

या नावान े नशु क संदेश सेवा सु  केल . यां या मत,े 

ई-मेलक रता हॉटमले ज े काय करते, तेच काय 

एसएमएसक रता जॅ ा-एसए’एस करते. हे घातक 

( डसि ट ह) तं ान अस याचा दावा क न भा टया हणाल ेक , नटेवकवर एसएमएसची सं या कमी झा यावर 

ह  सेवा देणारय्ा ऑपरेटस या उ प नातह  कपात होईल, पण लोकांनी जर डटेा लॅन खरेद  केला, तर 

ऑपरेटसला मोठा फायदा होईल. 

 

भा टया यांना या यशामुळे जगभरात चडं स धी मळाल . ॅपर फशर ज हटसनन े यांची 1997 या 

‘इयर ऑफ द इंटर नेर’ हणनू नवड केल . या शवाय, एमआयट न े देखील यांची तं ानावर मोठा प रणाम 

कर याची मता असणारय्ा 100 त ण न या उ योगपतीमं ये नवड केल  आ ण यानंा ‘ट आर 100’ या 



 
 

पुर कारान ेस मा नत केले. सॅन जोस म यु◌ुर  यूज आ ण पीओ ह  मॅगे झ सन ेभा टया यांची 1998 मधील 

दहा सवा धक यश वी उ योगपतींम ये नवड केल . तर, न या अथ यव थेतील आघाडी या ‘ डसटेस’ या (नवीन 

फॅशन ढ करणारे लोक) याद त भा टया यांचा ‘ए लट 100’ असा आवजुन उ लखे केला. 

सा बर यानंा अडंरगॅर् युएट व याथ  हणनू एटा क पा नू (एचकेएन) म ये वेश मळाला. 

 

 

26. ीमती अ णा मणी 
अ णा मणी या भारतीय भौ तकशा  आ ण हवामानशा  हो या. भारतीय वधेशाळे या उपमहासचंालक 

हणनू यानंी जबाबदार  साभंाळल  होती. 

 

अ णा मणी यांचा ज म 23 ऑग ट 1918 रोजी 

ावणकोर या पी मदे ू येथ ेझाला होता. बालपणापासनूच यानंा 

वाचनाचा छंद होता. यानंा वै यकशा ाकड ेजायच े होत.े पण, 

भौ तकशा ात आवड नमाण झा यान े यानंी हाच वषय 

नवड याचा नणय घेतला. 1939 म ये म ास येथील ेसीडे सी 

महा व यालयातनू भौ तकशा  आ ण रसायनशा ात बी. एससी 

मानद पदवीसह गॅर् युएशन केल.े यानंतर यानंी बी आ ण 

डाममडं यासार या धातू ंवर ा. सी. ह . रमण यां या 

मागदशनात संशोधन सु  केल.े याचं े पाच संशोधन काय 

का शत झाल े आहेत. तथा प, फिज सम ये मा टर पदवी 

नस यामुळे यानंा पी. एचडी मळू शकल  नाह . फिज सम ये 

मा टर पदवी ा त कर यासाठ  या टनला गे या. मा , इ पे रयल कॉलेज ऑफ लंडनमधनू 

हवामानशा ा या अ यासासह या बाहेर पड या. 1948 म ये भारतात परत आ यानंतर या पु यातील 

वेधशाळेत ज ूझा या. 1976 म ये या भारतीय वधेशाळेतनू उपमहासचंालक या पदाव न नवृ  झा या. या 

काळात यानंी अनेक संशोधन केल ेआ ण हवामानाचा अंदाज घेणारय्ा उपकरणांसह सौर क रण, ओझोन आ ण 

वायू ऊजा यावर अनेक मह वपूण संशोधनपर पपेस का शत केल.े गांधीवाद  त वांवर यांचा व वास होता. 

1994 म ये यानंा दय वकाराचा ती  झटका आला होता. यातनू या साव  शक या नाह . यांची कृती 

सात यान ेखालावत गेल  आ ण 16 ऑग ट 2001 रोजी थ वनंतपुरम ्येथ े यांच े नधन झाल.े 

‘ि◌◌ंवड एनज  स ह इन इं डया’,  ‘सोलर रे डएशन ओ हर इं डया’ आ ण ‘सोलर रे डएशन डेटा फॉर इं डया’ हे 

याचं े मखु संशोधन काय आहेत. 

 



 

27. ई. के. जानक  अ मल 
जानक  अ मल एदावेलेथ क कट या यात भारतीय वन पतीशा  हो या. सायटोजनेे ट स आ ण 

फायटोिजऑ ाफ तील यांच ेसंशोधन अ तशय मह वाच ेआहे. ऊस आ ण अंडी क पावर ल यांच ेसंशोधन 

अ व मरणीय असेच आहे. केरळमधील जंगलातनू यानंी अ तशय अमू य आ ण औषधीयु त अशा अनेक 

वन पती गो या के या. 

 

जानक  अ मल यांचा ज म 1897 म ये केरळ या थालास ेयेथ ेझाला होता. यांच ेवडील दवान बहादरू 

एदावेलेथ क कट कृ णन ् हे म ास े सडे सीम ये उप यायाधीश होत.े थालासेर  येथ े शालये श ण पूण 

के यानंतर जानक  अ मल म ासला गे या. तथ े यानंी वीन मरे  कॉलेजमधनू बॅचलर पदवी ा त केल . 

यानंतर 1921 म ये े सडे सी कॉलेजमधनू वन पतीशा ातील (बॉटनी) मानद पदवी ा त केल . या म ास 

येथील वुमे स चन कॉलेजम ये श का हो या. अमे रकेतील म शगन यु न ह सट त बाबर कॉलर हणून 

या काह  काळ हो या. तथ े यांनी 1925 म ये मा टर पदवी मळवल . भारतात परत आ यानंतर वुमने 

चन कॉलेजम ये श का हणनू या कायम रा ह या. या पु हा प ह या ओ रएंटर बाबर सद य हणनू 

म शगनला गे या. 1931 म ये यानंी डी. एससी पूण केल.े व म येथील महाराजा कॉलेज ऑफ साय सम ये 

वन पतीशा ा या (बॉटनी) ा यापक हणनू या परत आ या. 1932 त े 1934 या काळात यानंी या 

कॉलेजम ये शक वल.े 1934 त े1941 या काळात यानंी कोई बतरू येथील शुगरकेन डींग इि ट यूटम ये 

जेने ट स ट (आनुवं शकता शा ातील त ) हणनू काम केले. 

 

अ माल यानंी अनके इंटरजनेे रक हाय ीड तयार के या. यात ‘स चरम ए स झी’, ‘स चरम ए स 

ए रयंथस’, ‘स चरम ए स इ परेत’ आ ण ‘स चरम ए स सोरघ’’ याचंा ामु याने समावशे आहे. स चरम 

ऑ फसीनरेम (ऊस) या आनुवं शकतवेर ल (सायटोजने ट स) अ मल याचं े काय, तसचे ऊस, त सम गवती 

मसाल ेआ ण बांब ूआद चंा समावेश असले या इंटर पे प फक व इंटरजनेे रक हाय डवर ल काय एका न या 

युगाचा ारंभ करणारे असचे आहे. 

 

1940 ते 45 या काळात योनी लडंन येथील जॉन इ स हॉ टक चर इि ट यूटम ये सहा यक 

सायटोलॉिज ट हणनू, तर 1945 त े51 या काळात व ल ेयेथील रॉयल हॉ टक चर सोसायट त सायटोलॉिज ट 

हणनू काम केले. अ मल यांनी 1945 म ये सी. डी. डा ल टन यां यासोबत ल हलेल े ‘द ोमोसम अॅटलास 

ऑफ कि ट हेटेड लॅ स’ हे पु तक हणज ेएक सं ह थंच होता. यात यानंी मसा यांवर केले या संपणू 

संशोधनाचा समावेश होता. जवाहरलाल नहे  यां या वशषे नमं णाव न बॉटनीकल स ह ऑफ इं डयाच े

(बीएसआय) पुन जीवन कर यासाठ  या 1951 म ये भारतात परत आ या. येथे याचंी 14 ऑ टोबर 1952 



 
 

रोजी ऑ फसर ऑन पेशल युट  हणनू नयुन्ती कर यात आल . बीएसआय या महासंचालक हणनूह  यानंी 

काम केले. 

 

नवृ ीनंतरह  या औषधीय वन पती आ ण मानववशं वन पतीवर (इथनो बॉटनी) वशेष ल  देऊन 

काम कर त रा ह या. नो हबर 1970 म ये या म ासला था यक झा या. म ास येथील सटर फॉर अॅड हा स  

टडी इन बॉटनी यु न ह सट त स माननीय वै ा नक हणनू काम क  लाग या. 7 फेबुर्वार  1984 रोजी 

यानंी जगाचा नरोप घेतला. यानंी आप या आयु या या अखरे या काळापयत म ासजवळील मदरुावोयाल 

येथील क ा या योगशाळेतच वा त य केल ेआ ण कामह  केले. 

 

1935 म ये अ मल यांची इं डयन अकादमी ऑफ साय सेसचे सद य हणनू नयु ती झाल  होती. 

यु न ह सट  ऑफ म शगनन े यानंा 1956 म ये मानद एलएल. डी उपाधी बहाल केल . भारत सरकारन े1977 

म य प म ी पुर कारान े स मा नत केल.े तर, भारत सरकार या पयावरण आ ण वन मं ालयान े यां या 

नावावर नॅशनल अवॉड ऑफ टे सोनॉमी (टे सोनॉमीचा अथ येथ ेवग करणाची त व ेअसा होतो.) हा पुर कार 

थापन केला. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

करण ११ 

भारतातील पारंपा रक, अपारंप रक व छ उजा ोत 
 

भारतातील पारंपा रक,, अपारंप रक आिण दूषणमु  उजा ोत  

आज ा काळात गती कर ाक रता उजा ही अिनवाय गरज आहे. संशोधकांचे असे मत आहे की, उजचा 
दरडोई वापार िजतका जा  िततकी ा समाजाची जीवनशैलीची गुणव ा चांगली. मानवजाती ा इितहासात 
जे ा जे ा आप ा जीवनशैलीत  अमुला  बदल घडले आहेत ते ा ते ा आप ा उज ा वापराम े 
ल णीय वाढ झाली आहे, मग ती लोकांनी गावात व ी क न केलेली शेतीची सु वात असेल िकंवा औ ोिगक 

ांती ा वेळी असेल.  

एक गतीशील देश णून, भारत उज ा वापराबाबातीत सं मात थतीत असून वेगाने वाढणारी उजची 
मागणी हे ा ा गतीचे ोतक आहे. उजची वाढती मागणी आिण ित ा सुर े ा काळजीने आप ा पयाई 
उजचे ीत शोधायला वृ  केले आहे. आप ाकडे कोळ ाचे मुबलक साठे उपल  असून ते आप ा एकूण 
उज ा ५०% न अिधकची पूतता करायला पुरेसे आहेत. परंतु आप ाकडे खिनज तेलाचे पुरेसे साठे उपल  
नस ामुळे आप ा ाराजेचे ७०% खिनजतेल आयात करावे लागते. खिनजतेला क रता परकीय ोतांवर 
अवलंबून राहावे लागते हे आपण उजचे नवीन ोत शोध ाचे एक मु  कारण आहे.  

ाच  कारणा व आप ाला नुतािनकरण म आिण अपारंप रक उजा ोत शोध ासाठी पावले उचलली 
पािहजेत. जगातील जीवा  इंधनाचासाठा कधी संपेल हे सांगणे कठीण असले तरी तो एक िदवस संपेल हे 
न ी. काही अंदाजानुसार तो दोन दशके पुरेल एवढा आहे, तर काही अंदाजानुसार दोन शतके पुरेल एवढा 
आहे. भिव ातील खा ीलायक उज ा पुरव ाक रता आप ाला कोळसा आिण खािन ेला ा ित र  
असे ोत शोधावे लागतील जे पूणपणे नवीन असतील िकंवा जुने जे आप ा िव ृतीत गेले आहेत.  

 

 

 

अनेकदा renewable पुननवीकरणीय व अपारंप रक (Non-Conventional ) हे श  चुकी ा प तीने 
वापरले जातात. renewable पुननवीकरणीय  णजे ा ोतांचा साठा पुनः पु ा भारत येऊ शकतो 
आिण ाचा सात ाने वापर होऊ शकतो. आजपयत कायम वापरात असलेले असे लाकूड, कोळसा 



 
 

 

िकंवा जैव कचरा िह पुननवीपारणीय ऊजा ोतांची उदाहरणे. ब याच िठकाणी पुरात  उ नाम े 
असे आढळून आले आहे िक धातुकामांम े वापर ा गेले ा भ ा (furnace) वषानुवष अिवरत 
चाल ामागचे कारण णजे जंगलां ा पात उपल  असलेला मुबलक लाकूड फाटा. जर तो ोत 
पुननवीकरणीय असेल तर तर तो अपारंप रक नाही आिण तेवढा  न ीच नसेल.  

जे आ ापयत वापरले गेले नाहीत िकंवा ांचा वापर झाला नाही असे ऊजा ोत अपारंप रक ठरतात. 
ाच कारणासाठी ा ोतां ा  िवकासासाठी  आिण वापरासाठी लागणारे तं ान अजूनही बा ाव थेत 

आहे. ा ोतांचा यो  वापर कसा करावा हे शोधून काढ ासाठी शा  धडपडत आहेत. 
वानगीदाखल सांगावयाचे तर 'जलिवद्युत ऊजा (Hydroelectricity)', 'सौर काश ऊजा यं े 
(फोटोवो ीक ांट्स )', 'अणू ऊजा (Nuclear Energy )'. कोळसा िकंवा खिनज तेल उ ादने िह आज 
सहजी ेका ा जीवनाचा एक मह ाचा भाग  झाली आहेत.  

१९ ा शतकापासून शा ांनी केलेले संशोधन आिण शा ीय ान यां ामुळेच आज आपण िव ासाने 
िह ऊजा सुरि तपणे वापरात आहोत आिण णूनच अपारंप रक ऊजा ोतांवरसु ा तेवढाच िकंवा 

ापे ा जा  वेळ आिण पैसे केला तर ात गती होईल पण ासाठी पराकोटीचा संयम अपेि त 
आहे. 

अणू ऊजसारखे ोत हे पुनननवीकरणीय आिण  नाहीत. भारताकडे एक सुिनयोिजत अणू ऊजा 

क ाचा काय म आहे. अणुभ ांसाठी लागणाया थो रयमसार ा वाळू पातील इंधनाचा पुरेसा 

साठासु ा. मूळ अणू ऊजा उ ादनात जरी कुठलेलंही घटक दूषके िकंवा उपउ ादने नसली तरी ात 

वापरले जाणारे fuel rods िह एक गहन  सम ा आहे. ते पु ा वापरात येत नाहीत पण ातून होणार 

िकरणो ग िह एक मोठी सम ा आहे ामुळे ाची िव ेवाट लावणेिह तेवढेच िजकरीचे. िसमट काँ ीट ा 
ठोक ाम े बंद क न खाणीम े खोलवर हे रॉड्स पुरले जातात जेणे क न ातील िकरणो गाचा 
जीवसृ ीवर कुठलाही िवपरीत प रणाम होऊ नये. ातील काही उ साग  मूल े िह अनंत काळासाठी 
घाटातक असतील हे गृहीत ध न ाची  िव ेवाट वाच ाचे नवीन उपाय, तं ान िवकिसत कर ासाठी 
धडपड चालू आहे. अणू  क ातील छोटीशी चूकसु ा केवढा मोठा अपघात घडवू शकते ही  शंकाच खूप 

भयावह आिण अंगावर काटा आणणारी आहे.  

भारताकडे पुननवीकरणीय, अपारंप रक आिण  अशी ऊजा भरपूर माणात आहे. पण ब तेक त ांचे 
असे णणे आहे की खिनज इंधनां ा िनसगावरील प रणामांमुळे पुननवीकरणीय ऊजा ोतांकडे वळणे एवढे 
सोपे नाही.  

 आिण पुननवीकरणीय ऊजा ोत :- 

भारतात  जलिवद्युत िनिमती िह मयािदत पात आहे आिण ातील ब तांशी िह काय वीण आहे. स ा 
आितलघू जलिवद्युत कलपांवर भर िदला जातोय ामुळेच छो ामो ा न ांवर एकाच एक संयं  
बसव ापे ा छोटी छोटी संयं े बसवून जलिवद्युत िनिमती क ाची एक साखळी तयार होईल जेणेक न 
छो ा छो ा गावांची ऊजची गरज भागवता येईल आिण कदािचत ामुळे मोठमो ा धरणां ा िनिमतीचा 
खचही वाचू शकतो. 



 
 

 

 

 

आप ा देशाची संभा  ऊजा श ी िह पावनऊजत सामावलेली आहे. अजूनही देशा ा ब तांश भागाचे 

पावन ऊज ा अनुषंगाने सव ण  बाकी आहे. कदािचत ाम ेच अपे ेपे ा अिधक ऊजा साठवलेली असू 

शकते. इ.स. २०१६ ा म ापयत १७ िगगावॅट एवढी ऊजा आपण पावन उज ा पात साठवू शकलो 

आहोत. उ किटबंधात अस ामुळे भारतात सौरऊजा चंड माणात आहे. पण मा ून काळात पडणा या 

पावसामुळे गुजरात, राज थान यासारखे थोडेच देश आहेत िजथे अखंडपणे सौर ऊजा तयार होऊ शकेल. 
स ा ब तांशी ऊजा क  सौर ऊजा तं ावर चालतील. चे ई णा िकंवा बगळु सार ा मो ा 
शहरांम े घरे, हॉटेल ा िठकाणी पाणी गरम करणे, जलशु ीकरण अशा कामासाठी औ क उपकरणे 
बसवली आहेत. राज थानसार ा िठकाणी सौरऊजासंबंधी बृहद् क ाच समायोजन आहे. अशा िठकाणी 
सौर ऊजने पा ाची वाफ  करणे  व ा वाफेवर संयं े चालवून ऊजा िवद्युत िनिमती करणे घाटते  आहे  पण  

ाथिमक गंुतवणूक आिण जागेची उपल ता ा अडचणी नेहमी माणे आ वासून उ ा आहेत. जैव उ िजत 

गो ीपंासून ऊजा हा अजून एक वहाय पयाय. देशातील काही खे ांमधून बायोगॅस क  यश ीरी ा 

राबवून आपण ा े ात आधीच एक पॉल पुढे टाकले आहे. 
 

जैव संसाधने, ातील उ सािजतांपासून ऊजचे नवे पयाय शोध ा ा कमला संशोधकांनी आधीच तःला 
जंुपून घेतले आहे. ातीलच एक णजे SYNGAS -िस ेिटक गॅस - कृि म वायू.    हाच वायू  कृि म  इंधन   

िनिमती एक  क  होऊ शकतो .  िनिमतीबरोबरच ऊजचा अजून एक पैलू णजे वाहतूक े ात उपयोग. 
ा े ातदेखील पयायी ऊजा ोतांवर भर देऊन ांची वाढ के ास खिनज  अवलंिब  कमी  होईल. स ा 

आपण एल.  पी.  जी. (LPG ) , सी एन जी (CNG  )आिण हैडोजन चा वापर करता यतो. भिव ात पेटोलऐवजी 

हैडोजनचा वापर केला जाईल. जटोब, कारंजी आिण शैवालपासून तयार केलेले इंधन २०:८० माणात 

िडझेलम े िमसळून बायोिडझेल णून वापरता येईल. पयायी  फायदा हा आहे की  वाहनांम े अ सा बदल 

क न ही इंधने वापरता येतील. मह ाचे णजे स ा ा खिनज इंधनां ा पयावरणावरील प रणामांपुढे ा 

इंधनांचा प रणाम नग  आहे.  



 
 

 

 

नवीन ऊजा ोतांचा शोध आिण िवकास कर ाबरोबरच ांचा माफक दारात यो  वापर कर ावरदेखील भर 
िदला पािहजे. 

खिनज ोतांना कुठलाही भ म  पयाय उभा कर ासाठी मोठा काळ जावा लागेल. असा कुठलाच मोठा 
पयाय स ा तरी उपल  नही आिण असलाच तर तो वाढ ा लोकसं ेची गरज भागवू शकेल इतका स म 
नाही. ऊज ा यो  आिण िव ंसक वापरावर  बंदी  िह काळाची गरज आहे. आप ाकडे अिधक माणात 

अिधक काय म शेटकपाट आिण वातानुकुलक असावेत. अिधक स म पर िवद्युत णाली, र ांवरील 

यंचिलत िदवे असावेत. कोळशाचे संपूण लन करणारे  कामी दूषण करणारे ऊजा क  हवेत. ा 
आिण अ ा उि ांचा सात ाने पाठपुरावा केला तरच आपण ा अ  ऊज ा सुर ेच ल  आपण गाठू 
शकू. 
 

 

 

 

 

 



करण १२ 

िव ान व या या िविवध शाखा 
 

मनु  हा अ  ा ांपासून अनेक कारे वेगळा आहे. ात ामु ाने ाची िवचारकार ाची मता, संवाद आिण 
भाषेचा उपयोग हे आहे. ा मुळे, आपण एक िपढीतून दुस या िपढीकडे ानाचे सं मण क  शकतो. आपली ही 
मता अनेकिवध ां ा व थत िव ेषणा ा वृ ीसाठी कमी अिधक माणात जबाबदार आहे. कुठ ाही 
ाचे व थत िव ेषण णजेच िव ान. िव ान हे कुठ ाही कारे योगशाळा िक ा शै िणक वगापुरते 

मयािदत नसते. अनेक वषा ा योगातून आिण िनरी णातून आले ा कौश ामुळे जे अ  तुमची आई 
यंपाकघरात तयार करते, ते सु ा एखा ा योगशाळेतील वै ािनक योगापे ा कुठ ाही कारे कमी नाही. 

