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म ुंबईतल्या एका गरीब शाळेत शशक्षणाचे प्राथशमक धड ेगगरवल्याचुं मला आठवतुं. शाळा गरीब असली तरी 
ततथले शशक्षक ज्ञानानुं श्रीमुंत होत.े भौततकववज्ञान शशकवणारे प्राचायय भावे मला ववशषेकरून आठवतात. 
आजचे ववद्याथी ‘वाचायचुं की अन भवायचुं’, ‘’ब क की लकू, या द ववधेत पडलेले असतात. प स्तकी 
अभ्यासक्रमाचुं ओझुं तयाुंना डोकुं  वर काढून अवतीभवती बघायलाही वेळ देत नाही. प्रा. भावयाुंचा मात्र 
प स्तकी वाचनाऐवजी प्रतयक्ष अन भवावर भर होता. बहहगोल शभुंगाची फोकल लेन्ग्थ शोधून काढण्यासाठी 
त ेआम्हाला वगायबाहेर उघड्यावर सयूयप्रकाशात घेऊन जात. हातात एक कागदाचा त कडा घेऊन तयावर त े
तया शभ ुंगातनू सयूयप्रकाशाचुं प्रततबब ुंब पाडत. त ेसवायत तजेस्वी झालुं की साुंगत हा तया शभ ुंगाचा कें द्रबब ुंद ू
आणण कागदापासनूचुं शभ ुंगाचुं अुंतर ही फोकल लने्ग्थ. थोडा वेळ त ेशभ ुंग त ेतसुंच धरून ठेवत. कागद 
आता जळू लागे. का कोण जाणे पण मग माझ्याकड ेवळून त ेम्हणत, ‘माशलेकर त ूजर लक्ष इकडतेतकड े
ववचशलत न होऊ देता सारी ऊजाय अशीच कें हद्रत करशील तर जगातली कोणतीही बाब ‘जाळू’ शकशील’.  
तया छोट्याशा प्रयोगानुं मला जीवनाच्या तततवज्ञानाची दीक्षा हदली. ‘यश शमळवायचुं तर लक्ष कें हद्रत करा’. 
पण तयाच बरोबर ववज्ञानाच्या सामर्थयायचीही ओळख मला झाली आणण मी वजै्ञातनक होण्याचा तनश्चय 
केला.  

मी १९६० साली शालाुंत परीक्षा उततीणय झालो. अणखल महाराष्ट्रातल्या जवळजवळ दीड लाख 
ववद्यार्थयाधमयेये मी अकरावा क्रमाुंक शमळवला. दोन वषाधनुंतर म ुंबई ववद्यापीठाच्या इुं र सायन्गस परीक्षेतही 
१२००० ववद्यार्थयाधमयेये द सरा आलो. मी रासायतनक अशभयाुंबत्रकीचुं शशक्षण घ्यायचुं ठरवलुं. तयासाठी मी 
य तनवहशसय ी डडपा यमें  ऑफ केशमकल  ेक्नॉलॉजी, य डीसी ी मयेये प्रवेश घेतला. या सुंस्थचेुं आता स्वायतत 
ववद्यापीठात रुपाुंतर झालुं आहे. १९६२ साली पहहल्या वषायत प्रवेश घेताना पाच दशकाुंनुंतर मी तयाच 
सुंस्थेचा क लपती होईन अशी कल्पनाही मी केली नवहती. गेली सात वषध मी या पदावर आहे.  

