वैज्ञानिक घटिा १९४७ ते २००७
पहिल्या आयआयटीची स्थापना (१९५१)
भारत सरकारिे एि. आर. सरकार याांच्या अध्यक्षतेखाली १९४६ साली एक समिती िेिली. या
समितीिे भारतात चार भारतीय प्रोद्यौगिकी सांस्था तथा इांडियि इन्स्स्टटयूट ऑफ टे क्िॉलॉजी केंद्रे
स्थापि करण्याची मिफारस केली. १९५० िध्ये पाहिली आयआटी सांस्था हिलजी खरिपरू येथे

तर
ु ां िात सर
ु करण्यात आली. १८ ऑिस्ट १९५१ िध्ये िौलािा अब्दल
ु कलाि आझाद याांिी या

सांस्थेचे इांडियि इन्स्स्टटयट
ू ऑफ टे क्िॉलॉजी असे िािकरण केले. या सांस्थेचा पहिला पदवीदाि
सिारां भ १९५२ साली पांतप्रधाि पांडित िेिर याांच्या िस्ते झाला. आज दे िभरात आठिूि अगधक
आयआयटी सांस्था असूि तेथील मिक्षणाच्या अनतउच्च दजााबद्दल जिभर ख्याती आिे .

तज्ज्ज्ञम्प ्;म्प ्;ाा ििुष्यबळािध्ये भारतािे जिात जे अव्वल स्थाि पटकावले त्यात या आयआयटी
सांस्थाचे िोठे योिदाि आिे . २२४ ववद्याथी व ४२ मिक्षकाांच्या सािाय्यािे खरिपूरची िी सांस्था

सुर झाली. १५-९-१९५६ रोजी या सांस्थेला स्वायज्ञ्ल्त ्;ाा ववद्यापीठाचा दजाा सांसदे िे कायदा करि
हदला.

अवकाश संशोधनाचा पाया रचला (१९५९)
भारतािे १९५९ साली िॉ. ववक्रि अांबालाल साराभाई याांच्या िेतत्ृ वाखाली अवकाि सांिोधिाचा

पाया घातला भारतीय अांतराळ सांिोधि कायााचे जिक म्िणूि िॉ. साराभाई याांचा िौरवािे उ्लेख
केला जातो. आप्या वैज्ञानिक द्रष्टे पणािे ते दे िाचे िायक बिले. १९५७ साली स्पुटॅनिकच्या

उड्िाणािांतर त्याांिा अांतराळ उपग्रिाच्या क्षेत्रातील जबरदस्त क्षिता जाणवली आणण पुढे त्याांिी

त्याचाच ध्यास घेतला. प्रारां भी अांतराळ सांिोधिाचे काया अणुऊजाा ववभािाांतिात चालायचे. भारतीय
अणु कायाक्रिाचे वपतािि िॉ. िोिी भाभा याांिी पुढे िा ववभाि वेिळा केला. १९६२ साली या

ववभािाच्या िॉ. साराभाईची नियुक्ती करि त्याांच्याकिे त्याांची जबाबदारी सोपवली िेली. भारतीय

अांतराळ सांिोधि सांस्थेची स्थापिा करण्यात आली. त्याांिी भारतीय अवकाि सांिोधि कायाक्रि सुर
केला. त्याच्या िाध्यिाति
ू भारतािे दळणवळण, िवािाि, ररिोट सेिमसांि, टीव्िी, इ. क्षेत्रात प्रिती

केली. िॉ. साराभाई याांच्या ित्ृ यूिांतर (१९७१) नतरविांतपूरिच्या सांिोधि केंद्राला ववक्रि साराभाई
अवकाि सांिोधि केंद्र असे िाव दे ण्यात आले. िॉ. ववक्रि साराभाईच्या दरू दृष्टीिुळे उपग्रि
प्रक्षेपणाची क्राांती िोऊि त्या क्षेत्रात भारत स्वयांपूणा झाला.