जे ा एखा ा ाचे िविश  आिण व ुिन  प तीने िव ेषण होते, ते ा ाभािवकपणे एखादा ीकोण आिण 
उ र िमळते. िव ानाची पुढची परयी णजे िनि तीकरणाची कसोटी: प रणाम हे पु ा पु ा तसेच यायला हवेत. जे 
प रणाम भारतातील एका ा ीला योगशाळेत िमळतात, ते तसेच जगातील कोण ाही देशात कोण ाही 

ीला िमळायला हवेत. उदा: जपानलासु ा हीच सामु ी आिण हीच साधने वापर ावर सारखेच प रणाम 
िमळायला हवेत. एखा ा वै ािनक िलखाणाब ल ाभािवकपणे असे वाटू शकते िक ते ाचे वय क िवचार आहेत. 
परंतु, जे ा हे िलखाण एखा ा सु िस  वै ािनक काशकांकडे सोपवले जाते ते ा ितथे ाची अनेक तं  
वै ािनकांकडून व ुिन  पडताळणी होते आिण मागचं ते कािशत केले जाते. ामुळे खोटे िव ान व चुकीचे दवे खूप 
काळ िटकू शकत नाही. 

ा ीने च ाचा आिव ार केला, ा ीने आग शोधून काढली, ा जमातीने शेतीचा शोध लावला, ते सव 
शा चं  होते. सु वाती ा ीक काळापासून ते गॅलीिलयो आिण ूटन ा वेळा पयत, ा लोकांना आपण 
स ा ा काळात असे संबोधतो ते शा  ात त ानी  िकंवा कृितवादी आहेत. आिकिमडीज गॅिलिलयो 
सारखा एक त ानी होता; अगदी डािवन एक िनसगवादी होते. वै ािनक ाना ा वाढीसह शाखांम े िव ानाचे 
अिधक कडक वग करण झाले. आिकिमडीज आिण अॅ र ोटलसारखे लोक भौितकशा , रसायनशा  िकंवा 
जीवशा ा ा िवभागां म े भेद ना करता मानवी ाना ा सव शाखांम े योगदान िदले. गॅिलिलयो, िलओनाड  दा 
िवंची, जोहानेस कॅ र आिण टन यांसार ा त वे ांम े देखील हा काळ आढळतो; ां ाकडे े फळाचा एक 
िनि त भाग िकंवा शाखा नाही. ांनी िनसगाचे िव ेषण केले आिण ते यो  ीकरणांसह ुत केले. काहीवेळा 
जे ा ांना मानवी संवेदनांचा िव ार कर ाची गरज जाणवली ते ा ांनी दूरबीन िकंवा माय ो ोप सार ा 
यं ाचा शोध लावला. ा काळात, बजािमन ँ किलनसार खा एक ी पण होता, जो एक राजकारणी आिण एक 
राजदूत होता, पण तो िनसगाचा एक कुशल िनरी क देखील होता; ांनी हे िस  केले की आकाशात कडाडणारी 
वीज ही िवद्युत ाव आहे आिण ि - रीय ले चा शोध लावला. 

िव ान आिण गिणत नेहमी जवळून एकि त झाले आहे. ार  असले ा आप ा शाखेचा िवचार न करता, 
गिणताची िव ानाची वैि क भाषा अस ाचे अिववािदत थान आहे. इितहासात बयाच वेळा, शा  िकंवा गिणत  
णून लोकांना वग कृत करणे अवघड होते. ूटन त: दो ी शाखांसाठी िस  आहे, तथािप ा ा त ानी 

नॅचरािलिसस ि पीया मेथेमेिटकाला नेहमीच ि पीया असे संबोधले जाते कारण ामु ाने तो गिणतीय मजकूर 



णून मानला जाईल. गॉस, अउलर, बन ली, पा लसार ा नावां माणेच लोक गिणतातील अिव ार करतात 
आिण मग ांना नैसिगक िव ानांम े लागू क न नैसिगक जगाब लची आपली जाणीव वाढवून घेतात. 

जसजशा वै ािनक ानाचा डोलारा वाढला आिण िव ान अ ास िव ापीठ पा माचा भाग बनला, असे आढळून 
आले की अशा िवषयावर एक ी आ सात करणे आिण काम करणे अश  आहे. णून लोकांना भौितकशा , 
जीवनिव ान, रसायनशा  इ ादीसार ा अ ासा ा िवषयाचा िवशेष अ ास आिण िवकास करणे आव क 
होते. भूतकाळात, फरादासारखं लोक होते ांनी भौितकशा  आिण रसायनशा ात उ म योगदान केलं; ाचे दोन 
मुख योगदान इले ोमॅ ेिटझम आिण इले ोिलिसस ा काय ांचे िनयम होते. आम ाकडे लुई पा र आहेत ाने 
भौितकशा  आिण गिणत िवषयात स ानाने पदवी ा  केली आहे परंतु ामु ाने रसायनशा ा ा े ात काम 
केले आहे आिण ाबरोबरच, शोधले की ब तेक रोग सू  जीवाणुमुळे होतात. नंतर, जीवन शा  अनु मे 
वन ितशा (वन ती  अ ास )आिण ाणीशा  ( ाणी अ ास) म े िवभािजत झाले. अखेरीस, रसायनशा ाचा 
अ ास करणारे, ां ा सहकम नाही पळवून लावले. िव ानाचे िव ृत िवभाग ां ा िवषया ा आधारावर उदयास 
आले, केिम ीने या ितघांमधील एक कारचे दुबल बंधन बांधले , सि य रसायन, खगोलभौितक व फेिलओबोटनी 
(जीवा  वन तीचें अ ास) यासार ा िवशेष िवषयांवर चचा झाली. वाढ ा समजुती आिण ानामुळे, 
िवशेषकरणाची पदवी देखील वाढली आहे आिण ेक िदवस संकुिचत झाली आहे. िस  वै ािनक क त लेखक 
इसाक अिसमो  यांनी एकदा जे टले ा माणे:  ा जगात आ ी राहतो ाब ल आपले ान वाढते, लोक ां ा 
िनवडले ा िवषयांम े अिधक िविश  होतील आिण फ  सव शाखांब ल जाणकार असतील फ  िव ान 
क नार  लेखक. 

 

अिलकड ा वषात, िविवध शाखांमधील मूळ संबंध वाढ ा माणात जाणवला आहे. या िवषयांचा आवाक अजूनही 
इतका मोठा आहे की एक ी ाना ा दोन वेगवेग ा े ांवर काम कर ास स म नाही. परंतु, वाढ ा 
भावना णजे िनसगािवषयी ा ांचा अिधक चांग ा कारे उ र दे ाचा िकंवा नवीन आ ानांना सामोरे 
जा ासाठी, अिधक सम य आिण ानाची देवाणघेवाण करणे, िविवध े ांतील त ांमधील आव क आहे. 
उदाहरणाथ, एखा ा ालयात एमआरआय मशीनचा िवचार करा. ही मशीन काय करते आिण िनदान 
कर ासाठी वापरली जाऊ शकते हे सुिनि त कर ासाठी, गिणत ांचे एक सम त य , भौितकशा , 
अिभयंते, सॉ वेअर ो ामर आिण डॉ रांना आव क आहे. िव ान आिण ाची िविवध शाखा िव ान ते भारतीय 
योगदान घडणे. िव ाना ा िविवध े ांचे काय अिधक आिण अिधक छेदत सु  आहेत आिण सव म संशोधन 
काही अंतःिवषय य  क न चालते आहे. दोन िकंवा ापे ा जा  िवषयां ा छेदन करणा-या काही मनोरंजक 
उदाहरणे णजे बायोइ ॉमिट , बायोमेकॅिन , ांटम क ुिटंग आिण आ क जीवशा . ब उ ेशीय 
संशोधनांचा वापर करणाया िचंतेपैकी काही भागांम े ोबल वॉिमग, िटकाऊ िवकास, जमीन व थापन आिण 
आप ी िनवारणाचा समावेश आहे. 

 

ां ा संबंिधत े ांवर ते कसे काम करतात याचे एक मह ाचे फरक शा ांम े आहे. गिणत वाप न सै ांितक 
संशोधक सम ा शोधतात, उपाय योजतात आिण सम ा िवकिसत कर ाचा य  करतात तसेच गिणत वाप न 
समाधान करतात. मग ायोिगक त  आहेत जे एक सेट-अप िडझाइन करतात आिण योगा क तं ांनी केले ा 
गृिहतकांची तपासणी कर ासाठी िकंवा अ ासातील अ ासाब ल अिधक जाणून घे ासाठी योग करतात. 



कॉ ुटेशनल अॅ टी णजे संगणक संगणकावरील णालीचे अनुकरण करणे आिण ाचे समीकरण 
सोडव ाचा िकंवा िस मवर काही िविश  योगांचे अनुकरण कर ाचा य  करणे. 

िवषयांचे एक रोमांचक फरक अ ासा ा ां ा पातळीपासून बरेचदा उ वते. आ आप ाकडे असे शा  आहेत 
जे उपअहम आ क कणांचा अ ास करतात आिण असे पण आहेत जे आकाशगंगा िजत ा मो ा गो ीचंा 
अ ास करतात. या दोन टोकांम े, आपण िविवध शा ां ा ार ा ा गो ीचंा आकार  आिण ा ा ेणीची 
क ना क  शकता. आपण आप ा रोज ा जीवनात जी जीवसृ ी पा  शकतो ा सामा  जीवांबरोबर वागू 
शकतात. मग तुम ाकडे सू जीव िकंवा अणू जीवशा ांचा अ ास करणारा सू जीवशा  असू शकतो ाने 
जीवनाचे अणू अ ासले आिण जीवन जगले. िविवधता सतत वाढत आहे. 



करण १३ 
आयवुद आिण औषधी वन पती 

 
आयुवद, दीघायु यासंबंधीचे ान असा श दशः अथ असले या आिण काळा या कसोटीवर ख या 
उतरले या औषध िव ाना या या पयायी णालीचा उदय सुमारे ५००० वषापूव  भारतात झाला. 
आयुवदातील मूलभूत  ान हे सु◌ु ुत संिहता आिण चरक संिहता ा 
 

ंथांम ये  सामावलेल े आहे. अनके शतकांपासून आयुवदाचायानी अनेकिवध रोगां या िनवारणासाठी 
असं य औषधी रसायने आिण श य िच क सा िवकिसत के या. भारता या दि णेकडील केरळ हे रा य 
वेगाने िवकिसत होणारे आरो य िच क सा क  हणनू जगभर िस  होत आहे. 
 
आयुवद शा ाचा मु य भर आहार, जीवनशैली, ायाम, यां ारे शरीरातील वात, िप  आिण कफ यांचे 
संतुलन साध यावर आहे.  यामुळे शारी रक, मानिसक आिण आ याि मक आरो याचा समतोल साधता 
येतो. 
थूल व, सोरायिसस, िन ानाश, ब को , पा क स स, टेिनस एलबो  यांसार या आजारांवर उपचार 

कर या साठी आयुवदाचा वापर होऊ लागला आह.े 
आयुवदातील काही मह वा या उपचार प ती पुढे द या आहेत. 
 
अ यगं: 
िविश  कार या तेलाने मसाज कर या या येस अ यंग असे हणतात. थूल व आिण मधुमहेी 

णांम ये आढळणा या गँगरीन सार या िवकारांवर अ यंगाचा खूप फायदा होतो.  अ यंगासाठी िविश  
औषधी तेलाचे िम ण वाप न सवागाला मसाज केला जातो.  ा उपचारामुळे वचेचे आरो य सुधारत,े 

वृ व रोख यास मदत होत ेआिण ायूदुखीपासून मु ता िमळते. 
 

धारा: 
धारा ही एक आयुव दक उपचार प ती असून यात वनौषधी यु  तले,े औषधी दूध, ताक, इ यादी व 
पदाथाची धार िविश  प तीने कपाळावर धरली जाते.  ही  यादर दवशी ४५ िमिनटे अशी ७ ते २१ 
दवस केली जाते. िन ानाश, मानिसक आजार, िव मरण, वचारोग अशा अनेक  त ार वर लाभदायी 

ठरते. त धारा प तीम ये  



 
 
डो याला मसाज के यानतंर वनौषध नी  िस द केले या ताकाची धार कपाळावर सात यान ेधरली जाते. 
केसांमधील क डा, सोरायिसस, र दाब, मधुमेह, केस गळणे आिण इतर वचा रोगांसाठी ा उपचाराचा 
फायदा होतो. िशरोधारा प तीम ये मसाज के यानंतर वनौषधीयु  तेलाची धार डो यावर धरली जाते 
यामुळे ताण- तणावापासून मु ता िमळून शातं झोप लागते. 

 
िशरोब ती: 
िशरोव थीम ये  णा या डो यावर एक टोपी ठेवून या या पोकळीत कोमट औषधी तेलाची धार ३० 
िमिनटांसाठी  धरली जाते. ा उपचारामुळे िन ानाश, प ाघात' डो याला मुं या येण,े नाक व घशाची 
अंतः तवचा कोरडी पडण,े डोकेदुखी ांसारखे िवकार बरे होऊ शकतात. 
 

सवागधारा (Pizhichil) : 
ा प तीम ये कोमट औषधी तेलाने सवागाला जवळ जवळ १तासापयत एका िविश  लयीम ये मसाज 

केला जातो. यामुळे णास चंड घाम येऊन सांधेदुखी, अधरांगघात, अधागवात,  ल◌ंिगक दोष आिण 
इतर अनेक चेता सं◌ं थेशी िनगडीत आजार बरे होऊ शकतात. 
 
िवरेचन: 
शरीरातील िविवध दोषानंा मलमागावाटे रेचक औषधांचा 
वापर क न बाहेर काढणे हणजे िवरेचन.  िवरेचनामुळे अित र  िप ाचे आत ांवाटे  िनमूलन होते◌े. 
पचन ये◌ेशी संबंिधत आजार असले◌े या णांना िवरे◌◌ेेचनाचा फायदा होतो. 
िनरोगी आिण व छ पचन सं थेमुळे सव शरीर िनरोगी राहत.े िवरेचनामुळे ची वाढून अ पचनास मदत 
होत.े 
 
कायाब ती : 

ा प तीम ये औषधीयु  तेलाचा वापर होतो. पाठीवर वनौषध या ले◌े◌ेपाचे आळे क न याम ये 
औषधीतेल भ न ३०-४५  िमिनटापंयत ठेवले जाते. ा प तीमुळे पाठद◌ुु◌ुखी 
आिण पाठी या क या या िवकारां पासून आराम िमळतो. 



औषधी वन पती:  
आयुवद आिण औषधी वन पती यांचा फार िनकटचा  
संबंध आहे. ामीण भारतातील जवळ जवळ ७०%  जनता ही पारंप रक आयुव दक उपचारांवर अवलंबनू 
आहे. कांदा, लसूण, आल,े हळद, लवंग, वेलची, दालिचनी, िजरे, धने, मेथी, ओवा, बडीशेप, तमालप , 

हग, िमरे आशा अनेक औषधी आिण मसा या या पदाथाचा भारतीय आहारात समावेश होतो. 
आयुवदानुसार ा  वन पत चा आहार  आिण औषध असा दुहेरी उपयोग होतो.यापंै◌ैक  अनेक वन पत ना 
भारतीय 

डाक मु ांकांवर मानाचे थान आह.े 
रा ीय औषधी वन पती मंडळ ा रा ीय तरावरील मंडळा या अहवालानुसार भारतात१५ कृिष 
जलवायू े े आिण १७०००-१८००० सपु प वन पत या जाती आहेत. ापैक  ६००० -७००० 
वन पत म ये िविश  औषधी गणुधम आढळले आहेत. ९६० वन पत ची ापारी त वावर लागवड 
होत असून १७८ जात ना वषा◌ाला १०० मे क टन 

पे ा जा त मागणी आहे. 

औषधी वन पती ा आयुवद आिण वनौषधी उ ोगासंाठी मह वाचे संसाधन तर अस याबरोबरच 
भारतातील ामीण जनतेसाठी रोजगाराचे आिण आरो यर णाचे  सा◌ाधन देखील  आहेत.भारत हा  
औषधीअन पत चे  सवािधक उ पादन करणारा देश आहे.   'आयुष ' ा उ ोगसमूहाची देशांतगत 
उलाढाल८०-९० अ ज इतक  आहे. भारतीय औषधी वन पती  व यां या उ पादनांची िनयात १० अ ज 
इतक   आहे. 
पारंप रक आिण पयायी वै क य उपचारांना जगभर उ जताव था आली असून, जागितक वनौषधी ापार 
२०५० साला पयत १२० अ ज अमे रकन डॉलस व न ७०० अ ज अमे रकन डॉलस पयत जाईल असा 
अंदाज आहे. अथात भारताचा  हया  ापारातील सहभाग अगदी कमी आहे. 
काही िस  आिण भावी भारतीय औषधी वन पत ची मािहती पुढे दली आहे. 



 
गु गळु या नतंर  / कोरफड या आधी 
 
ा मी - ह  एक ज मनीलगत पसरणार  मांसल  खोड आ ण पाने असणार  औषधी वन पती आहे. ह  भारतात 

सव  साधारणतः ओलसर कंवा पाणथळ ज मनीवर आढळणार  वन पती आहे. ा मी मदू या  रोगांवर उपचार 
कर यासाठ  आ ण मरणश ती वाढव यासाठ  उपयु त आहे. ह  वन पती  सं धवात, मान सक अ वा य, 

ब को ठ व फु फुसा या न यांची सजू (bronchitis) यां या उपचाराक रता वापरल  जाते. ह  वन पती मू वधक 
सु ा आहे.  
आवळा - हे एक पणपाती वृ ावर भारतात सव  आढळणारे म यम आकाराच ेगोल फळ आहे. फ या पव या 
रंगाचे हे फळ या या व वध औषधी गुणांसाठ  स  आहे. त ेपाचक, पोटफुगी दरू करणारे, रेचक, वरनाशक 
व शि तवधक  असे समजले जाते.  पोटशूळ, कावीळ, र त ाव, पोटातील वात इ याद ं या उपचारासाठ  वापरले 
जात.े  

 
अ वगंधा - हे एक लहान कंवा म यम आकाराच े झडूुप भारतातील शु क/कोर या देशांम य े आढळत.े हे 
चतेासं थेच े वकारां या उपचारासाठ  उपयोगात आणले जात े आ ण कामो तजेकह  समजले जाते. 
अश तपणा/दबुलता  आ ण सं धवाता या उपचारासाठ  सु ा उपयोगात आणतात.  
अजुन - या वृ ास आयवु दक तसेच युनानी औषधोपचार प तीत मह वाच े थान आहे. आयुवदानुसार हा वृ  
अि थभगं,  अतं: ण (ulcers), दय रोग, प तदोष, मू  ाव, दमा, आवाळू (गाठ/ युमर), वेत कु ठ , र तातील 
तांब या पेशीं या कमतरतमेळेु येणारा अश तपणा (ऍ न मया), माणाबाहेर येणारा घाम आ ण अनेक इतर 
रोगांवर उपयु त आहे 

 

 



आधिुनक भारतामधील आयवुदा या िवकासाचा इितहास: 
आयुवदाचा भरातीयांशी फार िनकटचा संबं◌ंध आहे. फार पूव पासू◌ू◌ून आयुववदेाचा  उपयोग घरगतुी 
तरावर आिण आरो य यं णेतील एक मुख उपचार   प ती हणून 

केला गेला आहे. माच १९९५ म ये क  सरकारने भारतीय औषध आिण होिमओपॅथी िवभाग थापन केला. 
यानतंर नो हबर २००३ म ये आरो य आिण कुटंुब क याण मं ालयाने ा िवभागाचे आयषु  ( AYUSH 

for Aayurved, Yoga, Unani ,  Siddha and Homeopathy) असे  नामकरण केले◌े. ा 
िवभागाचा मु य हतेू आहे,  आयुवद, योगा, युनानी, िस   आिण होिमओपॅथी ा परंप रक उपचार प त  
बाबत या िश ण आिण 

संशोधनास चालना दे◌ेणे. ा िवभागाचा मु य भर आहे तो आयुष मधील शै िणक  गु◌ु◌ु◌ुणव ा, 
गु◌ु◌णुव ा िनयं ण, औषधांचे मािणकरण, औषधी वन पत ची मुबलक   

माणात उपल धता, संशोधन आिण िवकास आिण थािनक आिण आतंररा ीय तरावर ा उपचार 
प त  बाबत  

जाग कता िनमाण करणे. 
आज जवळ जवळ सवच रा यांनी  आयषु  विवभाग थापन के या मु◌ु◌ुळे या सव पारंपा रक उपचार 
प त चा समाजा या मु य  िवचार वाहात समावेश झाला आह.े 
रा ीय ामीण आरो य  मंडळ   (२००५ -२०१२) हा भारत सरकारचा  एक मुख उप म आहे. ा 
उप मा अतंगत देशभरातील ामीण जनतेसाठी  िवशेषतः िनकृ  सावजिनक आरो य सेवा दशक 
असले या आिण मूलभूत आरो य सुिवधा कमकुवत असणा या१८ रा यांसाठी  भावी आरो यसेवा 
उपल ध हावी हा उ ेश आहे. ा उप मा या अनेक उ शेांपैक  आयुवदाशी संबंिधत असलेला  उ ेश 

हणजे थािनक आरो य सेवांचे  पुन ीवीकरण आिण 

आयषु योजनेचा सावजिनक आरो य सेवे या मु य 

वाहात समावेश होय. 
अनेक सरकारी आिण िबनसरकारी सं थां या य ांमुळे आयुवद हळूहळू या या पूव या सव  थानावर 
पोहोचत आहे. ा य ांची प रणीती हणजेच  िव ान भारती आयोिजत  आिण आयषु  िवभाग 

ायोिजत जागितक आरो य संमेलन  आिणआरो य दशन. 
 