१९६६ मयेये जेवहा मी केशमकल एन्न्गजतनयररुंगची पदवी शमळवली तवेहा उच्च शशक्षणासाठी मला अमेररका 
आणण कॅनडा इथून बर् याच शशष्ट्यवत्तया शमळाल्या होतया. पण तयाच्या दोन वषध आधी एका सततावीस 
वषाधच्या य वकाची सुंस्थेत केशमकल एन्न्गजतनयररुंगचा प्रायेयापक म्हणून नेमणूक झाली होती. तयाचुं कारण 
म्हणज े प्रा. मनमोहन शमाय याुंनी तया ववषयाचे भीष्ट्मवपतामह प्रा. डॅन्गकव य याुंच्या मागयदशयनाखाली 



केन्म्िज ववद्यापीठातनू पीएच. डीची पदवी शमळवली होती. प्रा. शमाय याुंनी मला इतकुं  प्रभाववत केलुं की 
तयाुंच्यासारखा ग रू मला द सरीकड े क ठुंही शमळणार नाही याची खात्री प ली. मी सगळ्या  परदेशी 
शशष्ट्यवत्तया नाकारून तयाुंच्याकड ेपीएच.डीचा ववद्याथी म्हणून दाखल झालो.  

 माफक नवतनशमयतीचे पहहले धड ेमला प्रा. शमाय याुंच्याकडूनच शमळाले. तया वेळी माझ्या पीएच.डीच्या 
सुंशोधनाचा खचय भागवण्यासाठी मला वषायला फक्त १०००० रुपयाुंचुं अन दान शमळालुं होतुं. पण प्रा. शमाय 
याुंचा ववश्वास होता की उततम प्रतीच्या सुंशोधनासाठी अथयबळापेक्षा ब विबळाची जास्त गरज असत.े 
तयाम ळुं जर सुंशोधन कल्पना बलवततर असेल तर अप र् या अथयबळातही ती फोफाव ूशकत.े  

आणण तचे खरुं ठरलुं. माझ्या पीएच.डीच्या सुंशोधनाचा ववषय होता बबल कॉलम या उपकरणामधील 
रासायतनक ववक्रक्रयाुंमयेये होणारुं वस्त मानाचुं हस्ताुंतरण. उपकरण आणण इतर सामग्री याुंच्यावरील माफक 
खचायमयेये केलेलुं त ेक्रकफायतशीर सुंशोधन होतुं. 

पण तया सुंशोधनाचा पाया भारीभक्कम होता. वाय ू आणण द्रव याुंच्यामधील अशभक्रक्रया जेवहा बबल 
कॉलममयेये करायच्या असतात तवेहा वायचू्या ब डब ड्याुंच्या पष््ट्ठभागाचुं क्षेत्रफळ जास्तीत जास्त होईल 
अशी वयवस्था करावी लागत.े तसुं झाल्यास तया अशभक्रक्रयेत भाग घेणारे वायचू ेरेणू ( उदाहरणाथय काबयन 
डाय ऑक्साईड जो आजच्या हवामान बदलाच्या डोकेद खीचुं प्रम ख कारण बनला आहे) झपाट्यानुं द्रवाच्या 
रेणूुंकड े ( उदाहरणाथय अशमन जे तया काबयन डाय ऑक्साईडला बुंहदस्त करू शकतात) वा चाल करू 
शकतात. पण तयासाठी तया पष््ट्ठभागाचुं क्षते्रफळ मोजणुं गरजेचुं असतुं.  आम्ही तयासाठी नाववन्गयपणूय 
अशी रासायतनक पित अवलुंबण्याचा ववचार केला. ती शुंभर प ीनुं स्वस्त होती. मॉन्न्गरयाल इथुं तया वषी 
अमेररका, कॅनडा आणण इुं्लुंड याुंच्यामधील तया ववषयातली पहहलीवहहली बत्रपक्षीय पररषद भरली होती. 
ततथुं आम्ही आमचा शोधतनबुंध सादर केला. मोठ्या उतसाहानुं तयाचुं ततथुं स्वागत झालुं. माझ्या 
सुंशोधनाम ळुं तोवर फक्त प्रयोगशाळेतच होणारा बबल कॉलमचा वापर  कारखान्गयाच्या स्तरावर 
पोचवण्याचुं काम पहहल्याुंदाच झालुं होतुं.  