दरू दशशनचे आगमन (१९५९)
सप्टें बर १९५९ िवी हद्लीत पहि्याांदाच प्रायोगिक तत्वावर दरू दिािचे प्रक्षेपण सुर करण्यात

आले. िा 'चित्काररक' बॉक्स आिािी ३० वर्ाात एक िोठा उद्योि म्िणूि सिोर आला. १९६५
साली दरू दिािचे कायाक्रि रोज दाखववण्यात येऊ लािले. दरू दिािची सेवा त्यािांतर हद्लीिूि
िुांबईपयंत दाखववण्यात आली. १९७५ पयात दे िातील सात प्रिुख ििरात दरू दिाि हदसत असे.
१९७६ साली दरू दिाि रे डिओपासूि वेिळे करण्यात आले. ऑल इांडिया रे डिओ आणण दरू दिािचे

काया वेिळया दोि ििासांचालकाांच्या अगधपत्याखाली सुर झाले. १९८२ साली राष्रीय प्रसारणाला
प्रारां भ झाला आणण त्याच वर्ी रां िीत दरू दिािचेिी आििि झाले. १५ ऑिस्ट १९८२ स्वातांत्र

हदिाच्या सांचलिाचे थेट प्रक्षेपण पहि्याांदाच करण्यात आले. त्यािांतर आमियाई िेम्सचा आिांद
दरू दिािवरि लुटता आला. १९८० चे वर्े िे दरू दिािसाठी क्राांनतकारक ठरले. 'दै िांहदि िामलका' िी
सांक्पिा पुढे आली आणण या िामलकाांिी भारतीय प्रेक्षकाांिा वेिे केले. १९८४ साली प्रथि आली

ती 'ििलोि' त्यािांतर 'बुनियाद' या दोि िामलकाांिी भारतीय प्रेक्षकाांसाठी ििोरां जिाची िवी कवािे
खल
ु ी केली. यावरिी किी केली ती 'रािायण', 'ििाभारत' या िामलकाांिी. या िामलका दरू दिािवर

सुर असतािा रस्ते अक्षरि: ओस पित िामलका सांप्यािांतरच सवा व्यविार सुरळीत चालू िोत.
'रजिी', 'वािले की दनु िया', 'िक्
ु कि' अिा िामलकाांिी सािा्य भारतीयाांचे जीविच छोटया

पिद्यावर गचत्रीत करि प्रचांि लोकवप्रयता मिळववली. १९८५ िध्ये चॅ न्सम्पय्स रॉफीचे साििे
ऑस्रे मलयात झाले तेव्िा दरू दिािच्या लोकवप्रयतेला उधाण आले. रािायण, ििाभारतामिवाय

'गचत्रिार' ,'रां िोली', या हिांदी गचत्रपटाांवर आधाररत िीताांचे कायाक्रि चाांिलेच लोकवप्रय ठरले. सध्या
दे िातील ९० टक्के लोक दरू दिाि पािू िकतात. दरू दिािचे ४६ स्टुडिओ कायाक्रिाांच्या निमिातीत
व्यस्त असतात. सध्या दरू दिािच्या १९ वाहि्या आिे त.
मेिेर मूसचे दक्षिण ध्रव
ु ावर पाऊल (१९६७)
स्वातांत्र्यािांतर भारतीय िहिलाांिी ववववध क्षेत्रात कतत्ा ृ व िाजवूि िविवे ववक्रि प्रस्थावपत केले.

त्यापैकी एक िेिेर िूस या िोत. दक्षक्षण ध्रव
ु ावर पाऊल टाकणारी पहिली भारतीय िहिला

ठरण्याचा स्िाि िेिेर िूस याांिी १९६७ साली मिळववला. जािनतक पयाटिाच्या ववलक्षण

आविीतूि त्याांिी अांटाहटा काला जाण्याचे सािस पूणा केले. एअर इांडियािध्ये त्याांिी िवाई सुांदरी

म्िणूि प्रारां भ केला आणण वररष्ठ अगधकारी म्िणूि २००२ साली निवज्ञ्ल
ृ ्त ्;ाा झा्या. आतापयंत

त्याांिी १५० दे िाांिा भेटी हद्या आिे त. अांटाहटा कावरील बर्ााळ प्रदे िातूि केप टाऊि ते केप िॉिाचा
अवघि आणण तेवढाच सािसी प्रवास करि तेथील वैज्ञानिक व िवािािववर्यक सांिोधि स्थळाांिा
भेटी हद्या आिे त.