 
 
 
 
 

 
करण - १४ 

भारतीय कृषी, जवैतं ान आिण सू म तं ान 
 



Yeejle ne ke=À<eerÒeOeeve osMe Deens. ner GkeÌleer mJeeleb$³eeveblej®³ee 70 Je<ee¥veer Deepener eflelekeÀer®e

Kejer Deens. Jemlegle: Yeejlee®³ee SketÀCe GlHeVeeHes#ee Mesleer®ee Jeeìe kesÀJeU 15… FlekeÀe®e

jeefnuee Demeuee DeeefCe 50… ntve DeefOekeÀ Jeeìe ne mesJee #es$ee®ee Demeuee lejerner Deepener

meJee&efOekeÀ jespeieej osCeejs ns #es$e Deens. cnCepes®e Depener meJee&efOekeÀ Yeejleer³e ns

GHeefpeJeerkesÀmeeþer MesleerJejleer MesleerJejleer DeJeuebyetve Deensle. DeLe&J³eJemLesle cegK³ele: oesve

IeìkeÀeb®ee efJe®eej neslees. Heefnueer ieesä cnCepes oerIe&keÀeueerve DeeefCe cegueYetle DeeOeej osCeejs

IeìkeÀ. ogmejs DeuHeeJeOeerle cetu³eJeOe&veeÜejs DeLe&J³eJemLes®ee efJemleej keÀjCeejs IeìkeÀ (pemes keÀer

mesJee #es$e) HeCe DeLe&J³eJemLes®³ee mLee³eer DeeefCe éeemele Jee{ermeeþer ke=Àef<e ne Del³eble cenlJee®ee

IeìkeÀ Deens. DeeHeu³ee meelel³eeves Jee{CeeN³ee ueeskeÀmebK³es®eer YetkeÀ YeeieJeCes DeeefCe lesner Oeev³e

Dee³eele ve keÀjlee ns DeeHeu³ee Mesleermeceesjerue ÒecegKe GÎer<ìîe DeeefCe DeeJneve Deens.

mJeeleb$³eesÊej keÀeUele DeeHeu³eeuee Mesleer efJe<e³ekeÀ DeveskeÀ DeeJneveebvee meeceesjs peeJes

ueeiesue. ³eeceO³es cegK³elJeskeÀªve efmeb®evee®ee DeYeeJe, Demeceeve JeeìCeer DeeefCe leb$e%eeve jefnle

Mesleer ³eeb®ee DebleYee&Je neslees. ³ee®ee HeefjCeece cnCetve DeeHeu³eeuee HeÀej ceesþîee ÒeceeCeeJej Oeev³e

Dee³eele keÀjeJes ueeiele nesles. 1960®³ee DeemeHeeme peJeUpeJeU meJe&®e DeefJekeÀefmele (eflemejs

peie) osMeebvee DeVeOeev³ee®ee HeÀej ceesþe legìJe[e Yeemele neslee. cnCepes®e Yeejle ne keÀener

DeHeJeeo veJnlee.

nefjle ¬eÀebleer ®es pevekeÀ [e@. vee@ce&ve yeesuee&ie ³eebveer 193 ceO³es DeefOekeÀ GlHeeove osCeeN³ee

ieJne®³ee peeleer Yeejleele GHeueyOe keÀªve efou³ee ³ee nefjle¬eÀebleer®ee cegU GÎsMe DeefJekeÀemeerle

osMeeleerue peveles®eer YegkeÀ YeeieJeCes ..........neslee DeeefCe lees yeN³ee®e DebMeer meHeÀue Peeu³ee®es

ceeveues peeles. nefjle ¬eÀebleer®ee ne keÀeU DeeHeu³ee ke=À<eer #es$eemeeþer HeÀej  ceesþîee HeefjJele&vee®ee

keÀeU þjuee. ³ee veJ³ee HeJee&le efmeb®eve, jemee³eefvekeÀ Keleeb®ee Òe®eb[ JeeHej, jemee³eefvekeÀ DeeefCe

efJe<eejer,  efkeÀìkeÀveeMekesÀ, leCeveeMekesÀ Deeefo He×leeR®ee meceeJesMe neslee. ³ee yejesyejerves ì^@keÌìj



Deeefo ³eb$eeÜejs peefceveer®eer veebiejCe Jeiewjs ceMeeiele keÀjC³eeJej Yej efouee iesuee. ³ee J³eefleefjkeÌle

keÀener keÀe³eosMeerj yeeyeer pemes keÀceeue peefceveOeejCee keÀe³eoe (®eekeÀeyeboer), kegÀU keÀe³eoe

Jeiewjs ieesäer mejkeÀejves Debceueeble DeeCeu³ee. Mesleermeeþer megueYe HeleHegjJeþe keÀjC³ee®es OeesjCe

efJeÊeer³e mebmLeebveer DeJeuebyeusÀ. p³eecegUs legguevesveer DeefOekeÀ keÀpe& MeslekeÀN³eebvee GHeueyOe keÀªve

osC³eele Deeues? ³ee yejesyejerves ûeeceerCe efJe³egkeÌleerkeÀjCeeJejner peesj osC³eele Deeuee p³eecegUs

Mesleermeeþer efJepe efceUC³ee®eer J³eJemLee nesT ueeieueer.

Jejerue meJe& Ghee³eebyejesyej®e ke=À<eer efJeÐeeHeerþs DeeefCe ke=À<eer ceneefJeÐeeue³eeb®eer mLeeHevee

keÀjC³eemener mejkeÀejves meg©Jeele kesÀueer. ³ee ke=À<eermebMeesOeve mebmLeebvee keÀener Òeiele JeeCeeb®eer

efJeMes<ele: ient, pJeejer, yeepejer Deeefo®eer efveefce&leer kesÀueer. ner Òeiele JeeCes Yeejleer³e nJeeceeveele

efìkeÀCeejer, DeefOekeÀ GlHeeove osCeejer DeeefCe keÀer[ jesOekeÀ DeMeer nesleer l³eecegUs MeslekeÀN³eeb®ee

leesìe nesC³ee®ee OeeskeÀe ìeUlee ³esT MekeÀuee.

nefjle ¬eÀebleer®³ee ³ee ®eU®eUer®ee HeefjCeece Meeéele efìkeÀCeeje veener ³ee®eer peeefCeJe

ogozJeeves DeeHeu³eeuee Lees[er GMeerje Peeueer. ³ee®es cegK³e keÀejCe cnCepes DeefOekeÀ GlHeeove

efceUJeC³eekeÀefjlee MesleerceO³es yesmegceej jemee³eefvekeÀ Keles, efkeÀìkeÀveeMekesÀ Deeefve DeefleefjkeÌle

HeeCeer ³eeb®ee iesueer 50 Je<ex Peeuesuee JeeHej. peefceveer®eer GlHeeokeÀlee Jee{C³eeSsJepeer leer DeeHeCe

keÀceer kesÀueer. meWêer³e Keleeb®ee JeeHej peJeUpeJeU Leebyeuee p³eecegUs efHekeÀeT peefceveer KeejJeì

nesT ueeieu³ee. efkeÀìkeÀveeMekesÀ efve<Òe³e nesT ueeieueer. DeveskeÀ efkeÀìkeÀeb®³ee Òepeeleer ³ee

efkeÀìkeÀveeMekeÀebvee ÒeeflejesOe keÀjCeeN³ee efvecee&Ce Peeu³ee Deensle. Deblele: DeeHeCe Hegve: SkeÀoe

DeVemegj#esyeeyeleerle ef®ebleerle Peeuees Deenesle.

Jeefjue ieesäeR®ee efJe®eej keÀjlee Hejle SkeÀoe DeeHeu³eeuee veJ³ee nefjle¬eÀebleer®eer Jeeì®eeue

keÀjeJeer ueeiele Deens. iesu³ee oMekeÀYejele ke=À<eer mebMeesOekeÀebveer DeeHeues ue#³e meWêer³e MesleerJejleer

keWÀefêle kesÀues Deens. ³ee®es mekeÀejelcekeÀ HeefjCeecener DeeHeu³eeuee nUtnUt efomet ueeieues Deensle.



³ee ogmeN³ee nefjle¬eÀebleer®es DeveskeÀ Hewuet Deensle. meeceev³e MeslekeÀN³eeb®eer peeieªkeÀlee Jee{leebvee

efomele Deens. HeeC³ee®ee Deefveye¥Oe JeeHej efþyekeÀefmeb®evee meejK³ee ÒeCeeueeRcegUs keÀceer nesle Deens.

peefceveerleerue HeeC³ee®eer HeeleUer Jee{JeC³eemeeþer HeeCeer De[Jetve les efpejJeC³eeJej Yej efouee peele

Deens. HeeJemee®³ee uenjerJej Mesleer®es DeJeuebefyeuee l³eecegUs keÀceer nesle Deens. peuemebOeejCee®es

ÒekeÀuHe ueeskeÀmenYeeieeletve meekeÀej nesleevee efomele Deensle. ³eecegUs ³eeceO³es veeues KeesueerkeÀjCe

veoerHee$e KeesueerkeÀjCe, veoerpees[ ÒekeÀuHe, MesleleUer, Je=#eejesHeCe DeeefCe mebJeOe&ve, leg<eej

efmeb®eve, meg#ce leg<eej efmeb®eve, efþyekeÀ efmeb®eve DeMee DeveskeÀefJeOe Ghee³eeb®ee meceeJesMe ceesþîee

ÒeceeCeeJej nesle Deens.

Mesleer le%eeb®ee DeeOeej Iesle MeslekeÀjer meWêer³e MesleerkeÀ[s JeUle Deensle. ³eeceO³es osMeer

ieesce³e DeeefCe ieescet$e ne cegK³e IeìkeÀ Je Flej DeveskeÀ JevemHeleeR®ee JeeHej meWêer³e Keles DeeefCe

meWêer³e efkeÀìkeÀveeMekesÀ yeveJeC³eemeeþer kesÀuee peeT ueeieuee Deens. osMeerieeF&®es MesleerceOeues

cenlJe Deelee MeslekeÀN³eeuee Heìt ueeieues Deens. l³eecegUs osMeer- ieesJebMe mebJeOe&veeves ............

meejK³ee ®eUJeUer ceesþîee ÒeceeCeeJej GY³ee jnele Deensle. ³ee®ee mekeÀejelcekeÀ HeefjCeece

GlHeeove Ke®e&, keÀceer nesCes, peceerveer®eer megefHekeÀlee Jee{Ces, jemee³eefvekeÀ Keles, efkeÀìkeÀ veeMekesÀ

DeeefCe leCe veeMekeÀebveer nesCeejs peuem$eeslee®es Òeog<eCe keÀceer nesCes lemes®e efJe<ecegkeÌle DeVeOeev³ee®eer

efveefce&leer Deeefo yeeyeeRJeªve peeCeJet ueeieuee Deens.

meWêer³e Mesleeryejesyej®e ce=omebOeejCee, ce=oe HeefjceeCe.......... DeeefCe ce=oe Deejesi³e

j#eCe ³eekeÀ[s mejkeÀej Mesleer le%e DeeefCe MeslekeÀjer ³ee meJe& IeìkeÀebceO³es peeieªkeÀlee efometve

³esle Deens. .................®eer MeslekeÀjer Deelee ceole Iesleevee efomele Deensle. l³eecegUs

³eesi³eJesUer ³eesi³e Kelee®eer ceeuee efHekeÀeme efceUles Je keÀceer Ke®ee&le DeefOekeÀ GlHeeove efceUles. ner

peeieªkeÀlee Jee{le peeC³eeves osMee®³ee iebieepeUerJej®ee jemee³eefvekeÀ KeleebJej®³ee Ke®ee&®ee Yeej

keÀceer nesC³eeme ceole nesCeej Deens.



Hegjeleve keÀeUeHeemetve DeeHeu³ee $eÝ<eercegveeRveer ke=À<eerefJe<e³ekeÀ mebMeesOeve keÀªve þsJeues Deens

³eele cegK³ele: HejeMej cegveeR®³ee mebefieles®ee HeÀej ceesþe Jeeìe Deens. Yeejleeleu³ee nefjle¬eÀebleer®es

pevekeÀ [e@. Sce.Sme. mJeeceerveeLeve ³eebveer MJeeMele Mesleermeeþer meWêer³e Mesleer, vewmeefie&keÀ Mesleer,

iees. DeeOeejerle Mesleer ne®e He³ee&³e Demeu³ee®es Deelee DeOeesjsefKele kesÀues Deens. efJeMJecebieue iees

efJe%eeve mebmLee, ³eemeejK³ee DeefKeue Yeejleer³e HeeleUerJej keÀece keÀjCeeN³ee mebmLee mebHetCe&

osMeYej oj Je<eea npeejes ÒeefMe#eCe efMeyeerjs Dee³eesefpele keÀjle Deensle. ³ee efMeyeerjebÜejs iees-

DeeOeejerle  meWêer³e Mesleer efkeÀHeÀe³eleerMeerj keÀMeer nesles ³ee®es ceeie&oMe&ve MeslekeÀN³eebvee kesÀues peeles.

HeodceÞeer megYee<e HeeUskeÀj ³eebveer 40 ueeKe nskeÌìj Jejleer iees-DeeOeeefjle meWêer³e Mesleer®es Òe³eesie

³eMemJeer kesÀues Demetve DeebOe´ÒeosMe mejkeÀejves HeeUskeÀj leb$eeb®ee HeeJej keÀjC³eeme HeÀej ceesþs

Òeeslmeenve efoues Deens.

Yeejleer³e HejbHejsceO³es Òeog<eCeeJej ceele keÀjC³eemeeþer DeeefCe mecemle peerJeme=äer®³ee

mebieesHeveemeeþer nesce keÀjC³eele ³esle Demes. pece&veer, Dee@mì^sefue³ee Deeefo DeveskeÀ Òeiele jeä^ebceO³es

.................... DeLee&le nesceeJej DeeOeeefjle ke=À<eer ³ee efJe<e³eer iesu³ee DeveskeÀ Je<ee&le

Peeuesu³ee mebMeesOeveeDebleer ns efme× Peeues Deens keÀer...................... cegUs ke=À<eer

GlHeeoveebJej DevegkegÀue HeefjCeece nesleele. ³ee leb$eeceO³es meg³eexo³e Je meg³ee&mleeJesUer osMeer ieeF&®³ee

ieesJeN³ee peeUtve l³eeJej keÀener LeWye letHe Je leeboUe®es keÀener oeCes ìekeÀues peeleele. ³ee leb$ee®ee

JeeHej meWêer³e MesleerceO³es keÀjC³eeefJe<e³eer®eer peeieªkeÀlee Yeejleele Jee{le Deens.

pewJe leb$e%eeve Je Deeflemet#ce leb$e%eeve.

pewJe leb$e%eeve cnìu³eeJej DeeHeu³eemeceesj l³ee®es cegK³elJeskeÀªve ke=À<eer DeeefCe Deejesi³e

#es$eeleues Ghee³eespeve ue#eele ³esles. pemee pewJe leb$e%eevee®ee GHe³eesie ke@Àvmej meejK³ee ogOe&j

jesieebJej Fuee®e keÀjC³eekeÀefjlee nesle Deens. lemee®e GHe³eesie ke=À<eer#es$eele GlHeeokeÀlee

Jee{JeC³eemeeþer nesT MekeÀlees. pewJe leb$e%eeve JeeHeªve efHekeÀeb®³ee cegueYetle iegCemet$eebceO³es®e



yeoue Ie[Jetve DeeCetve veefJeve efye³eebCeeb®eer efveefce&leer kesÀueer peeles p³ee³eesies l³ee®eer GlHeeokeÀlee

DeeefCe jesie ÒeeflekeÀejkeÀlee oesvner ceO³es megOeejCee nesF&ue. pewJe leb$e%eevee®ee GHe³eesie DeVe-

peJeU peJeU 30… DeVe-Oeev³e ner meeþJeCegkeÀerDeYeeJeer veeMe HeeJeleele. pewJe leb$e%eeve ³eeJej

SkeÀ HeefjCeecekeÀejkeÀ Ghee³e Deens.

Deeflemet#ce leb$e%eevee®ee JeeHej ke=À<eermeeþer ceesþîee ÒeceeCeeJej nesCes iejpes®es Deens.

³eeceO³es cegK³elJeskeÀªve HesMeer mlejeJej Òeef¬eÀ³eekeÀªve veJeefveefce&leer kesÀueer peeles. pemes keÀer

kesÀUer®³ee 1 keÀeWyeebHeemetve npeejes jesHes yeveefJeueer peeleele. Deeflemet#ce leb$e%eeveeJee JeeHej keÀªve

Del³euHe ÒeceeCeele efkeÀìkeÀveeMekesÀ JeeHeªve ceesþîee ÒeceeCeele efkeÀ[eR®ee ÒeeogYee&Je ìeUCes MekeÌ³e

Deens.

Deeflemet#ce leb$e%eeveemeejK³ee legueves®eer veJ³ee leb$e$eeveemeceesj Depegveer yejer®e DeeJneves

Deensle. efJeMes<ele: ³ee leb$e%eeveeJej DeeOeeefjle efHekeÀeb®ee ceveg<³eeJej nesCeeN³ee oerIe&keÀeueerve

HeefjCeeceebefJe<e³eer DeeCeKeerve KetHe mebMeesOeve nesC³ee®eer iejpe Deens. HeCe SkeÀ iees<ì efveeqM®ele

Deens. ieesDeeOeeefjle meWêer³e efkebÀJee vewmeefie&keÀ Mesleer DeeefCe Deeflemet#ce leb$e%eeve ³eeb®eer mebeie[ ns

ke=À<eer #es$eemeeþer DeeefCe ceeCemee®³ee DeVemegj#esmeeþer Je Deejesi³e j#eCeemeeþer SkeÀ ceesþb Jejoeve

þjsue ³eele mebMe³e veener.



करण १५ 

खगोल शा ातील पारंपा रक ान 
 

भारतातील खगोलशा ाचा वकास वै दक काळापासून वकास झाला आहे आ ण आता 
ISRO ने आप या अंतराळ संशोधनाच ेआ ण खगोलशा ातील संशोधनाच े नेतृ व केले 

आहे.  अठरा या शतकात जयपूर चे राजे सवाई जयिसंग ांनी जंतरमंतर ची उभारणी 
केली होती. खगोलशा ीय अवलोकनासाठ  अवाढ य साधनांच े हे सं ह, मूलतः ाचीन 

भारतातील खगोलशा  ंथांवर आधा रत आहेत.  दनदिशका कंवा पंचांग ांची 
उजळणी व मुख तारे, उप ह ां या हालचाली वत व यास अचूक को के/त यांचा 
सं ह तयार कर यासाठ , ५ जंतर मंतर बांध यात आले. ा मा हतीचा उपयोग वेळेचे 
मोजमाप, हणाची थती अिधक सु प  कर यास व हतायाची हालचाल व पृ वी 
संदभातील यांचे अचूक थान समज यासाठ  होणार होता. अचूकपणा वाढ व या या 
उ ेशाने ा सवाचे आकारमान फार मोठे होते. सूयानुसार वेळ दाख वणारे जगातील सवात 

मोठे घ याळ जंतरमंतर येथेच आहे व खरोखरच सूयाची सावली येक णी हलताना 
दसते. अिभलेख देखील दश वतात क  विश  ा  मा हतीनुसार दु बणीं तयार के या व 

यातून िनर ण कर यात येत होते. अशा कारची अचूकता समकालीन युरो पयन सु ा 
क  शकत न हते. 

 

जंतरमंतर या बाबतीत वशेष उ लेखनीय बाब अशी क राजाने पाच जंतरमंतर बांधले. 

खरे तर केवळ एकाची िनिमती क न या ारे ा  झाले या िन कषावर तो आनंदाने जगू 

शकला असता. परंतु याने पाच जंतरमंतर बांधले यांमुळे यांची िनर णे एकमेकांशी 
पडताळून पाहता येत होती. अशा कार या तपासणीने एखा ा साधनावर िनर ण 

घेताना मनु या या चुकांची सं या कमी होत होती, तसेच पाच िनरिनरा या शहरांमधून 



पाच िनर णे होत होती. अशा कारे ह ताया या थतीचा पृ वीव न िनरिनरा या 
ठकाणाव न अ यास करता येऊ शकत होता व आपापसात पडताळणी सु ा होऊ शकत 

होती. हे आम या ाचीन खगोलशा ां या वै ािनक चौकसापणाच ेव प तशीर पणाचे 
मजबूत दशन दश वते. 

 

जंतरमंतर या मागे असलेले वचार आयभ ट, वरहिम हरा, भा करचाय आ ण इतरां ारे 
िल हले या ाचीन भारतीय ंथांतून आले आहेत. ाचीन भारतीय खगोलशा ा या 
मह वपूण ंथांच े संकलन पाच या ते पंधरा या शतकात झाले. ात ामु याने 

आयाभट य, आयभट िस ांत पं स ांितक, ल नभा कार मय हे ंथ सामील आहेत. 

ाचीन भारतीय खगोलशा ांनी अनेक पट ल णीय होते. यांच े यश अिधक 

आ यकारक होते, कारण यांनी कुठ याह  कार या दु बणींचा उपयोग केला न हता. 
यांनी सूय-क त िस ांताच े वणन केले आहे. तसेच हांची लांब वतुळाकार क ा व 

पृ वीचे आकारमान याचबरोबर एक वषाचे मोजमाप सांगणार  अचूक गणना यांनी 
केली आहे. सूय हा तारामंडळातील अनेक ता या माणे एक आहे, ह संक पना सु ा 
यांनीच मांडली होती. 

 



म य युगाम ये कुठेतर , खगोलशा ा या े ात गती होते आ ण खगोलशा  व 

योितषशा  यांच े िम ण उदयास आले. वसाहतवादा या काळात युरो पयन 

खगोलशा ांनी भारतीय शा ानांच े िस ांत व था पत केले. भारतीय वातं यपूव 

काळातले ल णीय शा  हणजे सामंत चं शेखर. यांचे पु तक ‘िस ांतदपण’ आ ण 

यातील अचूक िनर णातून सा या साधनांचा केलेला वापर यामुळे यांना 
टशांकडूनह  वशेष शंसा िमळाली.  

 

आम या स या या युगात भारतीय अंतराळ संशोधन काय म भौितकशा ातील दोन 

द गज होमी जे भाभा आ ण व म साराभाई यांनी केले या योगदानावर आधा रत आहे. 

यां या अथक य ांमुळेच अणुश वभागा या मागदशनानुसार हा काय म सु  झाला. 