तीन वषाधच्या ववक्रमी वेळात मी पीएच. डीचुं सुंशोधन पणूय केलुं. आता मला प ढच्या सुंशोधनाचे वेध 
लागले. इुं्लुंडमधून दोन हठकाणाहून मला सकारातमक प्रततसाद शमळाला. मॅन्गचेस् र ववद्यापीठाच्या 
इन्न्गस् ट्य ू ऑफ  ेक्नॉलॉजी (यशूमस् ) इथुं मला असोशशए  लेक्चररचुं पद देण्यात आलुं होतुं. तयाच वेळी 
सालफडय ववद्यापीठाकडून मला शलवहरह्यमू सुंशोधन वत्ती प्रदान करण्यात आली होती. यशूमस् ची गणना 
य रोपमधील उततमोततम सुंस्थाुंमयेये होत होती. सालफडय ववद्यापीठ न कतुंच स्थापन झाल्याम ळुं त े
जवळजवळ तळाला होतुं. मॅन्गचेस् रमयेये मला पणूय वेळ अयेयापकाचुं आमुंत्रण होतुं तर सालफडयमयेये 
वषायभरासाठीचीच शशष्ट्यवत्ती होती. यशूमस् मयेये स रक्षक्षतता होती. कारण प्रा. शमाधबरोबर केलेल्या 



सुंशोधनाचाच पाठप रावा करायचा होता. सालफडयमयेये मला र् हेऑलॉजी या नवीनच ववषयात सुंशोधन 
करायचुं होतुं. ग ुंताग ुंतीची रचना असलेल्या द्रव तसुंच घन पदाथाधच्या प्रवाहाच्या ग णधमाधचा अभ्यास 
करायचा होता. तयाची तर मला गुंधवातायही नवहती. कोणीही शहाण्यासारखा यशूमस् च्या पदाचाच स्वीकार 
केला असता. पण मी सालफडयची तनवड केली. का तर मला माझ्या ग रूुं च्या छायेखालनू बाहेर पडून 
स्वतःची स्वतुंत्र ओळख प्रस्थावपत करायची होती. माझ्या सुंशोधन कारकीदीतलुं त ेएक महततवाचुं वळण 
ठरलुं. कारण माझ्या सुंशोधनाचा ववषयच पार बदलनू गेला.  

झेकोस्लोवहाक्रकयामधून प्रा उल्िेख्  नवयानुंच सालफडयमयेये दाखल झाले होत.े आम्ही दोघाुंनी शमळून ततथुं 
र् हेऑलॉजीमधील सुंशोधनाची म हूतयमेढ रचली. उच्च दजायच्या आमच्या सुंशोधनाम ळुं थोड्याच वेळात 
आमच्या ववभागाला आुंतरराष्ट्रीय ख्याती शमळाली.  

तरुण वयातच मी र् हेऑलॉजीमधील माझ्या प्राववण्याची प्रगचती हदली होती. तयाम ळुं माझ्या शशष्ट्यवत्तीचा 
कालावधी सुंपायच्या आतच माझी केशमकल एन्न्गजतनयररुंगचा लेक्चरर म्हणून नेमणूक झाली. 
अमेररकेतल्या ख्यातनाम ववद्यापीठाुंकडून मला आमुंत्रणुं येऊ लागली. आणण तयाच वेळी माझ्या 
कारकीदीला परत एकदा वेगळुंच वळण शमळालुं.  

सीएसआयआरचे डायरेक् र जनरल डॉ. नाय डम्मा १९७५मयेये लुंडनच्या दौर् यावर आले होत.े मी सवहॉय 
हॉ ेलमयेये तयाुंची भे  घ्यावी असा एनसीएलचे तयावेळचे सुंचालक डॉ. बी. डी. ह ळक याुंचा  ेलके्स सुंदेश 
मला शमळाला. मी गेलो. माझ्यासारखे ह शार तरुण तनवत्तीनुंतर येण्याऐवजी या वयातच मायदेशी परतले 
तर भारतीय ववज्ञानाचुं भववष्ट्य उज्जज्जवल करतील असुं साुंगत नाय डम्माुंनी भारतातील ववज्ञानसुंशोधनाचुं 
असुं काही प्रेरणादायी गचत्र माझ्या समोर उभुं केलुं की मी ततथल्या ततथुंच एनसीएलमयेये मी दाखल वहावुं 
या तयाुंच्या आमुंत्रणाचा स्वीकार केला. सुंयेयाकाळी मी वशैालीशी, माझ्या पतनीशी, तयासुंबुंधी बोललो. तीही 
लगेच माझ्याशी सहमत झाली. देशाची हाक ऐकणुं हे माझुं कतयवयच आहे, तवेहा परत जाऊया, असुंच ती 
म्हणाली.  