आयशभट्ट उपग्रिाचे यशस्वी उड्डाण (१९७४)
भारतािे पहिला भ-ू न्सस्थर उपग्रि तयार केला. त्याला प्रमसध्द खिोलिास्त्रज्ञ म्प ्;ाा व

िणणतज्ज्ज्ञम्प ्; आयाभट्ट याांचे िाव दे ण्यात आले. १९ एवप्रल १९७४ रोजी या प्रायोगिक उपग्रिाचे
यिस्वी उड्िाण करण्यात आले. त्याचे वजि ३६० ककलोग्रॅि िोते. रमियि उपग्रि प्रक्षेपक

यािाच्या िदतीिे त्याचे प्रक्षेपण करण्यात आले िोते. त्यािांतर भारतािे अिेक उपग्रि तयार करि
यिस्वीरीत्या प्रक्षेवपत केले. आज या क्षेत्रात भारतािे जिातील पहि्या पाच दे िाांिध्ये स्थाि
पटकावले आिे .

पहिली अंटाहटश का मोिीम (१९८१)
डिसेंबर १९८१ िध्ये पहि्या भारतीय अांटाहटा क िोहििेला प्रारां भ करण्यात आला. िॉ. एस. झेि.
कासीि याांिी भारताच्या पहि्या तुकिीचे िेतत्ृ व केले. िोव्यातूि या िोहििेला हिरवा झेंिा

दाखववण्यात आला. सािरी ववकास व अांटाहटा का आणण सािर सांिोधिववर्यक राष्रीय केंद्रातफे

आता दरवर्ी अांटाहटा का िोिीि आखण्यात येते. आतापयंत २९ तुकिया अांटाहटा काला पाठववण्यात
आ्या. तेथे नतसरे भारतीय अांटाहटा का सांिोधि तळ केंद्र उभारण्यात येत असूि, पुढील वर्ी ते

कायाान्स्वत िोण्याची िक्यता आिे . पयाावरणववर्यक सांिोधि या िोहििेचे िे प्रिुख उहद्दष्ट आिे .
बुध्द िसला ..... (१९७४)
१८ िे १९७४ रोजी राजस्थािातील पोखरणच्या वाळवांटात भारतािे पहिली अणू चाचणी घेतली.

या िोहििेचे साांकेनतक िाव िोाेते 'स्िाईमलांि बध्
ु द' तेव्िापासि
ू सांरक्षण मसध्दतेत क्षेत्रात भारत

आघािीवर आिे . १९६२ च्या चीिी आक्रिणािांतर भारतात अणू चाचणीची निकि भासली. १९६४
साली चीििे अण्वस्त्र निमिातीसाठी अणस्
ु फोट घिवि
ू आणला. भाभा अॅटोमिक ररसचा सेंटरकिे
अणू चाचणीच्या तयारीची जबाबदारी सोपववण्यात आली. पांतप्रधाि जवािरलाल िेिर याांच्या

निधिािांतर िी िोिीि िािे पिली. १९६८ साली पांतप्रधाि इांहदरा िाांधी याांिी त्याला िती हदली.
त्याांच्याच कायाकाळात पहिली अणूस्फोटाची यिस्वी चाचणी घेतली िेली. पुढे जािनतक टीकेच्या

भीतीिे पुढील चाचण्या टाळ्या िे्या. १९९५ साली तेव्िाचे पांतप्रधाि पी. व्िी. िरमसांि राव याांिी
चाचणी कायाक्रि िाती घेतला. िांतर पांतप्रधाि अटलबबिारी वाजपेयी याांच्या कारककदीतचत दस
ु री
अणुचाचणी घेण्यात आली. त्याबद्दल अिेररकेचा रोर्िी भारताला पत्करावा लािला व कािी
प्रिाणात ककांितिी चक
ु वावी लािली.