 

ा काळातदेखील भारतात काह उ लेखनीय खगोलशा  आ ण खगोलभौितकशा  

होऊन गेले. खगोलभौितकशा  या े ातील मेघनाद सहा आ ण सु ह यम चं शेखर ह  

दोन सु िस  नावे आहेत. खगोल िनर ण े ात आजपयत केवळ एका भारतीयाचे नाव 

एका धूमकेतूला दे यात आले, ते हणजे डॉ. एम. के. वेणू बापू. स या पु याजवळ ल 

खोदाद येथील GMRT दबु ण ( वशाल मीटर-वे ह रे डओ टेली कोप) ह  जगातीलसवात 



मोठ  दबु ण आहे.  बापूंचे नाव असलेली कवलुर वेधशाळा, पूव गोलाधमधील उ म व सव 

कार या उपकरणांनी सुस ज वेधशाळांपैक  एक आहे. 

 

जंतरमंतर - भारतातील ाचीन खगोलीय िनर णे आ ण काह  साधने 

ऐितहािसक या भारतीय योितष शा ाचा (खगोलशा ाचा) वकास वेदांचा वकास 

करताना आव यक असले या वेदाचा एक भाग कंवा वेदांग हणून झाला. ा संदभात 

ात असा सवात ाचीन ंथ ‘वेदांग योितष’ इ. स. पूव १४०० ते १०० या 
कालखंडादर यान रचला गेला.  

 

इ.स. पाचवे आ ण सहावे शतक आयभ ट आ ण खगोलीय ानाचा परमो कष ठरले होते. 

‘आयभ टय’ या यां या ंथामुळे भारतीय खगोलशा ाचे ते सुवणयुग ठरले. नंतर या 
काळात भारतीय खगोलशा ाचा ामु याने मु लीम, चीनी, युरो पअन खगोल शा ांवर 
ल णीय भाव पडला. आयाभटां या ंथावर अिधक अ यास करणारे त कालीन शा  

गु , वराहिम हर आ ण ल ल हे होय. 

 

म ययुगीन काळात आ ण अठरा या शतकात खगोलशा ा या अ यासाची परंपरा 
ल णीयर या कायरत रा हली. वशेषतः केरळ मधील इर ंजाल कुड येथील इ. स. या 



१३५० त १४२५ ा कालखंडातील संगम ाम माधव ांनी योितषशा  (खगोलशा ) व 

ग णतात खूप महान काय केलेले आहे. 

 

भारतीय इ.स. ५०५ म ये वराहिम हरा या ‘पंचिस ा तका’ ा ंथात संकुयं ांचा वापर 
क न सावली या कोण याह  तीन थती व न रेखावृ ाची साधारण दशा ठरवता 
ये याची प त दलेली आहे.  

 

एकदा जयपूरचे महाराज जयिसंग तीय हे राजा मोह मद शाह ां या भेट साठ  गेले 

असताना वास आरंभ कर याक रता योितष शा ा या ीने शुभ दवस कोणता 
ा वशायीचा एक वाद ववाद कानी पडला. ा वाद ववादामुळे खगोलशा ा या े ात 

अ यासाची व अचूक योितष शा ीय गानानेसाह  वेधशाळेचीआव यकता भासू 

लागली.अशा त हेने जंतरमंतर कंवा  गणनयं ांचा ज म झाला.  

 

जंतरमंतर म ये दगड वटा आ ण संग ावारापासून तयार कर यात आले या योितष 

शा ीय वैिश यांनी यु  असले या आ ण विश  हेतूने िनमाण कर यात आले या 
अनेक संरचना आहेत. पाच वेध शाळांपैक  मथरेुचा अपवाद वगळता द ली, जयपूर, 
उ जैन आ ण वाराणसी येथील वेध शाळा अ ापह  अ त वात आहेत.  

खगोल शा ात उपयोगात आण या जाणा या उपकरणांपैक  एक हणजे संकु यं  कंवा 
Gnomon होय. याम ये मु य दशा, िनर ण थळाचा अ ांश तसेच िनर णकाळ 

िन त कर यासाठ  एका उ या तंभा या आड या( तीज समांतर) रेषेवर या पा  

भूमीवर ल सावलीचा अ यास म यासाठ  उपयोग कर यात येत असे. ा उपकरणांचा 



वराहिम हर, आय भ ट, भा कराचाय, गु  इ. क या नी उ लेख केलेला 
आढळतो. 

 

भारतात ाचीन काळापासून खगोलशा ीय िनर णा कर ता गोल यं  (Armillary 
Sphere) चा वापर कर यात येत असे. 
 
व याचा उ लेख अयभ टां या िलखाणा म ये उपल ध आहे. (इ. पूव 476 CE) गोल 

द पका गोलके आ ण कंकणमय गोल यां या वर लसंशोधन काय इ.१३८०- १४६० या 
काळात ी परमे रन यांनी ंथ व पात मांडले.  

 

सात या शातंड  पासून चं ा राशीं या संयु  ता यांचे खगोलीय संदभ कंकण गोलका ारे 

िन त केले जात असावेत. एक khgoliy गोळक जल वाहा ारे पण फरवला जात होता. 
मोगल काळात िनिमती अचूक खगोलय गोलाक वशेषत: लाहोर आ ण का मीर  

येठ लसवत भावी यं ांपैक  धातू शा ीय आ ण अिभयां क  ीकोणातून अशा ल णीय 

वृ ी आहेत यानं आधुिनक तं ानाने सु ा अश यच मानले आहे.  

 

जयपूरचे लघु स ाट यं ... 

वेळ मोज यासाठ  एक छोटे सूय दशक असलेले उपकरण एका बाजूला २७° कोणात 

कललेली िभंत आहे. २७° जयपूर चे अ ांश  यावर  tan या मु याचे गणक न दली आहेतं 

जी सूयाची चढण उतरण दाखवतात.स ाट यं  एक वशाल सूय दशक हणून व णले जाऊ 

शकते. अ रशः हे यं ांचा स ाट आहे. केवळ वषालाच नाह  तर अचूकतेतह  असामा य 

उ कृ  वा तू िनिमती आहे.  



 

राशी वलय... 

दो ह  बाजूला खुणा केलेले चौकोन असले या १२ यं ांचा हा समूह आहे. खगोलीय अ ांश 

रेखांश सरळ ा  कर यासाठ  ा बारा यं ांची िनिमती केली आहे, असे ंथ नमूद करतात. 

स ाट यं ा या प ती माणेच या यं ा ारे अ ांश रेखांश मोजले जाते.  स ाट यं ाचा 
चौरस अ ांश दश वतो तर राशी वालयातील चौकोन िनर णा या वेळेचा ांती वृ  

दश वतात. ह  यं े शा ीय प तीने अशी बनवलेली आहेत क  जे हा जी रास थािनक उ च 

थतीला पोहचते ते हा या राशीचे यं  कायरत होते.  

 

राम यं ... 



हे यं   ganomon या सावली या उंचीव न सूयाची उंची मोज यासाठ  उपयोगात येते. 

वतुळा या उजवी कड ल कला उभा तंभ खलील िच ा म ये परावत त सूय काशाने 

म यातील केल ई िनर त केलेले दसत आहे ते उज या आ ण डा या मापकांवर चांगले 

दसत आहे. सूया या वासानुसार यं ा वर ल छाया वर जाते व खाली येते.  

 

 

िम यं .... 

द ली या िनर ण गहृाचे िम  यं  हे एक वैिश य आहे.  अ य कोठेह  या यं ाचा 
समावेश नाह . खरं तर जयिसंह २ याने हांतमा चा केवळ हाच भाग िनिमला न हता. यांच े

पु  महाराजा मधो िसंह यांनी व डलां या आधुिनक करणाचे यास पुढे सु  ठेवले. यांनी हे 

यं  नंतर समा व  केले असे मानले जाते.पाच वेगवेगळ  yantrebmilun िम ा यं  तयार 

केले आहे. यात एका छो या मापकाचा पण समावेश आहे.यं ा जवळ ल दोन तंभ वषातील  



सवात लहान आ ण सवात मोठा दवस दश वतात. यं ाचा मोठा भाग जगातील व वध 

शहरांत के हा म यां ह झाली , हे ह  सांगू शकतो.  

 

भारतातील काह  महान खगोलशा ी..... 

लगध त पूव शतक वेदांग जो टक नावाचा ंथ खगोल शा ाने िल हला आहे. 

सामा जक आ ण धािमक कमंसाठ िन चीत समय सांग यासाठ  उपयोगात येणारे खगोल 

शा ीय संदभ ा ंथातून िमळतात.वेदांग योतीला या ंथातून खगोल शा ीय गणना, 
दनदिशका/ पंचांग यासाठ चे प ीकरण िमळते. तसेच खगोलीय िन र णासाठ  चे िनयम 

या ंथातून िमळतात. वेदांग योितष भारतीय भ व य शा ाशी संबंिधत असून समस रनी 
व ऋतंु या मह वपूण अंगांचा उ लेख यात समा व  आहे. यात चां  मास , सौर मास 

यां याशी संल न अधीमास, ऋतु , युग यांची देखील मा हती आहे.२७ न े, हणे, खंड, 

१२ राशी याबाबतह  मा हती अ◌ाहे.  

 



आयभ ट... ता द ४७६-५५० आयभ ट य आ ण आय भ ट िस ांत याच े लेखन 

आयभ ट यांनी केले. आयभ टांनी वशेष उ लेखनीय बाब न द वली ती हणजे पृ वी 
ित या अ ांश भोवती फरते. यामुळे आभासी तारे प मेकडे जातात असे भासते. सूय 

काशा या परावतनामुळे चं ाचे फरणे हा यांचा दसुरा शोध आहे. यां या िश यांचा 
द ण भारतात वशेष भाव होता. जथ े यांच ेपृ वी या दैनं दन प र मेचा पाठपुरावा 
क न अनेक उप िस ांत मांडले गेले.  

 

गु ..... यांचा फुट िस ांत (  त वाची यो य मांडणी इ.स.६२८ ) भारतीय 

ग णत आ ण खहोल शा ाची मांडणी करतो. हांची ता कािलक गती चे गणन हगु ांनी 
अचूक प तीने क न समंतरतेचे यो य समीकरण व हणा या यो य वेळा मांड याची 
प त िनमाण केली. यांनी भारतीय ग णतावर आधा रत खगोल शा ाची प त 

अरब तानला दान केली. सव पदाथाच ेव तुमान पृ वीशी जोडलेले आहे, हे यांनी िस  

केले.  

 

वराह िम हर ...... वराह िम हर हे एक खगोल शा  व ग णत  होते क  यांनी भारतीय 

खगोल शा  बरोबरच ीक इ ज  रोमन येथील खगोल शा  वषयक गतीचा अ यास 

केला होता. यांचा ंथ पंच िस ांितका हा व वध ोतातून एक त केले या ानाचे 
सं हण आहे.  

भा कर.१ यांचे महा भा क रयम,् लघूभा क रयम ्आ ण आयाभ टय भा य (इ. स. ६२९) 

अशी भा ये आहेत.  

यांनी रेखांशाव न सोला टायसेस सूयाचे थान शोध याची प त िनमाण केली.  



ल ला... (इ. स.८००) यांचा ंथ व यािध त हा असून तो आयभ टय मधील अनेक 

गृ हतकांची दु ती करतो. ल लांचा ंथ गहृ य गणन, म य व यो य गहृ, पृ वी या 
दैनं दन प र मे वषयी या तीन सम या, हणे, हांचा उदय आ ण अ त, चं ा या व वध 

कला, ह आ ण तारे यांचं दवुा शोधणे, सूय आ ण चं  यां या पूरक थती यांचा उहापोह 

करतो.  

दसुरा भाग...  गोला याय.. (१४-२२) हय हालचालींचे िच ण,खगोल शा ीय 

उपकरणे,गोल, यां यावर भा य करतो व दोषयु  मांडणी िनर त करतो. यांनी िस ांत 

ितलक हा ंथ देखील िल हला आहे.  

 

भा कर २.. 

(इ.स. १११४) यांच ेदोन ंथ आहेत. १. िस ांत िशरोमणी २. करण कुतूहल यांनी आपली 
हांची थती,जोडणी,गा हाणे,अवकाश रचना, भूगोल,ग णत, खगोल शा ीय उपकरणे 

यावर िनर णे न दवली आहेत..ह  उपकरणे उ जैन या संशोधन िनर ण शाळेतील 

होती. या सं थेचे हे मुखह   होते.  

 

 

ीपती.... (इ. स.१०४५)  

ीपती हे खगोल शा   व ग णत  होते. यांनी गु ां या वचारांचे अनुसरण केले. 

यांनी िस ांत शेखर हा ंथ िल हला. यात २० करणे आहेत. या ारे यांनी चं ा या 
दसु या असमानते सह अनेक क पना मांड या.  

 



मह  सूर ...(इ. स. १४००)  

मह  सूर  यांनी यं  राज या ंथाची १३७० म ये िनिमती केली. १४वय शतकातील तुघलक 

रा य काळात ह  िनिमती केली गेली. ते या राजा या सेवेत खगोल शा  हणून कायरत 

होते.  

 

नीलकंठन सोम या जी... (१४४४-१५४४)  

केटल खगोल शा  व ग णत व ालयाचे सोम या जी यांनी यां या तं  सं ह ंथा ारे गु  

आ ण शु  याबाबत या मांडणीत बदल केले.  यांनी या हां या क वषयी मांडले या 
समीकरणाची अचूकता केपलार या १७ वय शतकांतील शोधा पयत सवात अिधक होती. 
सोम या जी नी आयभ टयवर ल वतः या वमाषातून वतःची ह य मांडणी चे 
ग णतीय सू  तयार केले. या ारे गु ,शु , मंगळ, बुध,व शनी हे सूयाभोवती द णा 
घालतात यांची क ा पूण वतुळाकृती नसते. व यातून पृ वीची क ा तयार होते. यांनी  
योितिममांसा हा ंथ िल हला आहे. यात खगोल शा ीय िनर णांचे मह व वशद केले 

आहे. याची गणनां या अचूकतेसाठ  आव यकता असते.  

अ युत पसरद .(१५५०-१६२१)  

यांचा थं फुट िनणय. यावेळ   अ त वात असले या गु हतकां या करतो. ंथांचे 
व तार करण क न पुढे राशी गोल फुट िनती या नावाने कािशत केला गेला. यां या 
दसु या हमो म या ंथात यांनी हणे,सूर  क ाचे पूरक सबंध,म या आ ण या हांची 
सू े यावर काश टाकला. उप ह या म या ंथा ारे अ युत पसर द  हणा या 
अॅ यु े बाबत सुधारणा मांडतात. 



करण १६ 

अवकाशात भारत- एक लक्षणीय दीघर् वास 

 

अतंराळ यान स्व  आिण सत्य 

हजारो वषापासून मानव रा ीच्या ह ताऱ्यानी भरलेल्या आकाशाकडे कुतूहलाने  बागाहात 
आला आह.े आिण अंतराळ वास करून अंतराळातील वस्तुंिवषयी जाणून घेण्याची इच्छा 
बाळगून आह.े परंतु ही त्याची इच्छा दीघर् काळानंतर तेव्हाच फल पू झाली जेव्हा कृि म 
उप ह व मानवास वाहून नेण्याची क्षमता असलेले िवशालकाय क्षेपक (रॉकेट) िवकिसत 
झाले. ही क्षेपकं एकदा अवकाशात पोहचली की कृि म उप ह , स्वयंचिलत अवकाशयान 
िकवा मानव यु अवकाशयान पृथ्वी दिक्षणा िकवा अवकाश वास करण्याची क्षमता 
बाळगून आहते. या क्षेिपत उप हांमुळे मानवाची. अंतराळ वासाची सु ा इच्छा पूणर् 
झालीच, मा  त्या बरोबरच पृथ्वी वरील मानवी जीवन अिधक  सुस  व सुरिक्षत बनले. 
अंतराळ क्षे ातील कामिगरीमुळे मानवाला ांितकारक फायदा झाला आह.े 

   आता आपण अंतराळ या संज्ञे िवषयी जाणून घेऊ. जेव्हा आपण अंतराळ संशोधन िकवा 
अंतराळ यान या िवषयावर बोलतो तेव्हा त्याचा संदभर् पृथ्वी च्या वातावरणा बाहरेील 
जगताशी असतो. आज अनेक शा ज्ञांचे एक मत आह ेकी अंतराळाची सुरुवात पथृ्वीच्या 
पृ भागा पासून 100 िकमी अंतरापासून होते. सवर् ह गोल , सूयर्,चं ,तारे व आकाश गंगा 
या अंतराळात आहते. पृथवीभोवती िफरणारे कृि म उप ह दखेील अंतराळात आहते. 
 त्याच माणे आंतर रा ीय अवकाश स्थानक की जे पृथ्वभोवती िफरत आह े ते दखेील 
अंतराळात आह.े  

 
भारतीय अंतराळ संशोधन कायर् माचे वैशष् ... 

जगातील काही मोजकेच दशे सवर् सामान्य माणसाच्या भल्यासाठी अंतराळ संशोधनाचा 
उपयोग करतात. भारत हा त्यापैकी एक आह.े या उ ेशा साठी भारताने इतर दशेां माणे 
काही  तं ज्ञान िवकिसत केले आह.े  

भारताच्या सुपु ां पैकी एक... डॉ. िव म साराभाई यांच्या दरूदृ ीने 
भारताने अंतराळ संशोधन क्षे ात िवशेष यश ा  केले आह.े 
साराभाई यांनी उ ुंग स्व  बिघतले आिण ते स्व  त्यक्षात 
उतरिवण्यासाठी मागर्दशर्न दखेील केले. भारताचा जलद आिण 
सवागीण िवकास साधण्यासाठी अंतराळ तं ज्ञान उपयु  पडू शकते. 
यावर त्यांचा दढृ िव ास  होता.  

   डॉ. साराभाई यांच्या नंतर भारतीय अंतराळ संशोधन 



कायर् माच्या मुख पदाची धुरा सांभाळणारे ा. सितश धवन.  यांनी त्यांच्या पिर माने 
अवकाश तं ज्ञानाचा िवकास साधून  नैपुण्य िमळिवण्यासाठी आपले योगदान िदले. त्यांनी 
िवशेषतः यावर दखेील भर िदला की, भारतातील उ ोग जगताने दखेील अवकाश 
कायर् मांत आपला वाटा उचलावा. ा. यू आर. राव, डॉ. के कस्तुरी नंदन , डॉ. जी. माधवन 
नायक, डॉ. के. राधाकृष्णन यांनी दखेील ा. धवन यांचे नंतर भारतीय अवकाश संशोधन 
कायर् मात आपले वैिश य पणूर् योगदान न दिवले.  

   ारंभावस्था  

         भारत सरकारच्या इंिडयन नशॅनल किमटी ऑन स्पसे िरसचर् या सिमतीची इ. स 

१९६२ सली स्थापना करून ितच्या माफर् त भरतीय 
अवकाश संशोधन कायार्स सुरुवात केली. त्यक्ष कायर् म 
२१ नोव्हबर १९६३ रोजी २८ फूट लांब असणाऱ्या 
अमेिरकन नाईक अपचे रॉकेटचे ितरुअनंपुरम जवळील 
थुबंा येथून क्षेपण करून सुरुवात झाली.  या क्षपेकावर 
एक छोटे शा ीय उपकरण बसिवण्यात आले होते. 
त्याच्या सहायाने अती उंचावरील वातावरणाच्या 
वाऱ्याचा अभ्यास केला गेला. ह े क्षेपक sounding 
rocket या कारातील होते. त्याच्या साहाय्याने अती 
उंची वरील वातावरणाचा अभ्यास करण े  शक्य होते. 
मा  कृि म उप ह अवकाशात सोडता येत नाही.  

   साधारण ५० वषार् नंतर ९ सप्टबर २०१२रोजी 
भारताने त्याच े१०० व ेअतंरीक्ष क्षपेण सोहळा साजरा 
केला. या ऐतहािसक उप मा च्या वेळी. भारताच्या 
पोलार सॅतलेाईट लॉनच व्हईेकल च वापर करून ान्स 
आिण जपानचे एकूण 750 िकलो वजनाचे उप ह 
िबनचुकपणे मण कक्षेत िस्थर करण्यात आले. यामुळे 
भारताने अवकाश संशोधन क्षे ात िमळवलेले नैपुण्य 
जगाच्या लक्षात आले.  

       १९६० च्या दरम्यान भारत sounding rocketच्या 
सहायाने अवकाश संशोधन करत असे पण भारताने 
दरूसंचार उप हाच्या सहायाने िविवध योग करण्या 

साठी भू क  दखेील उभारले होते.  

 

 



भारताची अवकाश संशोधन क्षमता.. 

इ ो ही  संस्था अथार्त Indin space research organization ही  संस्था भारताचा 
अवकाश संशोधन कायर् म राबवते. या संस्थेची स्थापना इ.स. १९६९ साली म्हणजेच 
मानवाने चं ावर पिहले पाऊल ठेवले,त्या वष  झाली. सध्या इ ो ची िविवध क  ेभारतात 
पसरली आहते. यात ितरुअनंतपुरम येथील िव म साराभाई स्पेस सटर (vsse) या महाकाय 

क्षेपक ज्या ारे मोठे कृि म उप ह वाहून नेण्याची क्षमता असते त्याचे आराखडे  बनवले 
जातात. ितरुअनतपुरम येथेच िल ीड पोलशन  िसस्टीम सटर lpsc या संस्थेत  िलि ड 
रॉकेट इंिजन व अत्यंत क्षमतावान, गुंतागुंतीचे असे योिजिनक इंिजन तयार केले जाते.  

बगुळूर शहराची ओळख अवकाश संशोधन शहर अशी बनली आह.े कारण ितथे अवकाश 
संशोधन संबंिधत अनेक सूिवधा आहते. यात ामुख्याने इ ो सटेलाईट सटर ही भारतीय 
उप ह िनिमती संस्था  आह.े िस  चां यान १ ह ेअंतराळ यान ज्याने चं ावरील पाण्याचां 
शोध लावला ते या संस्थेत बनिवले होते. त्याच माणे इ ो चे मुख्यालय व अवकाश 
संशोधन िवभाग ज्या ारे भारतीय अवकाश संशोधन कायर् म राबव ला  जातो ते बगळूरु 
येथे आह.े अहमदाबाद येथील इ ोचे स्पेस एिप्लकेशन्स सटर आह.े येथे कृि म उप हासाठी 
आवश्यक असणारी सुटे भाग बनिवले जातात.  