या सुंपणूय घ नेच ेतीन ववस्मयकारी पलै ूआहेत.  

पहहला, तया वेळी अमेररकेतील अनेक अग्रगण्य ववद्यापीठुं मला बोलावीत होती. मी चाुंगलाच प्रस्थावपत 
झालो होतो. चाुंगलुं घर होतुं, इतरही अनेक सोईस ववधा होतया. माझ्या सुंशोधनाला चाुंगलुंच आगथयक 
पाठबळ शमळत होतुं. मी अजूनही तरुण होतो, केवळ बततीस वषाधचा. माझ्या ववषयातली माझी ख्याती 
हदवसेंहदवस वाढतच होती. तयाम ळुं हे सवय सोडून परत येण्याच्या नाय डम्मा याुंच्या आवाहनाला नकार 
देण्यासाठी माझ्याकड ेप ष्ट्कळ सबळ कारणुं होती. तरीही मी तयाुंना होकार हदला. काुं तर आय ष्ट्यात जेवहा 



जेवहा असे काही कळीचे तनणयय घ्यायची वेळ आली तवेहा मी माझ्या सारासार वववेकाऐवजी माझ्या 
मनाचाच कौल मानत आलो आहे.  

द सरा, मी एनसीएलमधील पदासाठी कधीच औपचाररक इुं रवह्यलूा सामोरा गेलो नाही. क्रकुं बह ना मी अजयही 
केला नाही. तयानुंतर काही वषाधनी डॉ. ह ळकाुंनीच मला साुंगगतलुं की सवहॉय हॉ ेलमयेये शमळालेल्या 
कागदावर नाय डम्मा याुंनी काही तरी खरडलुं आणण तयाुंच्याकड ेपाठवनू हदलुं. ‘हे एक रतन आहे, धरून 
ठेवा’ या स्वरुपाचा काही तरी सुंदेश तयात होता. तयाचा आधार घेत डॉ. ह ळक याुंनी माझुं नेमणूक पत्र 
तयार केलुं. सगळा ववश्वासाचा मामला. आज असुं काही घडू शकेल की काय याची शुंकाच आहे.  

ततसरा डायरेक् र जनरल डॉ. नाय डम्माुंची मी भे  घेतली तवेहा वीस वषाधनुंतर मी तयाुंच्या ख चीवर 
ववराजमान होईन याची कल्पनाही केली नवहती. 

तर असा मी एनसीएलमयेये २१०० रुपयाुंच्या ‘भरघोस’ वेतनावर जॉईन झालो. स रुवातीचे त ेहदवस फारच 
खडतर होत.े वयैन्क्तक पातळीवर नाही कारण माझ्या क   ुंबाला का कसरीनुं राहण्याची सवय होती. पण 
वयावसातयक पातळीवर मात्र अनेक समस्याुंचा सामना करावा लागला.  

भारतातील पहहला पॉशलमर सायन्गस आणण एन्न्गजतनयररुंगचा सुंशोधन चम ू उभा करण्याची जबाबदारी 
माझ्यावर सोपवली गेली. मी ती पार पाडली. जागततक दजायचुं सुंशोधन होईल याची वयवस्था केली. पण 
त ेसोपुं नवहतुं. 