पथ्
ृ वी िेपणास्राचा ववकास (१९८३)
पथ्
ृ वी क्षेपणास्त्राचा ववकास िे भारतीय क्षेपणास्त्र ववकास कायाक्रिातील पहिले पाऊल िोते.

सांपूणप
ा णे भारतीय बिावटीच्या या लघु प््याच्या क्षेपणास्त्राचा ववकास १९८३ िध्ये सुर झाला.
१५० ते ३०० कक.िी. जमििीवरि जमििीवर िारा कर िकणारया या लक्षवेधी क्षेपणास्त्राची २५

फेब्रुवारी १९८५ रोजी यिस्वी चाचणी करण्यात आली. अण्वस्त्र विि करण्याची क्षिता बाळिणारे
पथ्
ृ वी क्षेपणास्त्र भारतीय क्षेपणास्त्र ववकास कायाक्रिात िैलाचा दिि ठरले. पथ्
ृ वी क्षेपणास्त्राचे

तांत्रज्ञाम्प ्;ााााि िे रमियाच्या सोन्सव्िएट एसए-२ या क्षेपणास्त्रावर आधाररत िोते. पथ्
ृ वी क्षेपणास्त्र
प्रणलीचा पुढे आणखी ववकास करि पथ्
ृ वी-१ व पथ्
ृ वी-२ व पथ्
ृ वी-३ अिा तीि स्वतांत्र क्षेपणास्त्र

प्रणाली भारतीय सांरक्षणदलाचे सािथ्या वाढववण्यात यिस्वी ठर्या. पथ्
ृ वी-१ चा भूदलात, पथ्
ृ वी-२

चा िवाई दलात तर पथ्
ृ वी-३ चा िौदलात सिावेि करण्यात आला. िे्या कािी वर्ाात िूळ पथ्
ृ वी
क्षेपणास्त्र तांत्रज्ञाम्प ्;ााााि प्रणालीत आिूलाग्र बदल घिवूि आणूि भारतीय क्षेपणास्त्र कायाक्रि
आगधक ववकमसत करण्याचे िास्त्रज्ञम्प ्;ाााााांचे प्रयत्ि चालू आिे त.
इन्सॅट माललकेला प्रारं भ
उपग्रिाांचे यिस्वी प्रक्षेपण केले आिे . भारतीय उपग्रि प्रक्षेपण कायाक्रिाला १९८३ िध्ये सुरवात

करण्यात आली. दे िातील दरु सांचार प्रणाली व प्रसारण तांत्रज्ञाम्प ्;ाााािाचा ववकास, सांिोधिववर्यक
उपक्रि तसेच विािािववर्यक िाहिती परु ववण्याचे काि या उपग्रिाांिार्ात केले जाते. इ्सॅट

िामलकेत भारतािे आतापयात इ्सॅट-२ इ, इ्सॅट -३ बी, इ्सॅट- ३ इ, क्पिा -१ जीसॅट -२, जीसॅट
-३ व इ्सॅट -४ ए या उपग्रिाांचे यिस्वी प्रक्षेपण केले आिे . बिुउद्देिीय स्वरपाचे काया करणारे िे
ववववध उपग्रि एक ववकसििील दे ि म्िणि
ू भारताच्या ववववध क्षेत्रातील िरजा पण
ू ा करण्यात
यिस्वी ठरत आिेत.