 
' नॅशनल िरमोट सनेािसग सटर ( nrsc) ही इ ोची अजून एक उप संस्था आह.ेती 
हदैराबादते असून  रेिडओ तरंगांच्या साहाय्याने उप ा ारे ा  झालेले िच ांच्या 
िव ेषणाचे महत्वपूणर् काम केले जाते.  

बंगालच्या उपसागरातील ी हरी कोटा या बेटावर इ ोचे सितश धवन स्पेस सटर असून ते 
भारताचे स्पेस पोटर् आह.े ी हरी कोटा चे ई च्या उ रेस ८० िकमी अंतरावर असून आं  

दशेातील  नेल्लोर िजल् ात आह.े ितथून 38 भारतीय बनावटीच्या क्षेपकानी उ ाण 
करून ( यि ल २०१३) अवकाशात झेप घेतली आह.े येथे महाकाय अशा उप ह वाहक 

क्षेपकांची जुळणी करून त्यांना अवकाशात पाठिवण्याची उ म वस्था आह.े  

कृि म उप हाचं्या दिुनयेत - 

 



 

१९७० सािल आयर्भ  नावाचा कृि म उप ह क्षेपण करून भारताने या  क्षे ात गगन 
भरारी घेतली. िवख्यात ाचीन खगोल शा ज्ञ आयर्भ  यांचे नावाचा हा कृि म उप ह 

क्षेपण यावेळी ३६० की ाम वजनाचा होता. हा िदसायला अनेक बाजू असलेल्या खोक्या 
सारखा होता. या कृि म उप हाचे बा  आवरण सौर ऊजच्या साहाय्याने िव ुत िनमर्ती 
करत असे. याच्या िनिमित मुळे आधुिनक कृि म उप ह िनिमतीत येणाऱ्या अडचण चे 
 आकलन होण्यास मदत झाली. तरीही तो एक असा उप ह होता ज्यात तीन  शा ीय 
उपकरण बसिवण्यात आली होती या उपकरणांच्या साहाय्याने सुयर् ह गोल व 
वातावरणाचे  बा  आवरण यांचा अभ्यास केला गेला. 

१९ य ील १९७५ या िदवशी सोिव्हएत रॉकेटच्या मदतीनं आयर्भ  ६०० िकमी वर 
मणकशेत सोडण्यात आला. या िनिमती मुले aaplyavkrutrim.उप ह िनिमतीचा भ म 

पाया रोवला गेला. या अनुभवाने आपल्या शा ज्ञांनी पुढे भास्कर १ या उप हाची ुठी 
िहिरक्षण करण्यासाठी िनिमित केली.  १९७९ सिल दखेील सोिव्हएत रॉकेटच्या मदतीनं  
सोडण्यात आला. यात बसिवलेल्या tv कॅमेरा ारे पृथ्वीच्या पृ भागा चे फोटो घेतले जात. 
त्यातील माय ोवेव्ह radio meter ारे पृथ्वीच अभ्यास केला. सोिव्हएत रॉकेट ारे 
१९८१ साळी भास्कर 2 सोडण्यात आला. हा भास्कर कायर् म पुढे इंिडयन सिसग ( irs) 
सेतेलाईत ो ामच्या पायभरणीचा दगड ठरला.   

कृि म upgrahachi भू िस्थर कक्षा ( िजओ िस ोनास ऑब ट) पृथ्वीपासून ३६००० िकमी 
उंचीवर असते. ही उंची चं ाच्या अंतराच्या १/१० आह.े ब्या उंचीवर उप ह पृथ्वी भोवती 
एक फेरी पूणर् करण्यास २४ तासांचा कालावधी  लागतो.  

 
पृथ्वीस दखेील स्वात:भोवती एक फेरी (पिरवलन) पूणर् करण्यास चोवीस तास लागतात. 
अथार्त अशा कारे कृि म उप ह व पृथ्वी यांचा एक फेरी पूणर् करण्याचा वेग एकमेकांशी 
तंतोतंत जुळत असल्याने या कक्षेस "भुस्थीर कक्षा" (जीओ िस ोनस ओरबीट) असे म्हणतात. 
या कक्षेत पिर मण करणाऱ्या उप हास " भुस्थीर उप ह" असे म्हणतात. 



1970 दशकाच्या उ राधार्त व 1980 दशकाच्या पूवार्धार्त भारतीय शा ज्ञानी "रोिहणी" 
शृंखलेतील कृि म ऊप हांची बांधणी करून या क्षे ातील अिधक अनुभव िमळिवला. संपूणर् 
भारतीय बनावटीचा पिहला क्षेपक SLV-3 ारे रोिहणी उप ह अवकाशात सोडण्यात 
आला. 

कृि म उप ह : िवकासाचे एक सं ेरक 

1980 च्या पूवार्धार्त भुस्थीर उप हांमुळे भारताच्या 
दरूिच वाणी (TV) व दरूसंचार क्षे ात                      
(Telecommunication) चंड िवकास घडवून आला. 

ा िवकासाला " Indian national satellite -
1B"(INSAT-1B) मुळे झळाळी आली. हा INSAT-1 
शृंखलेतील दसुरा कृि म उप ह होता. पूव च्या 
INSAT-1A या उप हाच्या अपयशामुळे शा ज्ञ 
िचतीत परंतु सतकर्  होते. मा  INSAT-1B च्या 
अकल्पिनय अल्पावधीतच िमळालेल्या यशामुळे 
भारताच्या दरूसंचार, दरूिच वाणी के्षपण व 
हवामान अंदाजाच्या क्षे ात मोठी ांती घडवून 
आली. INSAT-1B मुळे दरूसंचार क्षे ातील टेिलफोन 

सेवा , टेिल ाम व फॅक्स सेवा यात भारत भर मोठा िवस्तार झाला. INSAT-1B मुळे 
भारतातील दगुर्म पहाडी दशे , तसेच दशेाचा उ र व पूव र भूभाग, अंदमान-लक्ष ीप 
सारखी बेटे या संपकार्च्या दृ ीने कठीण अशा भू दशेांशी सहजपणे संपकर्  साधणे शक्य 
झाले. 

INSAT मुळे सेवेत झालेल्या सुधारणा: 

पूव च्या INSAT-1उप हापेक्षा, संपूणर् भारतीय बनावटीच्या 
INSAT-2Aऊप हांची सेवा क्षमता दीड पट जास्त होती व 

क्षेपणानंतर ती दपु्पट झाली. INSAT-1 माणेच दरूसंचार, 
दरूिच वाणी क्षेपण व हवामान िनिरक्षणासंदभार्तील उपकरणे 
त्यावर बसिवण्यात आली होती. या ितिर  धोक्याच्या व 
आणीबाणीच्या काळात उपयोगी पडतील अशी काही िवशेष 
उपकरणे दखेील त्यावर बसवण्यात अली होती. 

यथावकाश INSAT-2 शृंखलेतील आणखी तीन कृि म उप ह 
सोडण्यात आले. त्यावर "mobile service transponder" ह े
उपकरण बसिवण्यात आले होते. चलत व िस्थर यांचे दरम्यान 
संपकर्  साधणे त्यामुळे शक्य झाले.  



GSAT-3 िकवा EDUSAT संदभार्त िवशेष उल्लेखनीय बाब म्हणजे ह ेकृि म उप ह संपूणर्तः 
शैक्षिणक क्षे कािरता समिपत होते. इ ो च्या दरूिशक्षण कायर् मा अंतगर्त दगुर्म , ामीण 
भागातील िव ाथ्याना दजदार िशक्षण दणे्याचा य  या मुळे यशस्वी झाला. आज मीतीस 
असे 56000 वगार्तील िव ाथ  या EDUSAT च्या माध्यमातून िशक्षण घेत आहते. 

या INSAT / GSAT च्या माध्यमातून पुरिवण्यात येणारी अजून एक मह वपूणर् सेवा म्हणजे 
"टेिलमेडीसीन" सेवा होय. इ ो च्या या "टेिलमेडीसीन" कायर् मा अंतगर्त मो ा शहरातील 
तज्ञ व िवशेष िविश  शाखेतील डॉक्टसर् कृि म उप हा ारे दकृ- ा  माध्यमाने दगुर्म 

ामीण भागातील रुग्णांबरोबर संपकार् ारे जोडले जातात व आरोग्य िवषयक सेवा सहज 
पुरवतात. GSAT शृंखलेचे आणखी एक वैिश  म्हणजे GSAT-8 आिण 10 ह े कृि म उप ह 
2011 व 2012 साली सोडले गेले. त्यात 'गगन transponder' ारा नेिव्हगेशन िस ल्स 

क्षेिपत होण्यास सुरुवात झाली. 

गगन कायर् मामुळे अमेिरकन उप हांच्या GPS शृंखलेतून ा  नेिव्हगेशन िस लच्या 
तवारी, िव ासाहर्ता व उपलब्धता यात मोठी वाढ झाली. या ितिर  भारताने "िरमोट 

सेिन्सग सॅटेलाईट" ची दखेील बांधणी केली. खरतर, भारत आज ही"िरमोट सेिन्सग 
सॅटेलाईट" क्षे ात जगाचे नेतृत्व मारत आह.े 

आकाशातील ने : 

ह े"िरमोट सेिन्सग सॅटेलाईट" म्हणजे नेमके काय? ते काय करतात? त्यांचा समाजाला न ी 
काय उपयोग होतो? 

ह ेसमजावून घेण्यासाठी सवर् थम आपण "िरमोट सेिन्सग" या शब्दाचा अथर् पाहू. "िरमोट 
सेिन्सग" म्हणजे एखा ा वस्तू िकवा घटने िवषयी त्यक्ष संपकार्िशवाय मािहती एकि त 
करून िमळवण्याची प त होय. अत्यंत संवेदनक्षम कॅमेरे व रडार यांनी यु  अशा शेकडो 
िक.मी. उंचीवरून पृथ्वी भोवती िघर ा घालणाऱ्या कृि म उप हास "िरमोट सेिन्सग 
सॅटेलाईट" असे म्हणतात. ते "रेिडओ लहरी" च्या माध्यमातून पृथ्वीवरील क ात िच े 
पाठवतात. अशी रंगीत अथवा कृष्णधवल िच े आपणास िविश  मािहती पुरवतात. 

िशिक्षत शा ज्ञ अशा िच ांचे बारकाईने िव ेषण करून कॉम्पुटर च्या साहाय्याने िविवध 
कारची तथ्ये जाणून घेतात. उदाहरणाथर् : एकूण लागवडीखालील क्षे  , भूजल पातळी, 

क्षार पातळी, वातावरण परीक्षण, दषूण पातळी, उजाड जिमनीवरील िवकास इत्यादी. 

 



 

ज्ञानाची भकू भागिवणे: 

संचार उप ह (कम्युिनकेशन सॅटेलाईट) , हवामान 
उप ह(वेदर सॅटेलाईट) आिण िरमोट सेिन्सग सॅटेलाईट, 
आपले आयुष्य सोपे ,सुरिक्षत आिण रंगतदार करतात. या 
बरोबरच इ ो च्या शा ज्ञांनी असे शा ीय उप ह बनवले 
आहते की जे मानवाची ज्ञानाची भूक भागवतील. िवशेषतः 
आपल्या िव ाचे आकलन होण्याची मानवी इच्छा पूणर् 
करण्यास मदत करतील. परंतु कृि म उप ह िकवा नेमके 
सांगायचे झाले तर अंतराळ यान - चां  यान-1 मुळे आपल्या 
भारतीय शा ज्ञांच्या अंतराळ संशोधनाच्या बाबतीत कस 
लागला कारण चां  यान-1 ने पृथ्वीभोवती सतत दिक्षणा 
घालण्या ऐवजी अवकाशातील अन्य एखा ा हगोलाकडे स्थान केल्यामुळे त्यास कृि म 
उप ह म्हणण्या ऐवजी अंतराळ यान म्हणणे अिधक संयुि क होईल. 

 

चां  यान च्या िनिम ाने जगास भारताच्या क्षमतेिवषयी अनेक गो ी लक्षात आल्या. यात 
ामुख्याने अत्यंत कमी खचार्त शा ीय संशोधन करण्याची कुवत, अवकाशातील परस्पर 

सहकायार्त नेतृत्व करण्याची क्षमता याच माणे पूवर् िनधार्िरत मयार्िदत वेळेत आवश्यक 
तं ज्ञान िवकिसत करण्याची क्षमता या बाबी येतात. चां  यान-१मुळे जग आपल्या 
भारताकडे अत्यंत आदराने बघू लागले कारण त्यांना कळून चुकले िक येथे अत्यंत अभ्यासू 
असा शा ज्ञांचा वगर् आह.े हा एक केवळ भारतीय अवकाश कायर् माच्या दृ ीनेच नव्ह ेतर 
संपूणर् भारताच्या इितहासात एक मैलाचा दगड ठरला आह.े 

चां  यान -1 मुळे अन्य काही उि  े दखेील गाठता आली. यात ामुख्याने चं ािवषयी 
सखोल ज्ञान ा  करणे, अवकाश तं ज्ञानात अिधक गती करण,े िवशेषतः कृि म 
उप हातील िकवा अंतराळ यानातील अंतगर्त सुटे भाग यांची संख्या कमी करणे तसेच 



भारताच्या शा ज्ञांच्या तरुण व उगवत्या िपढीस चं ा िवषयी आव्हानात्मक संशोधन 
करण्याची संधी ा  करून दणेे अशा अनेक उि ांचा समावेश होतो. 

चां  यान-1मुळे भारताची अन्य ह गोलांकडे जाण्याची क्षमता िस  झालीच पण त्याने 
मो ा माणावर शा ीय मािहती गोळा केली. यात िच ांचा दखेील समावेश आह.े चां  
यान-1ने चं ावर असलेले पाण्याचे अंश दखेील शोधून काढले होते. खरेतर हा एक पूवार्पार 
समजाला छेद दणेारा शोध ठरला. 

चां  यान-1चं ावर जाण्यापूव  शा ज्ञ चं ावर पाण्याच्या अिस्तत्वािवषयी साशंक होते. 
त्यामुळे भारताच्या चां  यान-1 ने चं ािवषयी लावलेला हा महत्व पूणर् शोध आह.े या 

ितिर  , शा ज्ञांना चं ावरील उंचवटे आिण खाच खळगे यांच्या स्वरूपािवषयी व 
वैिश यांिवषयी महत्वपूणर् मािहती िमळिवण्यात यश आले. अशा कारे चां  यान-1 
भारताच्या अवकाश संशोधनाचे तीक ठरले. 

अवकाशातनू पनुरागमन: 

इ ोचे अजून एक उल्लेखनीय यश म्हणजे अवकाशात पाठवलेल्या वस्तूला परत भूतलावर 
सुरिक्षत िरत्या आणणे होय. या संदभार्त केलेल्या योगास " स्पेस कॅप्सूल िरकव्हरी 
एक्सपिरमट्स" (SRE-1) या नावाने ओळखले जाते. 10 जानेवारी 2007 रोजी PSLV ारा 
550Kg ची SRE-1 CAPSULE दोन योगांसह धाडण्यात आली व दसुरी 12 िदवसांनंतर 
पाठवली. त्यांनी पृथ्वी भोवती साधारणतः सहाशे िक मी उंचीवरून पृथ्वी भोवती दिक्षणा 
मारल्या. अशा कारे भारताचा हा अवकाशात पाठवलेली वस्तू परत पृथ्वी वर आणण्याचा 
पिहलाच य  अत्यंत यशस्वी ठरला. 

एकाच क्षेपकाच्या सहाय्याने वीस कृि म उप ह अवकाशात सोडणे- कातकासरीच्या 
तं ज्ञानाचे एक उ म उदाहरण: 

22 जून 2016 रोजी इ ोने एकाचवेळी एकाच क्षेपकवरून (रॉकेट) 20 कृि म उप ह 
अवकाशात धाडून अजून एक िव म केला. यामुळे एकाच वेळी 10 कृि म उप ह 
अवकाशात पाठिवण्याचा स्वतः चाच िव म इ ो ने मोडला. रिशयाने 2004 साली एकाच 
वेळी 37 कृि म उप ह अवकाशात पाठवून िव म केला होता त्यानंतर इ ो चा दसुरा 

मांक लागतो. या महत्वपूणर् टप्पा असलेल्या मोिहमे दरम्यान ाथिमक कारटोसॅट -2 
शृंखलेतील कृि म उप हाबरोबरच PSLVC-34 रॉकेट ने सत्यभामा िव ापीठ-चे ई व 
कॉलेज ऑफ इंिजनेिरग पुणे या भारतीय िव ापीठांचे दोन कृि म उप ह आिण सतरा 
परदशेी कृि म उप ह अवकाशात पाठवले, त्यापैकी एक Google या कंपनीचा होता. 

पृथ्वीचे िनरीक्षण करण्यासाठी 725.5 kg वजनाचा कारटोसॅट-2 कृि म उप ह पाठवण्यात 
आला आिण त्याने पाठवलेल्या ितमांच्या आधारे भू आलेखन करून शहरी व ामीण 
नकाशे, िकनारप ी लगतच्या भू दशेाचा वापर व िनयं ण तसेच रस्ते बांधणीतील 
उपयु ता इत्यादी बाबतीत उपयोग करून घेता आला.  



परदशेी संस्थांशी केलेल्या करारा ितिर  35 भारतीय कृि म उप ह कक्षेत िफरत आहते 
आिण येत्या पाच वषार्त अजून 70 उप हांची भारताला आवश्यकता आह.े त्यामुळे इ ोने 
एक-एक कृि म उप ह सोडण्या ऐवजी एकाच वेळी अनेक कृि म उप ह एकदम 
सोडण्याचा कल्प हाती घेतला आह.े 

भारतीय अवकाश संशोधन कायर् म हा एक परकीय चलन िमळिवण्याचा महत्वाचा ोत 
आह.े गेल्या आिथक वषार्त इ ोच्या वसाियक शाखेने 1800 कोटी रुपयांचा महसूल 
िमळिवला आिण त्यातील मोठा वाटा ान्स्पोन्डेर भा ाने दणे्यातून आला आह.े 2016-17 
या वषार्त ीहिरको ा येथून एकाच वेळी अनेक उप ह क्षेिपत केले जाणार आहते. 

जगातील इतर दशेांच्या तुलनेत भारतीय अवकाश कायर् म अिधक आकषर्क आह.े कारण 
त्यांचे कल्प कमी खचार्त पूणर् केले जातात. त्यामुळे इ ो कडे परदशेी कंपन्या, संस्था 
आकिषत होत आहते. िकमान खचार्त कमाल फायदा िमळवून दणेाऱ्या अशा अिभयांि की 
कायर् मांना / कल्पानंा " ु गल इंिजनेअिरग" म्हणतात. भारतीय अवकाश कायर् म हा 

ु गल इंजेनीअिरग चे उ म उदाहरण आह.े 

चां  यान मोिहमेच्या यशामुळे मंगळ हािवषयी उत्सुकता वाढून "मासर् ऑरबीटर िमशन" 
िकवा मंगळ यान यास चालना िमळाली. पिहल्याच य ात मंगळापयत पोहचून त्या 
भोवती मण करण्यात यशस्वी ठरलेला 'भारत' हा एकमेव दशे आह.े अंतर िहय मोहीम 
यशस्वीपणे राबिवणाऱ्या दशेांच्या पं ीत भारत सन्मानाने जाऊन बसला आह े तो 
मंगळयान मोिहमेच्या यशामुळेच. (एिलट क्लब) " एअर ि दर ॉपलशन िसिस्टम" आिण 
"स् ॅ मजेट रॉकेट इंिजन" यांच्या सफल पिरक्षणामुळे अवकाश तं ज्ञान क्षे ात भारत बिल  
ठरला आह.े जगभरातील परदशेी कृि म उप ह अवकाशात पाठवण्याची कामे 
िमळाल्यामुळे इ ो ही सरकारी अवकाश संस्था म्हणून नावारूपाला येणार यात शंका नाही. 

अतंराळ क्षे ात भारत: एक उल्लखेनीय वास. 

अतंराळ यान स्व  आिण सत्य 

हजारो वषापासून मानव रा ीच्या ह ताऱ्यानी भरलेल्या आकाशाकडे कुतूहलाने  बागाहात 
आला आह.े आिण अंतराळ वास करून अंतराळातील वस्तुंिवषयी जाणून घेण्याची इच्छा 
बाळगून आह.े परंतु ही त्याची इच्छा दीघर् काळानंतर तेव्हाच फल पू झाली जेव्हा कृि म 
उप ह व मानवास वाहून नेण्याची क्षमता असलेले िवशालकाय क्षेपक (रॉकेट) िवकिसत 
झाले. ही क्षेपकं एकदा अवकाशात पोहचली की कृि म उप ह , स्वयंचिलत अवकाशयान 
िकवा मानव यु अवकाशयान पृथ्वी दिक्षणा िकवा अवकाश वास करण्याची क्षमता 
बाळगून आहते. या क्षेिपत उप हांमुळे मानवाची. अंतराळ वासाची सु ा इच्छा पूणर् 
झालीच, मा  त्या बरोबरच पृथ्वी वरील मानवी जीवन अिधक  सुस  व सुरिक्षत बनले. 
अंतराळ क्षे ातील कामिगरीमुळे मानवाला ांितकारक फायदा झाला आह.े 



 

   आता आपण अंतराळ या संज्ञे िवषयी जाणून घेऊ. जेव्हा आपण अंतराळ संशोधन िकवा 
अंतराळ यान या िवषयावर बोलतो तेव्हा त्याचा संदभर् पृथ्वी च्या वातावरणा बाहरेील 
जगताशी असतो. आज अनेक शा ज्ञांचे एक मत आह ेकी अंतराळाची सुरुवात पथृ्वीच्या 
पृ भागा पासून 100 िकमी अंतरापासून होते. सवर् ह गोल , सूयर्,चं ,तारे व आकाश गंगा 
या अंतराळात आहते. पृथवीभोवती िफरणारे कृि म उप ह दखेील अंतराळात आहते. 
 त्याच माणे आंतर रा ीय अवकाश स्थानक की जे पृथ्वभोवती िफरत आह े ते दखेील 
अंतराळात आह.े  

 

 
भारतीय अंतराळ संशोधन कायर् माचे वैशष् ... 