प्रथमग्रासे मक्षक्षकापातः म्हणतात तसुं झालुं. माझ्या र् हेऑलॉजीच्या सुंशोधनासाठी मला वायझेनबगय 
र् हेओगॉतनओमी र या उपकरणाची आवश्यकता होती. तया काळी देशाकड े परकीय चलनाची चणचणच 
होती. द शमयळ परकीय चलन खचय करण्याची खरोखरच गरज आहे हे मला डीजी ीडी या सरकारी सुंस्थेला 
प वनू द्यायला हवुं होतुं. तवेढ्यानुं भागलुं नाही. तया उपकरणाचुं उतपादन देशात होत नाही असुं 
प्रमाणपत्रही शमळवायचुं होतुं. या सगळ्या सोपस्काराला दोन वषध लागणार होती. तोवर मी काय करायचुं 
तयाची वा  पाहत हरीहरी करत बसायचुं म ळीच नाही. इुं्लुंडला जाताना जसा मी माझ्या सुंशोधनाचा 
ववषय बदलला होता तसाच आताही परत बदल करण्याची वेळ आली होती. ज्जयाच्यासाठी कोणतयाही 
महागड्या उपकरणाुंची क्रकुं वा सरकारी परवानगीची गरज लागणार नाही असा ववषय तनवडायचा होता. 
गणणती प्रारुप तयार करून आभासी प्रक्रक्रया तयार कऱण्याचा, शसम्य लेशनचा, मागय मी अुंगगकारला.  

चेन्गनईजवळच्या मनाली इथल्या कारखान्गयात पॉशलएस् र धा्याुंचुं उतपादन करणार् या इुंडडयन ऑगयतनक 
केशमकल इुंडस्रीचा (आय़ओसी) मी सल्लागार होतो. रीतसर परवानगी घेऊन एका जमयन कुं पनीकडून 
शमळवलेल्या तुंत्रज्ञानाचा वापर त ेआपल्या उतपादनासाठी करत होत.े त ेउतपादन कसुं करायचुं याचुं ज्ञान 



तयाुंनी जरूर प्राप्त केलुं होतुं पण त ेतसुंच का करायचुं याबाबतीत मात्र त ेअनशभज्ञ होत.े तयाुंच्या तया 
वेगवान उतपादन प्रणालीत (शमतन ाला जवळजवळ एक क्रकलोमी र लाुंबीचे धागे) नेमक्या कोणतया प्रक्रक्रया 
होतात, याचा तयाुंना थाुंगपतताच नवहता. 

मी तयाुंच्याप ढुं एक प्रस्ताव माुंडला. मी म्ह लुं की तयाुंच्या प्रक्रक्रयासाखळीतील एका  ोकापासनू द सर् या 
 ोकापयधतच्या यच्चयावत ववक्रक्रयाुंचुं गणणती प्रारुप तयार करून मी तयाुंची आभासी प्रततक्ती तयार करेन. 
अगदी कच्चा माल शमळाल्यापासनू इन्च्छत ताकद, रुंग धारण करण्याची क्षमता, स्थैयय वगरेै समग्र 
ग णधमाधसहहत धागा तयार होईपयधत. 

यातनू आयओसीलाही फायदा होणार होता. तयाुंच्या उतपादन प्रक्रक्रयेपाठच्या ववज्ञानाची सुंपणूय माहहती 
शमळाल्याम ळुं अततररक्त भाुंडवली खचय न करता ह शारीनुं काही बदल करून तयाुंना आपल्या उतपादकतते 
तसुंच उतपाहदत मालाच्या दजायत वाढ करून अगधक नफा कमावता येणार होता.   

 एनसीएलचाही फायदा होताच. या सुंशोधन सुंस्थेचुं बोधवाक्य प्रवेशद्वारावरतीच ठळकपणे कोरलुं गलेुं 
आहे.‘ ज्ञानाची क्षक्षततजुं ववस्तारून तयाचा समाजाच्या भल्यासाठी उपयोग करणे हे या प्रयोगशाळेचुं येयेय 
आहे.’ तयाचीच पतूी होणार होती. कारण गणणती प्रारुप आणण आभासी प्रक्रक्रया याुंचा वापर करून नवीन 
ज्ञानतनशमयती तर होणार होतीच पण तयाचा उपयोग भारतीय उद्योगधुंद्याुंच्या ग णातमक वव्िसाठी केला 
जाणार होता.  