पहिला अंतराळवीर : राकेश शमाश (१९८४)
भारताचा पहिला आणण जिाचा १३८ वा अांतराळवीर बिण्याचा स्िाि ववांि किाांिर राकेि
ििाा याांिी पटकावला तो २ एवप्रल १९८४ रोजी भारत-रमिया अवकाि सांिोधि िांिळ
कायाक्रिाांतिात रमियाच्या सोयूझ टी-२ यािातूि दोि रमियि अांतराळ सांिोधकासिवेत राकेि

ििाािे अवकाि सफरीचा अिुभव घेऊि या क्षेत्रात प्रितीचे िवे दालि भारतीयाांसाठी खल
ु े केले.
अांतराळात अगधक काळ वास्तव्य करण्याचा ववक्रि सुिीता वव्यम्सिे केला असला तरी त्याचा
पाया २३ वर्ाापूवी राकेि ििाािे घातला. योिायोि असा की सुिीताप्रिाणे राकेििी पांजाबचा

रािणारा आिे . पनतयाळात ज्िलेला राकेि भारतीय वायू दलात वैिानिक िोता.
केबलच्या 'जाळयात' (१९९०)
१९८० च्या दिकापासि
ू भारतीय उद्योि क्षेत्रात आय.टी. िा परवलीचा िब्द बिला आिे .

अत्यांत किी अवधीत भारतािे या क्षेत्रात प्रितीचा िोठा टप्पा िाठला असि
ू , सारे जि अचांब्यािे
भारताकिे पाित आिे . १९९० पव
ू ी भारताची सॉफ्टवेअर क्षेत्रात जेितेि िांभर दिलक्ष िॉलर

नियाातीची उलाढाल िोती. ती आता दोि िजार सालािांतर पाच बबमलयि िॉलरपयात पोिोचली
आिे . िािच्या पाच वर्ाात बिुतेक िोठया आय.टी. कांप्यातील प्रती व्यक्तीचे उत्प्ि २० िजार
िॉलरवरि ५० िजार िॉलरपयंत िेले आिे . प्रारां भी या क्षेत्रात ताांबत्रक ििष्ु यबळ परु ववणे एवढे च
ियााहदत काया भारतीय कांप्या करायच्या. आता तांत्रज्ञाम्प ्;ाााािाबरोबरच सवा प्रकारच्या

व्यावसानयक सेवा भारतीय कांप्याांकिूि हद्या जातात. भारतीय रपयाचे िू्य आांतरराष्रीय

बाजरपेठेत वधार्यािुळे िाहिती तांत्रज्ञाम्प ्;ााााि उद्योिापुढे कािी प्रश्ि नििााण झाले आिे त. पण
त्यावरिी ते िात करण्यात यिस्वी िोतील अिी आिा आिे .
माहिती युगात प्रवेश (१९९५)
िाहितीच्या ििाजालात अथाात इांटरिेटचे युि भारतात साधारण ९० च्या दिकात सुर झाले.

तोपयंत सांिणकारवर कािे करण्याची सवय िळूिळू िोत िोती. 'सांिणकीकृत' िा िब्द लोकवप्रय
िोत चालला िोता. सावाजनिक क्षेत्रातील भारत सांचार नििििे १९९५ च्या सुिारास 'सांचारिेट'

िावािे इांटरिेट सेवा दे ण्यास प्रारां भ केला आणण इांटरिेटिे भारतात 'िती' घेतली. प्रारां भ इांटरिेटची
सेवा 'िायल -अप' च्या िाध्यिातूि िोत असे. त्याचा िाउिलोि करण्याचा वेि किी िोता, त्यािुळे
िाहितीची दे वाण घेवाणिी िळू िोत असे. अनतिय वेिािे िाहितीची दे वाण घेवाण िोऊ िकणारया
'ब्रॉिबॅंण्ि' िाध्यिातूि इांटरिेटची सेवा बीएसएिएलिे २००५ साली सुर केली. बीएसएिएलमिवाय

आज अिेक खाजिी कांप्यािी इांटरिेटची सेवा दे त आिे त. जूि २००७ च्या आकिेवारीिुसार दे िात
२ कोटी ५२ लाख लोक ब्रॉिबॅण्िचा वापर करीत आिे त. इांटरिेटचा वापर करणारयाांची सांख्या वेिािे
वाढत असूि इांटरिेट वापरात आज भारत जिात चौथ्या क्रिाांकावर आिे . २००७ पर्े सांपतािा

इांटरिेटचा वापर करणारयाांची सांख्या १०० दिलक्षच्या घरात पोिोचली असेल असा अांदाज आिे .