जगातील काही मोजकेच दशे सवर् सामान्य माणसाच्या भल्यासाठी अंतराळ संशोधनाचा 
उपयोग करतात. भारत हा त्यापैकी एक आह.े या उ ेशा साठी भारताने इतर दशेां माणे 
काही  तं ज्ञान िवकिसत केले आह.े  

 



भारताच्या सुपु ां पैकी एक... डॉ. िव म साराभाई यांच्या दरूदृ ीने भारताने अंतराळ 
संशोधन क्षे ात िवशेष यश ा  केले आह.े साराभाई यांनी उ ुंग स्व  बिघतले आिण ते 
स्व  त्यक्षात उतरिवण्यासाठी मागर्दशर्न दखेील केले. भारताचा जलद आिण सवागीण 
िवकास साधण्यासाठी अंतराळ तं ज्ञान उपयु  पडू शकते. यावर त्यांचा दढृ िव ास  होता.  

   डॉ. साराभाई यांच्या नंतर भारतीय अंतराळ संशोधन कायर् माच्या मुख पदाची धुरा 
सांभाळणारे ा. सितश धवन.  यांनी त्यांच्या पिर माने अवकाश तं ज्ञानाचा िवकास 
साधून  नैपुण्य िमळिवण्यासाठी आपले योगदान िदले. त्यांनी िवशेषतः यावर दखेील भर 
िदला की, भारतातील उ ोग जगताने दखेील अवकाश कायर् मांत आपला वाटा उचलावा. 

ा. यू आर. राव, डॉ. के कस्तुरी नंदन , डॉ. जी. माधवन नायक, डॉ. के. राधाकृष्णन यांनी 
दखेील ा. धवन यांचे नंतर भारतीय अवकाश संशोधन कायर् मात आपले वैिश य पूणर् 
योगदान न दिवले.  

 

   ारंभावस्था  

         भारत सरकारच्या इंिडयन नशॅनल किमटी ऑन स्पसे िरसचर् या सिमतीची इ. स 

१९६२ सली स्थापना करून ितच्या माफर् त भरतीय अवकाश संशोधन कायार्स सुरुवात 
केली. त्यक्ष कायर् म २१ नोव्हबर १९६३ रोजी २८ फूट लांब असणाऱ्या अमेिरकन नाईक 
अपचे रॉकेटचे ितरुअनंपुरम जवळील थुंबा येथून क्षेपण करून सुरुवात झाली.  

या क्षेपकावर एक छोटे शा ीय उपकरण बसिवण्यात आले होते. त्याच्या सहायाने अती 
उंचावरील वातावरणाच्या वाऱ्याचा अभ्यास केला गेला. ह े क्षेपक sounding rocket या 

कारातील होते. त्याच्या साहाय्याने अती उंची वरील वातावरणाचा अभ्यास करण े  शक्य 
होते. मा  कृि म उप ह अवकाशात सोडता येत नाही.  

   साधारण ५० वषार् नंतर ९ सप्टबर २०१२रोजी भारतान ेत्याच े१०० व ेअतंरीक्ष क्षपेण 
सोहळा साजरा केला. या ऐतहािसक उप मा च्या वेळी. भारताच्या पोलार सॅतेलाईट 
लॉनच व्हईेकल च वापर करून ान्स आिण जपानचे एकूण 750 िकलो वजनाचे उप ह 
िबनचुकपणे मण कक्षेत िस्थर करण्यात आले. यामुळे भारताने अवकाश संशोधन क्षे ात 
िमळवलेले नैपुण्य जगाच्या लक्षात आले.  

       १९६० च्या दरम्यान भारत sounding rocketच्या सहायाने अवकाश संशोधन करत 
असे पण भारताने दरूसंचार उप हाच्या सहायाने िविवध योग करण्या साठी भू क  दखेील 
उभारले होते.  

 

 



भारताची अवकाश संशोधन क्षमता.. 

इ ो ही  संस्था अथार्त Indin space research organization ही  संस्था भारताचा 
अवकाश संशोधन कायर् म राबवते. या संस्थेची स्थापना इ.स. १९६९ साली म्हणजेच 
मानवाने चं ावर पिहले पाऊल ठेवले,त्या वष  झाली. सध्या इ ो ची िविवध क  ेभारतात 
पसरली आहते. यात ितरुअनंतपुरम येथील िव म साराभाई स्पेस सटर (vsse) या महाकाय 

क्षेपक ज्या ारे मोठे कृि म उप ह वाहून नेण्याची क्षमता असते त्याचे आराखडे  बनवले 
जातात. ितरुअनतपुरम येथेच िल ीड पोलशन  िसस्टीम सटर lpsc या संस्थेत  िलि ड 
रॉकेट इंिजन व अत्यंत क्षमतावान, गुंतागुंतीचे असे योिजिनक इंिजन तयार केले जाते.  

बगुळूर शहराची ओळख अवकाश संशोधन शहर अशी बनली आह.े कारण ितथे अवकाश 
संशोधन संबंिधत अनेक सूिवधा आहते. यात ामुख्याने इ ो सटेलाईट सटर ही भारतीय 
उप ह िनिमती संस्था  आह.े िस  चां यान १ ह ेअंतराळ यान ज्याने चं ावरील पाण्याचां 
शोध लावला ते या संस्थेत बनिवले होते. त्याच माणे इ ो चे मुख्यालय व अवकाश 
संशोधन िवभाग ज्या ारे भारतीय अवकाश संशोधन कायर् म राबव ला  जातो ते बगळूरु 
येथे आह.े अहमदाबाद येथील इ ोचे स्पेस एिप्लकेशन्स सटर आह.े येथे कृि म उप हासाठी 
आवश्यक असणारी सुटे भाग बनिवले जातात.  

 
' नॅशनल िरमोट सनेािसग सटर ( nrsc) ही इ ोची अजून एक उप संस्था आह.ेती 
हदैराबादते असून  रेिडओ तरंगांच्या साहाय्याने उप ा ारे ा  झालेले िच ांच्या 
िव ेषणाचे महत्वपूणर् काम केले जाते.  

बंगालच्या उपसागरातील ी हरी कोटा या बेटावर इ ोचे सितश धवन स्पेस सटर असून ते 
भारताचे स्पेस पोटर् आह.े ी हरी कोटा चे ई च्या उ रेस ८० िकमी अंतरावर असून आं  

दशेातील  नेल्लोर िजल् ात आह.े ितथून 38 भारतीय बनावटीच्या क्षेपकानी उ ाण 
करून ( यि ल २०१३) अवकाशात झेप घेतली आह.े येथे महाकाय अशा उप ह वाहक 

क्षेपकांची जुळणी करून त्यांना अवकाशात पाठिवण्याची उ म वस्था आह.े  

कृि म उप हाचं्या दिुनयेत - 

१९७० सािल आयर्भ  नावाचा कृि म उप ह क्षेपण करून भारताने या  क्षे ात गगन 
भरारी घेतली. िवख्यात ाचीन खगोल शा ज्ञ आयर्भ  यांचे नावाचा हा कृि म उप ह 

क्षेपण यावेळी ३६० की ाम वजनाचा होता. हा िदसायला अनेक बाजू असलेल्या खोक्या 
सारखा होता. या कृि म उप हाचे बा  आवरण सौर ऊजच्या साहाय्याने िव ुत िनमर्ती 
करत असे. याच्या िनिमित मुळे आधुिनक कृि म उप ह िनिमतीत येणाऱ्या अडचण चे 
 आकलन होण्यास मदत झाली. तरीही तो एक असा उप ह होता ज्यात तीन  शा ीय 
उपकरण बसिवण्यात आली होती या उपकरणांच्या साहाय्याने सुयर् ह गोल व 
वातावरणाचे  बा  आवरण यांचा अभ्यास केला गेला.  



१९ य ील १९७५ या िदवशी सोिव्हएत रॉकेटच्या मदतीनं आयर्भ  ६०० िकमी वर 
मणकशेत सोडण्यात आला. या िनिमती मुले aaplyavkrutrim.उप ह िनिमतीचा भ म 

पाया रोवला गेला. या अनुभवाने आपल्या शा ज्ञांनी पुढे भास्कर १ या उप हाची ुठी 
िहिरक्षण करण्यासाठी िनिमित केली.  १९७९ सिल दखेील सोिव्हएत रॉकेटच्या मदतीनं  
सोडण्यात आला. यात बसिवलेल्या tv कॅमेरा ारे पृथ्वीच्या पृ भागा चे फोटो घेतले जात. 
त्यातील माय ोवेव्ह radio meter ारे पृथ्वीच अभ्यास केला. सोिव्हएत रॉकेट ारे 
१९८१ साळी भास्कर 2 सोडण्यात आला. हा भास्कर कायर् म पुढे इंिडयन सिसग ( irs) 
सेतेलाईत ो ामच्या पायभरणीचा दगड ठरला.   

कृि म upgrahachi भू िस्थर कक्षा ( िजओ िस ोनास ऑब ट) पृथ्वीपासून ३६००० िकमी 
उंचीवर असते. ही उंची चं ाच्या अंतराच्या १/१० आह.े ब्या उंचीवर उप ह पृथ्वी भोवती 
एक फेरी पूणर् करण्यास २४ तासांचा कालावधी  लागतो.  

 
पृथ्वीस दखेील स्वात:भोवती एक फेरी (पिरवलन) पूणर् करण्यास चोवीस तास लागतात. 
अथार्त अशा कारे कृि म उप ह व पृथ्वी यांचा एक फेरी पूणर् करण्याचा वेग एकमेकांशी 
तंतोतंत जुळत असल्याने या कक्षेस "भुस्थीर कक्षा" (जीओ िस ोनस ओरबीट) असे म्हणतात. 
या कक्षेत पिर मण करणाऱ्या उप हास " भुस्थीर उप ह" असे म्हणतात. 

1970 दशकाच्या उ राधार्त व 1980 दशकाच्या पूवार्धार्त भारतीय शा ज्ञानी "रोिहणी" 
शृंखलेतील कृि म ऊप हांची बांधणी करून या क्षे ातील अिधक अनुभव िमळिवला. संपूणर् 
भारतीय बनावटीचा पिहला क्षेपक SLV-3 ारे रोिहणी उप ह अवकाशात सोडण्यात 
आला. 

कृि म उप ह : िवकासाचे एक सं ेरक 

1980 च्या पूवार्धार्त भुस्थीर उप हांमुळे भारताच्या दरूिच वाणी (TV) व दरूसंचार क्षे ात 
( Telecommunication) चंड िवकास घडवून आला. ा िवकासाला " Indian national 
satellite -1B"(INSAT-1B) मुळे झळाळी आली. हा INSAT-1 शृंखलेतील दसुरा कृि म 
उप ह होता. पूव च्या INSAT-1A या उप हाच्या अपयशामुळे शा ज्ञ िचतीत परंतु सतकर्  
होते. मा  INSAT-1B च्या अकल्पिनय अल्पावधीतच िमळालेल्या यशामुळे भारताच्या 
दरूसंचार, दरूिच वाणी क्षेपण व हवामान अंदाजाच्या क्षे ात मोठी ांती घडवून आली. 
INSAT-1B मुळे दरूसंचार क्षे ातील टेिलफोन सेवा , टेिल ाम व फॅक्स सेवा यात भारत भर 
मोठा िवस्तार झाला. INSAT-1B मळेु भारतातील दगुर्म पहाडी दशे , तसेच दशेाचा उ र 
व पूव र भूभाग, अंदमान-लक्ष ीप सारखी बेटे या संपकार्च्या दृ ीने कठीण अशा 
भू दशेांशी सहजपणे सपंकर्  साधणे शक्य झाले. 

 

 



INSAT मुळे सेवेत झालेल्या सुधारणा: 

पूव च्या INSAT-1उप हापेक्षा, सपंूणर् भारतीय बनावटीच्या INSAT-2Aऊप हांची सेवा 
क्षमता दीड पट जास्त होती व क्षपेणानंतर ती दपु्पट झाली. INSAT-1 माणेच दरूसंचार, 
दरूिच वाणी क्षेपण व हवामान िनिरक्षणासंदभार्तील उपकरणे त्यावर बसिवण्यात आली 
होती. या ितिर  धोक्याच्या व आणीबाणीच्या काळात उपयोगी पडतील अशी काही 
िवशेष उपकरणे दखेील त्यावर बसवण्यात अली होती. 

यथावकाश INSAT-2 शृंखलेतील आणखी तीन कृि म उप ह सोडण्यात आले. त्यावर 
"mobile service transponder" ह ेउपकरण बसिवण्यात आले होते. चलत व िस्थर यांचे 
दरम्यान संपकर्  साधणे त्यामुळे शक्य झाले.  

GSAT-3 िकवा EDUSAT संदभार्त िवशेष उल्लेखनीय बाब म्हणजे ह ेकृि म उप ह संपूणर्तः 
शैक्षिणक क्षे कािरता समिपत होते. इ ो च्या दरूिशक्षण कायर् मा अंतगर्त दगुर्म , ामीण 
भागातील िव ाथ्याना दजदार िशक्षण दणे्याचा य  या मुळे यशस्वी झाला. आज मीतीस 
असे 56000 वगार्तील िव ाथ  या EDUSAT च्या माध्यमातून िशक्षण घेत आहते. 

या INSAT / GSAT च्या माध्यमातून पुरिवण्यात येणारी अजून एक मह वपूणर् सेवा म्हणजे 
"टेिलमेडीसीन" सेवा होय. इ ो च्या या "टेिलमेडीसीन" कायर् मा अंतगर्त मो ा शहरातील 
तज्ञ व िवशेष िविश  शाखेतील डॉक्टसर् कृि म उप हा ारे दकृ- ा  माध्यमाने दगुर्म 

ामीण भागातील रुग्णांबरोबर संपकार् ारे जोडले जातात व आरोग्य िवषयक सेवा सहज 
पुरवतात. GSAT शृंखलेचे आणखी एक वैिश  म्हणजे GSAT-8 आिण 10 ह े कृि म उप ह 
2011 व 2012 साली सोडले गेले. त्यात 'गगन transponder' ारा नेिव्हगेशन िस ल्स 

क्षेिपत होण्यास सुरुवात झाली. 

गगन कायर् मामुळे अमेिरकन उप हांच्या GPS शृंखलेतून ा  नेिव्हगेशन िस लच्या 
तवारी, िव ासाहर्ता व उपलब्धता यात मोठी वाढ झाली. या ितिर  भारताने "िरमोट 

सेिन्सग सॅटेलाईट" ची दखेील बांधणी केली. खरतर, भारत आज ही"िरमोट सेिन्सग 
सॅटेलाईट" क्षे ात जगाचे नेतृत्व मारत आह.े 

आकाशातील ने : 

ह े"िरमोट सेिन्सग सॅटेलाईट" म्हणजे नेमके काय? ते काय करतात? त्यांचा समाजाला न ी 
काय उपयोग होतो? 

ह ेसमजावून घेण्यासाठी सवर् थम आपण "िरमोट सेिन्सग" या शब्दाचा अथर् पाहू. "िरमोट 
सेिन्सग" म्हणजे एखा ा वस्तू िकवा घटने िवषयी त्यक्ष संपकार्िशवाय मािहती एकि त 
करून िमळवण्याची प त होय. अत्यंत संवेदनक्षम कॅमेरे व रडार यांनी यु  अशा शेकडो 
िक.मी. उंचीवरून पृथ्वी भोवती िघर ा घालणाऱ्या कृि म उप हास "िरमोट सेिन्सग 
सॅटेलाईट" असे म्हणतात. ते "रेिडओ लहरी" च्या माध्यमातून पृथ्वीवरील क ात िच े 



पाठवतात. अशी रंगीत अथवा कृष्णधवल िच े आपणास िविश  मािहती पुरवतात. 
िशिक्षत शा ज्ञ अशा िच ांचे बारकाईने िव ेषण करून कॉम्पुटर च्या साहाय्याने िविवध 
कारची तथ्ये जाणून घेतात. उदाहरणाथर् : एकूण लागवडीखालील क्षे  , भूजल पातळी, 

क्षार पातळी, वातावरण परीक्षण, दषूण पातळी, उजाड जिमनीवरील िवकास इत्यादी. 

ज्ञानाची भकू भागिवणे: 

संचार उप ह (कम्युिनकेशन सॅटेलाईट) , हवामान उप ह(वेदर सॅटेलाईट) आिण िरमोट 
सेिन्सग सॅटेलाईट, आपले आयुष्य सोपे ,सुरिक्षत आिण रंगतदार करतात. या बरोबरच इ ो 
च्या शा ज्ञांनी असे शा ीय उप ह बनवले आहते की जे मानवाची ज्ञानाची भूक 
भागवतील. िवशेषतः आपल्या िव ाचे आकलन होण्याची मानवी इच्छा पूणर् करण्यास मदत 
करतील. परंतु कृि म उप ह िकवा नेमके सांगायचे झाले तर अंतराळ यान - चां  यान-1 
मुळे आपल्या भारतीय शा ज्ञांच्या अंतराळ संशोधनाच्या बाबतीत कस लागला कारण चां  
यान-1 ने पृथ्वीभोवती सतत दिक्षणा घालण्या ऐवजी अवकाशातील अन्य एखा ा 

हगोलाकडे स्थान केल्यामुळे त्यास कृि म उप ह म्हणण्या ऐवजी अंतराळ यान म्हणणे 
अिधक संयुि क होईल. 

चां  यान च्या िनिम ाने जगास भारताच्या क्षमतेिवषयी अनेक गो ी लक्षात आल्या. यात 
ामुख्याने अत्यंत कमी खचार्त शा ीय संशोधन करण्याची कुवत, अवकाशातील परस्पर 

सहकायार्त नेतृत्व करण्याची क्षमता याच माणे पूवर् िनधार्िरत मयार्िदत वेळेत आवश्यक 
तं ज्ञान िवकिसत करण्याची क्षमता या बाबी येतात. चां  यान-१मुळे जग आपल्या 
भारताकडे अत्यंत आदराने बघू लागले कारण त्यांना कळून चुकले िक येथे अत्यंत अभ्यासू 
असा शा ज्ञांचा वगर् आह.े हा एक केवळ भारतीय अवकाश कायर् माच्या दृ ीनेच नव्ह ेतर 
संपूणर् भारताच्या इितहासात एक मैलाचा दगड ठरला आह.े 

चां  यान -1 मुळे अन्य काही उि  े दखेील गाठता आली. यात ामुख्याने चं ािवषयी 
सखोल ज्ञान ा  करणे, अवकाश तं ज्ञानात अिधक गती करण,े िवशेषतः कृि म 
उप हातील िकवा अंतराळ यानातील अंतगर्त सुटे भाग यांची संख्या कमी करणे तसेच 
भारताच्या शा ज्ञांच्या तरुण व उगवत्या िपढीस चं ा िवषयी आव्हानात्मक संशोधन 
करण्याची संधी ा  करून दणेे अशा अनेक उि ांचा समावेश होतो. 

चां  यान-1मुळे भारताची अन्य ह गोलांकडे जाण्याची क्षमता िस  झालीच पण त्याने 
मो ा माणावर शा ीय मािहती गोळा केली. यात िच ांचा दखेील समावेश आह.े चां  
यान-1ने चं ावर असलेले पाण्याचे अंश दखेील शोधून काढले होते. खरेतर हा एक पूवार्पार 
समजाला छेद दणेारा शोध ठरला. 

चां  यान-1चं ावर जाण्यापूव  शा ज्ञ चं ावर पाण्याच्या अिस्तत्वािवषयी साशंक होते. 
त्यामुळे भारताच्या चां  यान-1 ने चं ािवषयी लावलेला हा महत्व पूणर् शोध आह.े या 

ितिर  , शा ज्ञांना चं ावरील उंचवटे आिण खाच खळगे यांच्या स्वरूपािवषयी व 



वैिश यांिवषयी महत्वपूणर् मािहती िमळिवण्यात यश आले. अशा कारे चां  यान-1 
भारताच्या अवकाश संशोधनाचे तीक ठरले. 

अवकाशातनू पनुरागमन: 

इ ोचे अजून एक उल्लेखनीय यश म्हणजे अवकाशात पाठवलेल्या वस्तूला परत भूतलावर 
सुरिक्षत िरत्या आणणे होय. या संदभार्त केलेल्या योगास " स्पेस कॅप्सूल िरकव्हरी 
एक्सपिरमट्स" (SRE-1) या नावाने ओळखले जाते. 10 जानेवारी 2007 रोजी PSLV ारा 
550Kg ची SRE-1 CAPSULE दोन योगांसह धाडण्यात आली व दसुरी 12 िदवसांनंतर 
पाठवली. त्यांनी पृथ्वी भोवती साधारणतः सहाशे िक मी उंचीवरून पृथ्वी भोवती दिक्षणा 
मारल्या. अशा कारे भारताचा हा अवकाशात पाठवलेली वस्तू परत पृथ्वी वर आणण्याचा 
पिहलाच य  अत्यंत यशस्वी ठरला. 

 

एकाच क्षेपकाच्या सहाय्याने वीस कृि म उप ह अवकाशात सोडणे- कातकासरीच्या 
तं ज्ञानाचे एक उ म उदाहरण: 

22 जून 2016 रोजी इ ोने एकाचवेळी एकाच क्षेपकवरून (रॉकेट) 20 कृि म उप ह 
अवकाशात धाडून अजून एक िव म केला. यामुळे एकाच वेळी 10 कृि म उप ह 
अवकाशात पाठिवण्याचा स्वतः चाच िव म इ ो ने मोडला. रिशयाने 2004 साली एकाच 
वेळी 37 कृि म उप ह अवकाशात पाठवून िव म केला होता त्यानंतर इ ो चा दसुरा 

मांक लागतो. या महत्वपूणर् टप्पा असलेल्या मोिहमे दरम्यान ाथिमक कारटोसॅट -2 
शृंखलेतील कृि म उप हाबरोबरच PSLVC-34 रॉकेट ने सत्यभामा िव ापीठ-चे ई व 
कॉलेज ऑफ इंिजनेिरग पुणे या भारतीय िव ापीठांचे दोन कृि म उप ह आिण सतरा 
परदशेी कृि म उप ह अवकाशात पाठवले, त्यापैकी एक Google या कंपनीचा होता. 