एनसीएलमधील पहहल्या पाच वषाधच्या काळात मी पॉशलमर सायन्गसमयेये केलेल्या सुंशोधनाचे अनेक फायदे 
होत.े पहहला औद्योगगक ववश्वाला. तयाुंच्या उतपादकतचे तसुंच उतपादनाच्या दजायत भरघोस वाढ झाली. 
उतपाहदत केलेल्या धा्याुंपासनू सतू तयार कऱणुं अशक्य झाल्याम ळुं कारखाना बुंद करायची पाळी 
तयाुंच्यावर आली होती. तयावर तोडगा काढण्यासाठी तयाुंनी बराच खचय करून जमयन तुंत्रज्ञाुंना बोलावलुं. 
पण दोन आठवड ेघालवनूही तयाुंना तया समस्येचुं समाधान करता आलुं नाही. घायक तीला येऊन तयाुंनी 
मला बोलावलुं. माझ्या चमनूुं केलेल्या गणणती प्रारुपाच्या आधारे आम्ही तयाुंना तयाुंच्या अडचणीवर मात 
करण्यासाठी प्रक्रक्रयेत काही अनोखे बदल स चवले. आणण तयाुंनी आपली कामगगरी फततहेी केली.  

ही अशभमानास्पद करामत माझा पीएच.डीचा ववद्याथी के. रववन्गद्रनाथ याची होती. आम्ही दोघाुंनी शमळून 
एस् र इुं रचेन्गज, वप्रपॉशलमरायझेशन, मेल्  ब्लने्न्गडन्गग वगरेै सगळ्या सगळ्या प्रक्रक्रयाुंच्या गणणती 
प्रारुपाुंववषयी तब्बल दहा शोधतनबुंध शलहून ख्यातनाम आुंतरराष्ट्रीय तनयतकाशलकाुंमयेये प्रकाशशत केले. 
तयातला एक ज्जया प्लान्स् कच्या बा ल्याुंमधलुं पाणी आपण वपतो तया पे  बा ल्याुंच्या तनशमयतीसुंबुंधीचा 
होता.  



या स रुवातीच्या सुंशोधनातनू आणण त ेकरण्याच्या काययपितीतनू आम्हाला बरेच धड ेशमळाले.  

पहहला, जो मी माझ्या तरुण ववद्यार्थयाधना नेहमीच देतो. सुंधी आपला दरवाजा ठोठावेल याची वा  पाहू 
नका. स्वतःचा नवीन दरवाजा बनवनू तो उघडा. मी र् हेऑलॉजी सुंशोधनाचा मागय ख ला होण्याची वा  
पाहत बसलो नाही. गणणती प्रारुपाची नवाच मागय मी अन सरला. 

द सरा. लोक नेहमी मलूभतू सुंशोधन आणण उपयोन्जत सुंशोधन याुंच्याववषयी असुं काही बोलतात की जण  
तयाुंचा एकमेकाुंशी काही सुंबुंधच नाही. माझ्या मत ेदोन्गहीमयेये काहीच अुंतर नाही. रववन्गद्रनाथनुं केलुं त े
मलूभतू सुंशोधनच होतुं. पण मग तयाचा उपयोग उद्योगजगताला उतपादकतते आणण मालाच्या ग णवततते 
भरीव वाढ करून अगधक नफा कमावण्यासाठी कसा करता आला आणण हे उपयोन्जत सुंशोधन असेल तर 
मग एुंन्जतनयररुंग शाखेतील मलूभतू सुंशोधनासाठीच हदला जाणारा भ नागर प रस्कार मला १९८२ साली 
का हदला गेला 