पृथ्वीचे िनरीक्षण करण्यासाठी 725.5 kg वजनाचा कारटोसॅट-2 कृि म उप ह पाठवण्यात 
आला आिण त्याने पाठवलेल्या ितमांच्या आधारे भू आलेखन करून शहरी व ामीण 
नकाशे, िकनारप ी लगतच्या भू दशेाचा वापर व िनयं ण तसेच रस्ते बांधणीतील 
उपयु ता इत्यादी बाबतीत उपयोग करून घेता आला.  

परदशेी संस्थांशी केलेल्या करारा ितिर  35 भारतीय कृि म उप ह कक्षेत िफरत आहते 
आिण येत्या पाच वषार्त अजून 70 उप हांची भारताला आवश्यकता आह.े त्यामुळे इ ोने 
एक-एक कृि म उप ह सोडण्या ऐवजी एकाच वेळी अनेक कृि म उप ह एकदम 
सोडण्याचा कल्प हाती घेतला आह.े 

भारतीय अवकाश संशोधन कायर् म हा एक परकीय चलन िमळिवण्याचा महत्वाचा ोत 
आह.े गेल्या आिथक वषार्त इ ोच्या वसाियक शाखेने 1800 कोटी रुपयांचा महसूल 
िमळिवला आिण त्यातील मोठा वाटा ान्स्पोन्डेर भा ाने दणे्यातून आला आह.े 2016-17 
या वषार्त ीहिरको ा येथून एकाच वेळी अनेक उप ह क्षेिपत केले जाणार आहते. 

जगातील इतर दशेांच्या तुलनेत भारतीय अवकाश कायर् म अिधक आकषर्क आह.े कारण 
त्यांचे कल्प कमी खचार्त पूणर् केले जातात. त्यामुळे इ ो कडे परदशेी कंपन्या, संस्था 
आकिषत होत आहते. िकमान खचार्त कमाल फायदा िमळवून दणेाऱ्या अशा अिभयांि की 
कायर् मांना / कल्पानंा " ु गल इंिजनेअिरग" म्हणतात. भारतीय अवकाश कायर् म हा 

ु गल इंजेनीअिरग चे उ म उदाहरण आह.े 

चां  यान मोिहमेच्या यशामुळे मंगळ हािवषयी उत्सुकता वाढून "मासर् ऑरबीटर िमशन" 
िकवा मंगळ यान यास चालना िमळाली. पिहल्याच य ात मंगळापयत पोहचून त्या 
भोवती मण करण्यात यशस्वी ठरलेला 'भारत' हा एकमेव दशे आह.े अंतर िहय मोहीम 
यशस्वीपणे राबिवणाऱ्या दशेांच्या पं ीत भारत सन्मानाने जाऊन बसला आह े तो 
मंगळयान मोिहमेच्या यशामुळेच. (एिलट क्लब) " एअर ि दर ॉपलशन िसिस्टम" आिण 
"स् ॅ मजेट रॉकेट इंिजन" यांच्या सफल पिरक्षणामुळे अवकाश तं ज्ञान क्षे ात भारत बिल  
ठरला आह.े जगभरातील परदशेी कृि म उप ह अवकाशात पाठवण्याची कामे 
िमळाल्यामुळे इ ो ही सरकारी अवकाश संस्था म्हणून नावारूपाला येणार यात शंका नाही. 
 



करण १७ 
गु वीय  लहर चा शोध- भारतीय योगदान 

 
 
वसा या आ ण एक वसा या शतकातील ब याच मह वा या शोधांपैक  एक शोध आहे - गु वीय 
लहर ंचा ( Gravitational waves GW)  . या लहर ंचे अ त व  बरोबर १०० वषापूव  अ बट 
आई टाईन यांनी यां या सामा य सापे ता िस ांता या  आधारे दश वल े होते.  परंतु यांना 
वतःलाह  ा लहर  योगशाळेत शोधू शकतो असा अंदाज आला न हता.  का?  याचे कारण क या 
गु वीय लह रंची उंची (?) खूपच कमी हणज े १०-21 मी इतक  असते आ ण कुठलेह  योग अस े
प रमाण मोज ूशकत नाह  ज े ोटॉन या यासा या दशल ांश इतके लहान आहे. 
  
या िस ांताचे वैिश य अस े क योग करणा या शा ांनी इतके लहान मापन कर यासाठ  नवीन 
योगांची रचना केली. गेली २५ वष, २५ देशांतील सुमारे १००० शा  यात स य आहेत. या चमूत 
भारता या वेगवेग या शै णक आ ण शोध सं थांमधील ३७ शा ांचा समावेश आहे.  
  
१४ स टबर २०१५ रोजी या सव शा ांनी १ .३ दशल  वषापूव  आरंभ झाले या गु वीय लहर ं या 
आगमनाचा शोध लावला. यांनी अमे रकेतील दोन लेसर इंटरफेरोमीटर ॅ हटेशनल ऑ झर हेटर ज   
( LIGO )  मधील सु वधा वाप न िनर णातून हा शोध िस  केला. यांना अ बट आई टाईन यां या 
सामा य सापे ता िस ांतात सांिगत या माणेच लहर ंचा नमुना पाहावयास िमळाला हे वशषे ! 
 
आई टाईन यांनी अस ेदाख वल े होते क एखा ा अवजड, भ य व तूभोवतालचे अंत र  (अवकाश) 
(space) व काळ (time) हा व ाकार असतो आ ण एखाद  छोट  व तू ा अवजड व तू या आसपास 
गितशीर अस यास ती व तूह  सरळ रेषेत जा याऐवजी व ाकार जाते. या लहान व तूचा हा व ाकार 
माग अस ेदशवतो क जस ेकाह  याला अवजड व तू ओढून घेत आहे, ामुळे गु वीय बल िनमाण होते. 
अवजड व तू या भोवताल या अवकाशाची व ाकारता  या या व तुमानावर अवलंबून असते.  
ांडातील कोणतीह  ल णीय घटना या गु वीय े ात बदल घडवते आ ण गु वीय लहर ंची 

िनिमती होते.  
 
भारतातील िथ अनंतपूरम आ ण कोलकाता येथील  आय आय एस इ आर, अहमदाबादचे आय आय ट, 
मुंबईचे ट  आय एफ आर , चे नईचे इ टटयूट ऑफ मॅथेमॅ टकल साय सेस , पु याचे आय यु सी सी ए, 
बंगळु  येथील रामन रसच इ टटयूट आ ण आय आय एस सी या सं थांमधील ३७ शा  या 
(LIGO) योगां या जागितक कामात स य सहभागी आहेत.  



या डटेरे टस नी  या शा ांना गु वीय लहर ंची थम झलक दाखवली ती आ ापयतची सवात गत 
यं े आहेत, जी ांडातील अितशय सू माितसू म कंपनांची जाणीव व मोजमाप क न देऊ शकतात.  
ा अमे रकेतील दोन भूिमगत डटे टस ना  लेसर इंटरफेरोमीटर ॅ हटेशनल ऑ झर हेटर ज  (LIGO)  
हणतात. भारताचे ल य अ याच कारचे ितसरे िलगो (LIGO) उभार याकडे  आहे, याचा खच अंदाज े
१००० कोट  पय े असेल. अमे रका आ ण भारत यांमधील व ान आ ण तं ानातील सहकाय 
करारानुसार, अमे रका भारताला यासाठ  १४० दशल  डॉलस यं सामु ी देणार आहे.  ट . आय. एफ. 
आर. मधील ा. सी. एस. उ नीकृ णन हे भारतातील िलगो (LIGO) क पाचे मुख आहेत. ते 
' फ जकल र  ूलेटस ' या फे ुवार  २०१६ या शोधिनबंधातील १३७ लेखकापंैक  एक आहेत. दोन 
वषात भारतीय िलगो कायरत होईल अशी अपे ा आहे.  
 
गु वीय लहर  हे खगोलशा ातील एक नवीन  दालन उघड त आहे. ह वेधशाळा इंड इगो आ ण िलगो हे 
संल नपण ेवापरतील आ ण अमे रकेतील िलगो व इटलीतील हग  बरोबर काम करतील. ा डटे टर ची 
रचना अमे रकेतील अितशय गत िलगो सारखीच असले.  

 



करण १८ 
सगंम ाम माधवन 

 

 
भारताचे गिणतीय शाखेत अगदी पुरातन काळ (भतृहरी,शंकरावमन) ते आधुिनक काळापयत 

( ीिनवास रामानुजन, हर श चं ा,नर  करमरकर, चं शेखर, बोस) भरघोस योगदान आहे. 
 
भारतीयांनी वकिसत केले या रचना मक सं या णाली (शू य आ ण दशमान प ती) ची शसंा 
ला लास या ग णत ांनी केली आहे. ग णतीय शाखेचा वकास याच सं या णालीवर आधा रत आहे. 
कोण याह  आकलनीय सं येचे कट करण दहा िच हां या आधारे होऊ शकते ( येक िच हास वत:चे 
थानीय मू य आ ण केवल मू य असते) हे िस  करणार  अलौ कक प त भारतातच उदयाला आली.  

पण ह  क पना आज या काळात इतक  साधी वाटू लागते क  या प ती या शोधाचे गहन मह व 
यापुढे शिंसले जाणार नाह . या दशमान प ती या साधेपणामळेु गणना सलुभ झाली आ ण अंक 
ग णतीय शोधास इतर उपयु  शोधाम ये अ थान ा  झाले. 
 
आ किमड ज आ ण ऍपोलोिनयस या पुरातन काळातील सवात े  पु षां या वचारापे ा पलीकडे 
जाणा या ा सं या णाली  शोधाचे मह व अिधक शंसनीय आहे. आइं टाईनने हणले क  यांनी 
आ हाला गणना कशी करायची हे िशक वले या भारतीय लोकांब ल कृत ता य  करायला हवी.  
जे हा उव रत जगाचा काळ (अ ानामळेु अ गत) काळोख होता, भारताने ग णत े ात गती केली 
आ ण यात 3000 वषाचा वारसा धारण केला तो ग णत ां या कामांमळेु, सुलभकार (800-600 
बीसीई), आयभट, वराहिम हर, गु , भा कराचाय, सगंम ाम माधवन, िनलकंदा सोमयाजी, 
ये देव, सकंर वमन पढेु ीिनवास रामानुजन, बोस, हर श चं , शांत चं , महालनोबीस आ ण 

अगद  आ ा या काळातील नर  करमरकर, जयंत नारळ कर, ीिनवास वधन, सदुशन आ ण थानु 
प नाभन.   
 

 



म यावधी या सव ग णत ांत, संगमा ाम माधवन यांचे नाव सवात मह वाचे आहे यांनी गु -िश य 
परंपरे या अखंड शृखंलेचा पाया घालून दला. जी चौदा या शतकापासनू ते अठरा या शतकापयत सतत 
कायरत रा हला, यास सामा यतः केरळ कूल ऑफ मॅथेमॅ ट स हणनू सदंिभत केले जाते. 
 

जगास, संगम ाम माधवन आिण ांचा शाळे िवषयीची मािहती, TRANSACTIONS OF ASIATIC 
SOCIETY OF GREAT BRITAIN AND IRELAND या  म े १८३४ साली कािशत 

झाले ा ी चा  ीश यां ा िनबंधमालेमुळे झाली. केरळ ू ल ऑफ मॅथेमॅिट शी िनगडीत एका 
सद ाची िवशेष ाने मािहती क न घेणे आव क आहे, ांचे नाव े देव. ज ा इतर िश ांनी ंथसंपदा 
सं ृ त म े िनमाण केली. 
 

ये  देवानी यांचे गिणत आिण खगोलशा ातील लेखन “यु  भाषा” ा मलयालम भाषतेील ंथात केल े
या योगे सामा य लोकां पयत हे जना  पोचले. 
 
ज म थान आिण कायकाळ 
संगम ाम माधवन यां या ज थानािवशायीची मािहती यां या एकमेव उपल ध “वेणआूरोहम” ा 

ंथातील १३ ा ोकात मीळते तो ोक असा- 
 

बेकुलाधी ीत वेन िवहारोयो िविश यत े
गृ नामिनसोयम याि गनेमिनम व 

 
बेकुलाधी ीत िवहार ा घरात ते रहात होते. अजून सु ा तशा नावाची घरं केरळ म ये दसून येतात. 
संगम ाम माधवन यांचे इरंगत प ली िनवास हे संगमे रा या गावातील (संगम ाम) आहे असे उ लूर 
सांगतात. 
 
(संगमे र - इरा गालकुडा  गावातील कुडाळ माणी य मं दरातील दवैत आह)े यां या िश यां या 
िलखाणातून यांचा  कयकाळ १३५० ते १४२५ दर यान चा अस याचे अनुमान लागते. यटून , गेरी 
आिण लबेनी ज़ यां या पवू  ३०० वष हा काळ आहे.  
 
संगम ाम माधवन यांचे मुख योगदान  
आपण जाणतोच क भारताचे गिणतातील सवात मह वाचे योगदान हणजे यू य व दशमान प ती चा 
शोध. 
यू या या शोधा  साठी  एका िविश  चे नाव घतेा येणार नाही. िह संक पना वै दक काळात सु ा 

अि त वात होती.गिणतीय िव ाला  दुसरे मह वाचे योगदान हणजे “अनतं” (Infinity) याचे ेय 
संगम ाम माधवन.  
 
अनतं  सं यां या बेरजेतनू िनि त सं या ा  होते कवा िनि त सं या अनतं शंृखले या मा यमातून  

 करता येते हे संगम ाम माधवन दशवू शकले.  
भारातातील यू य व अनतं ा दो ही संक पना, मो ा माणावर भारतीय त व ानाला भावीत 
करतात, हे जाणने आव यक आहे. 
भारतीय ता वावे यां या मनात अनंताची संक पना आधीपासूनच आहे. या मुळेच इशाव य उपिनषदात 
खालील ोक आहे  

पूणमदः पूणिमदं, पूणात् पूण मुद यत े
पूण य पूणमादाय, पूणमेवावािश यत े



अथात त ेआिण ह ेअनतं आहे , अनतंात अनतं िमसळले असता अनतंाच उरते व अनतंातनू अनंत काढले 
असता अनतंाच उरत.े 
हेच यू यासाठी पण लागू पडते. 
 
या मुळे भारतीय लोक बुत सं या प ती या आधारे आकाशा या अनंत व पाला यू याने दशवतात, 

यात आ य वाटू नये. 

संगम ाम माधवन ि कोणिमतीतील साईन  आिण कोसाईन  या अनंत शंृखले या ( Infinite 
series)शोधाचे जनक होत.  

यांनी Infinite series चा उपयोग पाय चे अकरा दशांश थाना पयत चे मू य शोध य साठी केला  

(pie = ३.१४१५९२६५३५९ ) 

मह वाची आधुिनक गिणत शाखा कॅ कुलस चा ारंभ केरळ पाठशाळे म ये यटून व लबेनी ज़ या खूप 
आधीपासून झालेला दसून येतो. ये देवां या “यु  भाषा” ा ंथात Integration व Differentiation 
ची सू े आपणास िमळतात. हा ंथही यूटन व लेबनी ज़ ां या कायकाळा पूव  शेकडो वष आधी िलिहला 
गेला आहे. कॅ कुलस या अ यासासंदभात “यु  भाषा” हे पिहले पा पु तक मानले जाते. संगम ाम 
माधवन ांचे अजून एक अदभूत योगदान हणजे यांनी िवकिसत केलेला Sine कोना संदभाितल त ता, 
यात शू य त े न वद अंशाचे Sine मू य येक  ३.७५ अंश फरकाने न दलेले आहे. संगम ाम माधवन 

गोलाकारभूिमती तही (Spherical Geometry) िनपुण होते हणूनच यांना “गोलािवद” अस ेही सबंोधले जाई.  



करण १९ 
नवीनतम उपल धी – जलु ै२०१६ नतंर 

 
इ ो चा  नवीन अंतराळ िव म - ुवीय उप ह पेक PSLV ने Cartosat-2 आिण १०३उप हांचे 
यश वी ेपण केल े
 
भारतीय अंतराळ संशोधन सं था ISRO ने एका अि  बाणा या साहा याने १०४ उप ह ेिपत क न 
िव  िव म केला. हे उप ह आं देशातील ीह रकोटा येथून सोड यात आले. यामुळे भारत हा इत या 
मो ा सं येने उप ह ेिपत करणारा पिहला देश आह े

 
 
 
 
या ारे भारताने वतःचा िव म तर मोडला पण रिशयाचा िव म खूप मो ा फरकाने मोडला. 
२०१४साली रिशयाने एकाच वेळी ३७ उप ह ेिपत केले होत े याआधी अमे रकेने २९उप ह ेिपत 
केले होते. जुन २००८म ये भारतान े१० उप ह PSLV 10 ारे ेिपत केले. 
 
या पेणासाठी इ ो न े२८तासांचे count down केले जे कोण याही PSLV साठी सवात कमी वेळाचे 
आहे. PSLV 37हे इ ो चे मुख ेपक आहे. १०४उप हांचे पेण या ने ३९ ा वेळी केले. 
 
एकाच वेळी अनेक उप ह ेिपत कर याची ही दसुरी वेळ आहे. याआधी २०१६ म ये २३उप ह ेिपत 
केले आहे. भारताचे सवात शि शाली रा◌ॅकेट XL variant जे चां यानात मगंळयानात वापरले तेच या 

ेपणात वापरले. १०४पैक  होते  अमे रकेचे ९६ आिण इ ायल, कझाक तान, संयु  अरब अमीरात, 
नेदरलड, ि व झलड या देशांचे एकेक आिण भारताचे वतःचे ३होते. 
 



 
इ ो या अहवाला माणे ८३उप ह जानेवारी या शेवटी ेिपत कर याचे ठरले होते पण नंतर यात  
२०उप हाची वाढ झाली. पतं धान मोद ची मह वाकां ी दि ण आिशया उप ह क प माच २०१७ 
म ये सु  होणार असून हा क प GSAT 9  चा एक भाग आहे. 
 
२०१७ चा इ ो चा हा पिहला अतंराळ क प आहे आिण सवात अवघड. पतं धान नर  मोदी आिण 
रा पित णब मुखज  यांनी या ऐितहािसक यशासाठी इ ो चे अिभनंदन केले आह े यामुळे भारता या 
अंतराळ काय माला िवशेष चालना िमळाली आहे. 
 
 
 
PSLV-C37/Cartosat-2 शंृखला उप ह पेणात थम उप ह Cartosat-2, INS-1A,INS-1B ह े
भारताचे आिण १०१ आंतरा ीय ननॅो उप हांचा समावेश होता. यात थम पेण  ७१४ कलो 
वजना या Cartosat-2 शंृखले या उप हाचे ( पृ वी िनरी णासाठी), नंतर INS -1A,INS- 1B चे नतंर 
१०३ ननॅो उप हाचे ( ६६४ कलो वजन) झाले.  
 

2 ईशा य भारतातील आपि  शोधनासाठी इ ो या ोनची (वैमािनक 
रिहत िवमान) मदत 
ईशा य भारतातील रा यांम ये  येणा या िविवध आपि  शोधनासाठी इ ो 
या ोनने काढलेलीभूपृ ाची मािहती आिण रमोट स सग उप हा ारे 

िमळालेली मािहती  एकि त केली जाते. यासंदभात इ ो या िशलांग 
येथील NE-SAC  न ेआपि  आिण िविवध सम यांसाठी UAV  (वैमािनक 
िवरिहत िवमाना या) चाच या घते या आहते. 
 
मह वाचे हणजे  NE-SAC ने UAV या   बांधणीसाठी पढुाकार घेतला 
आहे जेणेक न ईशा य भारतातील  िविवध िवभागीय सम यांचा अ यास 
करता येईल. UAV आपि  वण आिण दगुम भागाचे प रणामकारक  

सव ण क  शकतो. पूर, भू खलन आिण भूकंपामुळे होणा या नुकसानीचा व रत अदंाज आिण वेळेवर 
मदतीसाठी उपाययोजना क  शकतो. या ोनची भूपृ ाची मािहती आिण रमोट स सग उप हा ारे 
आलेली मािहती एकि त करतात. नुकतेच याचा उपयोग मेघालय रा यातील मुख र ता NH-40 



यावरील भू खलन झालेला भाग शोध यासाठी झाला व आसाम या नलबारी  गावात क टकां या झंुडी मुळे 
तांदळा या शेतां या नुकसानीचा अंदाज घे यासाठी झाला. 

NE-SAC िवषयी 
NE-SAC हे भारतातील अतंराळ िवभाग आिण ईशा य प रषद (North Eastern Council) या दोघांचे 
संयु  अिभयान आहे याची थापना २०००साली झाली. हे क  मेघालयातील िशलांग जवळ 
उिमयामपाशी आहे. या क ामुळे ईशा य भारतातील रा यांम ये अतंराळ तं ानावर आधारीत 
दळणवळण आिण तं ान े ातील गती साठी आव यक आधार िमळेल. या क ाचा हेतु हा क  उ  
तांि क पायाभूत सुिवधा िनमाण करणे यामुळे ईशा य भारतातील रा ये अंतराळ तं ानाचा उपयोग 
यां या िवकासासाठी क  शकतील. NE-SACन े घतेलेले िविवध उपयोगी क प रमोट स सग, 

उप हा ारे दळणवळण, GIS  चा उपयोग क न गती साठीआधार देईल आिण अंतराळ िव ान संशोधन 
करेल. 

3 भारतीय िव ान सं था (IISc) येथील संशोधकांनी बनिवला व त संवदेनशील काबन मोना◌ॅ साईड 
(CO) संवेदक (Sensor). 

बगलु  येथील भारतीय िव ान सं थे या संशोधकांनी व त, 
अितसंवदेनशील, ननॅोपातळीवर काम करणारा संवेदक बनिवला आहे 
यामुळे वातावरणातील दषुणावर ल  ठेवता येईल . हा  संवेदक नवीन 

फॅि केशन तं ाना या मदतीने बनिवला आहे याम ये महाग, वेळखाऊ 
िलथो ाफ  तं ान वापरले नाही. 

काबन मोना◌ॅ साईड ( CO) 
CO हा रंगहीन, वासहीन वायु आहे. मोठय़ा माणावर जर हा ासा ारे घेतला तर हा वायु अपायकारक 
आहे. या वायुचा सवात मोठा ोत हणजे क, मोटारी आिण इतर जीवा म ( fossil) इंधनावर चालणारी 
वाहने आिण यं े यांचे अंतगत वलन. जा त माणात  CO या सनामुळे ाणवायू चे र ातील माण 
कमी होते जे मद,ु  दय यासार या मह वा या अवयवानंा पुरिवले जाते. 

मह वाचे 
नॅनोमीटर आकाराचा संवेदक िसलीकॉन वेफर वर ZnO झक आ◌ॅ साईड ची ननॅोरचना आिण 
Polystyrene चे छोटे मणी वाप न करतात. हे मणी आ◌ॅि सडाईजड िसलीकॉन वेफर वर टाकतात त े
लगेच हे सागोनल पॅ ड आकारात रच या जातात. 
यो य माणात िनवातता वफेर म ये आिण म यांमध े ठेवली जात.े ज हा उ  िव तु दाब  ( वो टेज) 
 दल े जाते त हा म यांवरील आवरण िनघनू जाते व आव यक जाडीचे अंतर दोन म यांमध े होईपयत 
वो टेज दलेजाते नतंर ZnO चा लेप दला जातो. ZnO म यांमधील जागेत जाते आिण  मधमा यानंी 
याबांधले या पो या सारखी नॅनोजाळी  तयार होते जी ननॅोसंवेदक हणनू काम करत.े\ 



 
मह व  

नॅनोमीटर पातळीचा CO सवंदेक CO या पातळीतील फरक ५०० भाग त अ ज भाग ओळखू शकतो. हा 
सवंदेक (से सर ) CO इतर वायूं या उपि थतीत सु ा ओळखू शकतो. या सवंेदकामुळे नॅनो पातळीवरचे 
वायू सवंेदक बनव यासाठ  लागणारा वेळ आ ण लागणारे मू य दो ह ची बचत होत.े 
 
४. IISc  ( बंगळु  येथील भारतीय व ान सं था ) या वै ा नकांनी इ. कोल . ( E. coli ) जीवाण ूशोधनू 
काढ यासाठ  संवदेक वक सत केला.  
             भारतीय व ान सं थेतील (IISc) मधील वै ा नकां या एका गटाने अ न व प या या पा यातील 

हा नकारक अशा इ. कोल . या जीवाणूचंे अि त व शोध यासाठ  एक सवंेदक यश वीर या वक सत केला 

आहे.  

          IISc  मधील  ' डपाटमट ऑफ इं मटेशन अडँ अ लाइड फिज स आ ण रॉबट बॉश सटर फॉर 
सायबर फिजकल सि ट स ' मधील  डॉ. साई शव गोथ  आ ण ा. सु ंदरराजन अशोकन या शा ांनी 
या सवंेदकाची सरंचना केल  आहे.  
         हा संवदेक  एक काश संवेदनशील (photo sensitive ) ऑि टकल फायबर वाप न तयार केला आहे 
आ ण यास ' बअेर फायबर ॅग टे ंग से सर ' (bFBG) (bare Fiber Bragg Grating sensor ) अस ेनाव 
दे यात आल ेआहे. यावर एक इ. कोल . जीवाणू ं या त पडंांच े(antibodies ) लेपन कर यात आल ेआहे.  
 जे हा व वध तरंगलाबंींचा अतंभाव असलेला काश झोत या  bFBG सवंदेकावर पडतो ते हा याव न 
फ त एका ठरा वक तरंगलांबीच े करण  पराव तत होतात. जे हा एखा या नमु यात  इ. कोल . जीवाणू 
असतात ते हा या या पशेी संवदेकाला बांध या जातात.  
 
 
५. पावसा याचा अदंाज वतव यासाठ  नमनुा: 
                 IISc  या वै ा नकांनी अवकाशातील उप हांनी पाठवले या तमांचा उपयोग क न एखा या 
देशातील ( था नक ) य  वेळचा (real-time) पावसाचा अदंाज ये यासाठ  एक नवीन ा प तयार केले 

आहे.  

              IISc  या थाप यशा  ( सि हल) अ भयां क  वभागातील डॉ. जे. इंद ूआ ण ा. डी. नागेश 
कुमार यांनी उप ह माय ो वे ह संवदेका या मा हतीचा उपयोग क न हा नमनुा तयार केला आहे. यांचे 
हे काय ह ल च  'हाय ोलॉिजकल साय ससे जरनल'  म ये का शत झाल ेआहे.  
               यां या गटान ेबरेचदा मो या माणात पूर त होणा या महानद  या खो याच ेसशंोधन केल.े 
अशा वै व यपूण देशाच े केलले े नर ण व यमान गहृ तकांत सुधारणा क न पावसाचे अदंाज 
वतव यासाठ  उपयु त ठरतील असा या सशंोधकांच ेमत आहे 
 
६. करणो सजन वरोधी ेपणा ा या बं द त उ डाण चाच या लवकरच: 
             संर ण संशोधन आ ण वकास सं थचेे  (DRDO) तं  करणो सजन वरोधी ेपणा ा या Anti-

Radiation Missile (ARM) बं द त उ डाण चाच या या ए ल - मे म ह यात घेणार आहेत आ ण थम 
चाचणी या वषाअखेर स घेतील.  



 
 
            रणनीती वचारात घेऊन संर ण सशंोधन आ ण वकास योगशाळेन े (DRDL) तयार केलले े हे 
हवेतनू ज मनीवर मारता येणारे ेपणा  श ू या हवाई संर ण मतेवर जस े रडार आ ण दरूसचंार 
सु वधा ,  यांवर नशाणा साधू शकतात. या ेपणा ाचा प ला १०० त े१२५ कलोमीटर इतका असनू ते 
'सखुोई' (Su - ३०) या लढाऊ वमानावर आ ण 'तेजस' या हल या लढाऊ वमानावर चढवले जाऊ शकत.े हे 
ेपणा  रडार व दरूसचंार संसाधनांचे तसचे घरांच े स न स हणजे लहर  समजू  शकत ेआ ण यावर 

ह ला क न यांना धुळीत मळव ूशकते.    
             DRDO या ोतांनुसार, शा ांना  बं द त उ डाण चाच यांदर यान ेपणा ाचा वास, काम गर , 

नयं ण णाल  , रचना मक मता आ ण वायुग तक य ( aerodynamic ) कंपने यांच ेमू यमापन करता 
येणार आहे. यानंतर भपूृ ठा वर चाच या आ ण Su - ३० मधनू मारा क न खर  थम चाचणी वषाअखेर 
घे यात येईल. अतं:बल णोदन (thrust propulsion ) वापर याऐवजी हे ेपणा  LR -SAM माणे  ि द पंद 
(dual pulse ) णोदन णाल  वापरत.े यामळेु याची तब ता मता व आवरण व तारल े जाईल. 
सू ांनुसार ठरा वक कालावधीची प हल  प स ( पंद) सहजग या पाठव यावर ल य भदे या या आधी 
कंवा शवेट या ट यात दसुर  प स सु  होत.े     

             या ेपणा ा या 'सीकर' (seeker ) सकट हे पणू ेपणा  संपूणपण े वदेशी तं ान वाप न 
बनवले गेले आहे. या या आणखी वकासा मक चाच या घेऊन ये या दोन वषात हे कायाि वत होईल.  
स या  अमे रका व जमनी ध न, फ त काह च देशांम ये , या कारचे ARMs  आहेत अस े सू ानुसार 
समजते.  ि द पदं णोदन णाल   (dual pulse propulsion system ) ह  हवतेून ज मनीवर आ ण हवते या 
हवेत मारा करणा या ेपणा ांत वापरता येऊ शकते.  
 
         दर यान  LR -SAM (Long Range Surface-to-Air Missile) या भारत व इ ाएल यांनी सयुं तपणे 
वक सत केले या ेपणा ाचा या वष या स टबर ऑ टोबर म ये समावशे कर यात येईल. INS 

Kolkata  या लढाऊ जहाजाव न गे या वष  यश वी चाचणी कर यात आल , यात या ेपणा ाने 
हवेतील ल याचा  भदे कर यात आला आ ण  या ेपणा ा या  याच कार या चाच या  यावषा या अखेर स 

INS-Kochi  आ ण INS-Chennai याव न  घेण ेअपे त आहे.  
 
 
 
 
 



७. व ान आ ण यो तषशा  जळुल े: हांमळेु धरणीकंप होतात - नवीन अ यासाचा न कष  
 
                  भूकंपाचे अनुमान लावण ेआ ण आधीच भाक त करण ेहे नेहमीच िज कर चे व ान ठरल ेआहे 
परंतु भारतीय त ां या एका गटास यातून माग सापडला आहे असा दावा केला आहे. यांनी २०१६ मधील 

“ भकंूप सवंेदनशील दवसांची “ याद च केल  आहे आ ण यांनी जानवेार त भाक त केले या दवसांना भकंूप 
झाल ेअसहे  हटल ेआहे. ‘जगनाथन चोका लगंम’ या रांची मधील मेसरा येथील बला इि टटयूट ऑफ 
टेकनॉलॉिज या वै ा नकास  आ ण दोन सहा यक लखेकांना असे नि चतपणे आढळल े आहे क 
हि थती ह  पृ वीवर ल कंपने नमाण करत े व ह  कंपन े पृ वीवर ल भूकंपास कारणीभूत असतात. 
यो तषशा ान े भा वत होऊन चोक लगंम आ ण यां या गटाने ह आ ण धरणीकंप यां यात काह  दवुा 

आहे का याचा अ यास केला. यांनी २००४ या भारत, इंडोने शया व ीलकेंतील हजारो लोकांना गळंकृत 
करणा या सनुामी नंतर  गांभीयाने हि थती आ ण मोठे भकंूप यां यांतील संबधं समजनू घे यास सु वात 
केल . हा अ यास असे दशवतो क गु , शनी, यु रेनस आ ण नेप यून यांसारखे मो या हां या गु वीय 
पर पर यांमुळे अ य प रणामी गु व स दश ( invisible resultant gravity vectors (IRGV)) अि त वात 
येतो, आ ण  एखादा अंत ह यास ओलांडून गे यास एक सू म ह बल तयार होते. " जे हा जे हा आपल  
पृ वी या IRGV ना छेदनू जाते, ते हा ते हा मोठे भकंूप घडतात. बाक या अंत हांवर देखील असेच 
नर णास आल े आहे.", अस े ' इंटरनॅशनल जनल ऑफ ऍड हा सस इन रमोट सिे संग, GIS आ ण 
िजओ ाफ  ' यात का शत झालेला अ यास दश वतो. 
               अगद  सोपी दोन हांची मा लका सु ा भकंूपावर झालेला प रणाम बघ यासाठ  उपयोगी ठरत,े 

असे हा अ यास सांगतो, तसचे या सशंोधनकांनी एक ठरा वक हि थती आ ण धरणीकंप यातील दवुा 
वळेोवेळी स  क न दाखवला आहे. " सवकष या संभवनीय संरचने या 
प ट करणाची सू म ट ने फेरपडताळणी केल  गेल  आहे आ ण आ हाला आशा आहे क हे अ ययन 

भकंूप, गु वीय वसंगती व भूकंप वत वण ेयासाठ  नवीन दशादशक ठरेल. अं तमतः यामुळे २०१६ साठ  

सवंदेनशील दवस  वत वले आहेत आ ण अ यासकांनी आ ण संशोधकांनी धरणीकंपा या या सकं पनांचा व 
अनुमानांचा ज र अ यास क न पडताळणी करावी." अस ेचोका लगंम यांनी सां गतल.े  या अ यासकानुंसार  
आपल  सयूमाला ह एक ब याच गु वीय लहर  असलेला तलाव आहे (  महासागरातील छो या, मो या 
लाटां माण े ) आ ण एखा या समु ातील नावे माण े येक हाला या लाटांमधनू जाव े लागते. यां या 
गहृ तकानुसार या गु वीय लहर  थल आ ण कालानुसार कमी जा त होतात. "  सव मो या हांमुळे 
अि त वात येणा या सव प रणामी गु व स दशांची (RGVs  ची ) अवकाशातील थाने नि चत केल  गेल  
आहेत. या अ यासात असे ल ात आले क जे हा जे हा एखा या हाचा स दश या   RGVs ना छेदतो, 
ते हा एक गु वीय तरंग नमाण होतो आ ण तो पृ वी या क ेला थोडासा असंतु लत करतो आ ण 
यामळेु पृ वीतलावर ल तसचे भूमीअंतगत  हालचाल आकृ तबधं बदलतो. " असे हा अ यास दशवतो.  

 
८. सायकस (Cycas) या दोन नवीन जाती आढळ या  
         पि चम बंगाल मधील आचाय जगद श चं  बोस वन पती उ यानात Cycas pschannae या एकमेव 
वृ ावर केले या सशंोधनात Cycas या दोन जाती जगाला ात झा या. या सशंोधना या 
न कषा माण ेसायकस या  भारतातील जाती आता १४ आहेत. 



 
सायकस (Cycas ) 

          सायकस या अ यंत ाचीन  वन पतीच े अवशेष युरा सक काळात आढळतात. यांना 'सजीव 
अवशषे' अस े हणतात.  पृ वीवर ल सग यात प हल   बीजी वन पती हणनू यांची उ प ती झाल  आ ण 
यांची वाढ अ तशय मदं गतीन ेहोत.े( वषाला फ त काह  स टमीटर ) . जगभरात सायकस या  १०० हू न 
अ धक जाती आहेत. जवळ जवळ ६५ % जाती या 'धोकादायक जाती ' या गटात मोडतात.  
 
मु य मु े:  
            Cycas pschannae  या एकमेव वृ ावर केले या आ य सशंोधनातनू अस े दसनू येत े क  ती 
सायकस वन पती आहे जी एक अनावृ तबीजी वन पती आहे. यापढु ल शार र य  आ ण पक य 
सशंोधनांमधनू  Cycas pschannae   आ ण  Cycas dharmrajii  या दोन जाती अदंमान- नकोबार बटेांवर  

आढळून आ या.  
             Cycas dharmrajii या जातीम ये फुगीर बैठक असले या चडं खोडाचा एक व च  शाखा 
व यास आढळून आला. या या गु बजुकपणा या अ ावर १० त े २८ हू कसार या (आक यासार या) रचना 
आढळ या, यांमुळे ह  जाती देशभरातील इतर जातींपे ा वेगळी ठरल . बजुकपण हणज ेवन पती या 
बजकेु धारण करणा या  पानांसार या ी लगंी रचना.  Cycas pschannae या जातीम ये बजुकपणा या 
अ ांवर दोन शगंासार या रचना असतात.    
 
 

९. रलाय स िजओ  न ेजगातील सवात लांब १०० Gbps या पा याखाल ल केबल णाल  च ेउदघाटन केल:े 

 

 मुकेश अंबानी यांनी रलाय स िजओ इ फोकॉम या आ शया - आ का 
- युरोप (AAE - १) या पा याखाल ल केबल णाल च ेउदघाटन केले.  ह  
सव जगातील सवात लांब  १०० Gbps तं ान असलेल  केबल णाल  
अस याचे तपादन केल े जात आहे. ह  केबल मासल, ा स पासनू 
हॉगंकॉगं पयत २५००० कलोमीटर इतक  लांब आहे. याम ये आ शया व 
युरोप म ये २१ केबल लँ ड ं स आहेत. ह  केबल वाप न िजओ यां या 
ाहकांना सवात वेगवान  आंतरजाल सु वधा (high speed internet ) आ ण 
डिजटल सु वधेचा अनुभव देऊ शकेल.  

 
 



मु य मु े:  
             AAE - १ क प  हा युरोप, म य पूव देश आ ण आ शया यांतील मखु दरूसचंार सेवा दाता 
कंप या या सहकायाने बनला आहे. ह  इतर केबल णाल ंबरोबर आ ण फायबर जालांबरोबर अखंडपणे 
जोडलेल  राह ल यामळेु मखु जाग तक बाजारपेठा थेट जोडले या राहतील.   याचे वै श य असे  क  
याची उपि थती  आ शयात (हॉगंकॉगं व सगंापूर येथे ) (points of presence PoP ) राहू न पढु ल जोडणीचे 
युरोपम ये तीन पयाय ( ा स, इटल  आ ण ीस) असतील. ह  केबल भारतातील आ ण बाहेर ल सव 
कार या दरूसंचारासाठ , उपयोजनासाठ  आ ण मजकुरातील चल च  मा हतीसाठ  लागणा या बॅ ड व थची 

मागणी पुरवत मह वा या ठकाणांव न जाईल.  
             AAE - १ णाल चा  गत आराखडा आ ण याचा माग हा हॉगंकॉगं, भारत , म य पूव देश आ ण 
युरोप मधील दरूसचंारासाठ  कमीतकमी वलंब देऊ शकेल. यामुळे रलाय स िजओ आतंरजाल काय आ ण 
यव थापन दान क  शकेल. यां या नवी मुबंई येथील  जाल काय यव थापन क ात  (Network 

Operations Center (NOC) अ ययावत सु वधा असतील.  
 
व ान आ ण तं ानातील नवीन सं ा : 

1. नभय = वनी लहर ंपे ा कमी वेगात जाणारे नौकेवर ल ेपणा  हे भारताच े अमे रके या  
 'टोमाहॉक ' सारखे लांब प याच े ेपणा  आहे.  हे सरं ण संशोधन आ ण वकास सं थनेे 
(DRDO) वक सत केले आहे आ ण व नलहर ंपे ा कमी वगेान ेजाणारे आहे.  

2. नाग (NAG)  = ' पटेवा आ ण वसरा' रणगाडा वरोधी ेपणा . चार कलोमीटर वर असले या 
रणगा याला न ट क  शकत.े  

3. NAMICA = 'नाग' ेपणा  वाहक , हे 'नाग' ेपणा  वाहू न नणेारे आ ण यांच े ेपण करणारे 
वाहन आहे.  

4. हे लना (Helina) = हे लकॉ टर मधनू े पत होऊ शकणार  'नाग' ची आवृ ती         (Helina = 
Helicopter + Nag ) 

5. LAHAT = Laser Homing Attack or Laser Homing Anti-Tank missile - 'अजुन' रणगा यां या 
सधुार त आवृ तीत ह  रणगाडा वरोधी ेपणा े वापरल  जातील.    

6. Tropex-2012 = theatre-level readiness and operational exercise ह  भारतीय नौसनेेतफ आयोजीत 
केल  जाणार  कसरत आहे.  नवीन यासपीठ, श ा ांच ेसे सर, दरूसचंार णाल  आ ण आरमार  
ता याची लढाऊ श ती यवि थत वापर यासाठ च ेडावपचे यासाठ  नौसनेतेफ कसरत आयोिजत 
केल  जाते.  

7. शरूवीर - २०१२ म ये थर या वाळवंटात ह  लढाऊ कसरत केल  गेल . सै यातफ सीमेवर या 
एकामागनू एक ह यांसाठ या तयार ची चाचणी कर यासाठ  ह  कसरत केल  गेल . पायदल 
सै य आ ण हवाई दलान े य  रणांगणातील नवीन यु  नीतीची स य वेळेतील नमु यांसह 
लढाऊ जटे वमान,े मानवर हत हवाई वाहन े आ ण ह ला हे लकॉ टस वाप न क कृत आ ा 
ा य के दाखवल .  

8. National Large Solar Telescope (NLST) = रा य वशाल सौर दरूदशक दबु ण. = भारता या 
व ान आ ण तं ान वभागान े जगातील सवात मोठ  सौर दबु ण लडाख येथ े था पत केल  
आहे. सयूाची सू मरचना अ यासान ेहा या दु बणीचा मखु उ ेश आहे.  

9. RISAT 1 = RISAT 1 हा भारताचा प हला रडार तमा देणारा उप ह ( radar imaging satellite) 

आहे. हा भूपृ ठाच े दवसा आ ण रा ीह  कुठ याह  हवामानात सू म नर ण (scan ) क  शकतो. 



यामळेु भातशेतीचे नर ण (देखरेख) आ ण परू आ ण च वादळासार या नैस गक आप तींचे 
यव थापन कर यास मदत होईल.  

10. ISRO ची 100 वी मोह म   =  PSLV-C21 हे रॉकेट (अि नबाण) वाप न  ISRO न े आं देश मधील 
ीहर कोटा येथील सतीश धवन अवकाश क  येथनू दोन वदेशी उप ह:, ांस चा उप ह - SPOT 

6  आ ण ोइतरस (Proiteres) हा जपानी सू म उप ह  : यांच ेयश वी ेपण केले.  
11. काच क प (Project Glass) = गूगल तफ एक सशंोधन आ ण वकास काय म.  याम ये 

नहेमी या साधारण च यातील भगंाऐवजी एक ड ले पडदा बसवला जातो. 'काच क प' हा एक 
अंगावर घाल यायो य असा संगणक आहे जो न ऐवजी तमु या “डो यालाच”' मा हती 
दाखवतो. माटफोन काढून मा हती शोध याऐवजी तो  तमु या सभोवताल या गो ट ंची मा हती 
देतो. उदा: तु ह  एखा या पु तका या दकुानात गेला आहेत, तर गूगल काच तु हाला या 
दकुानाचा आतील आराखडा दाखवेल यामुळे तु हाला ह या असले या पु तकाजवळ तु ह  सहज 
पोहोचाल.   

12. Glivec := नो हाट स हे र ता या ककरोगावर या ' ल हेक' औषधासाठ   भारतात 'पटंेट'  साठ  
खटला लढत आहे. ल हेक ची कंमत एका णासाठ  एका म ह यासाठ  १,२०,००० पये इतक  
आहे. पण नो हाट स गरज ू णांना हे फुकट देईल असे सांगत आहे.   
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