त मच्या ववचाराुंची शक्तीच असीम असत ेही प्रा. शमाधनी मला हदलेली दीक्षा यो्यच आहे. याची प्रगचती 
आम्हाला आमच्या एका शोधतनबुंधातनू शमळाली. पॉशलकन्गडने्गसेशनच्या अुंततम  प्प्याुंमयेये रासायतनक 
ववक्रक्रया आणण तनशमयत पदाथायचा प्रसार याुंच्यामयेये अततशय ग ुंताग ुंतीचे ताणेबाणे होत असतात. तयाुंच्याच 
गणणती प्रारुपासुंबुंधीचा तो शोधतनबुंध आम्ही अमेररकन इन्न्गस् ट्य ू ऑफ केशमकल एन्न्गजतनयररुंग जनयल 
या ववख्यात तनयतकाशलकाकड ेप्रकाशनासाठी पाठवला. सुंपादक बॉब रीड याुंनी समीक्षेसाठी तो पॉशलमर 
धा्याुंच्या उतपादनात अग्रसेर असणार् या ड्य ूपॉन्ग  कुं पनीतील बॉब सेकॉर या प्रम ख तज्ञाुंकड ेपाठवला. 
आमच्या तनबुंधाची तारीफ करत सेकॉर याुंनी तो प्रकाशशत वहावा अशी शशफारस तर केलीच पण प ढुं 
असुंही भाष्ट्य केलुं की ‘ या उद्योगात आम्ही जगात अववल असलो तरी आमच्या तया उतपादन प्रक्रक्रयेत 
नेमकुं  काय घडतुं याची हा रववन्गद्रनाथ-माशलेकर याुंचा तनबुंध वाचेपयधत आम्हाला स तराम कल्पना 
नवहती.’ ड्य ूपॉन्ग नुंही लाखो डॉलर खचय करून सुंशोधन केलुं होतुंच. पण आम्ही जवळजवळ काहीही खचय 
न करता केलेल्या सुंशोधनातनू शमळालेलुं ज्ञान त ेसुंपादन करू शकले नवहत.े अप र् या अथयबळाम ळुं आम्ही 
आुंतरराष्ट्रीय स्तरावर आमची चमक दाखव ू शकत नाही अशी तक्रार करणार् याुंना यातनू एक सुंदेश 
नक्कीच शमळायला हवा. अथयबळ नाही तर ववचाराुंचुं बळच ग णवुंत सुंशोधनाला जन्गम देतुं. रामान जम, 
सतयेन्गद्रनाथ बोस, जगदीशचुंद्र बोस, सी वही रामन हे आगथयक दृष्ट्ट्या गरीबच होत.े पण ववचाराुंची श्रीमुंती 
तयाुंच्या ठायी होती. आणण ववचाराुंची ताकदच महान असत.े  

आमच्या शोधतनबुंधाुंची ती माशलका इतकी अशभजात होती की तयाच्या जोरावर रववन्गद्रनाथला अमेररकेतील 
गणणती प्रारुपाच्या क्षेत्रात अग्रगण्य असलेल्या असॅ्पेन ेक या कुं पनीत नोकरी शमळाली. ततथुं तो उच्च 
पदापयधत पोचला. एकदा भारतात आलेला असताना मला तो भ ेला. तयानुं तयाच्या दक्षक्षण कोररयाच्या 



भे ीववषयी साुंगगतलुं. ततथल्या पॉशलमर धा्याुंचुं उतपादन करणार् या जवळजवळ सवयच कुं पन्गया आम्ही 
शोधलेल्या प्रणालीुंचाच अवलुंब करत असल्याचुं तयाला हदसनू आलुं. सुंशोधन भलेही गरीब देशात झालेलुं 
असेल पण तयातली ववचाराुंची श्रीमुंती जागततक स्तरावरही आपला ठसा उम व ूशकत,े हेच यातनू शसि 
होतुं. 

आयात तुंत्रज्ञानावर आधाररत उतपादन उद्योगात गणणती प्रारुप क्रकती कळीची भशूमका वठव ूशकतुं याचा 
प्रतयय आल्याम ळुं मी आता तयाचा प्रचार इतर पेरोकेशमकल आणण पॉलीमर उतपादन उद्योगाुंमयेये 
करण्याचा ववचार केला. तयाही पलीकड े जात याच गणणती प्रारुपाचुं साधन वापरत नैसगगयक आपततीुंचुं 
वजै्ञातनक ववश्लेषण करण्यासाठी वापरण्याचाही पयायय तनवडला.  

तयाच स मारास २ डडसेंबर १९८२ रोजी जगातलुं सवायत ववयेवुंसक औद्योगगक सुंक  कोसळलुं होतुं. भोपाळ 
गॅस द घय नेत ३०८७ जण बळी पडले होत.े तयाची चौकशी करण्यासाठी जी एक सदस्यीय सशमती नेमली 
गेली होती तयाचा वजै्ञातनक सल्लागार म्हणून माझी तनय क्ती झाली. एक ववश्वासाहय आणण सक्षम 
केशमकल एुंन्जतनयर असल्याची देशानुं हदलेली ही पावती होती. तया द घय नेचुं नेमकुं  कारण शोधण्यासाठी 
मी गणणती प्रारुप आणण आभासी प्रक्रक्रया या क्षते्रात एनसीएलनुं कमावलेली समग्र तज्ञता पणाला लावली. 
तयातनू तो घातपात असल्याच्या परकीय तज्ञाुंच्या सुंशयाला आम्ही मठूमाती हदली.  

आता पॉशलमर आणण केशमकल एन्न्गजतनयररुंगमधील माझ्या मळू सुंशोधनाकड े मी वळू शकत होतो. 
उद्योगजगत आणण वयापक समाज दोघाुंचीही गरज नवनवीन पॉलीमरच्या उतपादनातनूच भागणार होती. 
कमालीची शोषण क्षमता असणार् या पॉलीमरच्या सुंशोधनातल्या माझ्या कारकीदीला मी आता चालना 
हदली. या जादईू पॉलीमरचा केवळ एक गॅ्रम पाचश े गॅ्रम पाणी शोषनू घेऊ शकत होता. आणण नुंतर हे 
पाणी थेंबाथेंबानुं बाहेर  ाकू शकत होता. स् ाचयवर रासायतनक प्रक्रक्रया करून एनसीएलमयेये आम्ही असाच 
एक जलशक्ती नावाचा भरपरू पाणी शोषनू घेणारा पॉलीमर बनवला. तयाचा वापर बबयाण्याुंचुं आवरण 
बनवण्यासाठी केला. कारण पेरणी केल्यानुंतर सारा आठवडा पाऊस गायब होत असल्याचा अन भव 
आपल्या शतेकर् याुंची डोकेद खी बनत होता. पेरलेलुं बबयाणुं स कून मरून जात असे. म्हणून आम्ही तया 
बबयाण्याुंवर जलशक्तीचा लपे हदला. तो पहहल्या पावसात भरपरू पाणी शोषनू घेई आणण नुंतर हळूहळू त े
बाहेर सोडत असे. बबयाण्याला सततचा ओलावा शमळे. शतेात केलेल्या प्रयोगाुंचे तनष्ट्कषय खूपच उतसाहवधयक 
होत.े आयओसीनुं शतेीसाठी या पॉलीमरच्या उतपादनाला स रुवात केली. द दैवानुं आयओसीनुं आपल्या 
वयापारी उहिष्ट् ात बदल केल्यानुं समाजाला जलशक्तीचा यो्य तो फायदा झाला नाही. 

शतेीसाठी जरी या सुंशोधनाची स रुवात झाली होती तरी आता मी तयातील मलूभतू बाबीुंकड ेलक्ष द्यायला 
स रुवात केली. हे पॉलीमर मोठ्या प्रमाणात पाणी शोषनू घेतात हे समजलुं होतुं. पण तयाच्या वजै्ञातनक 



कारणाुंचा उलगडा झाला नवहता. आपल्या मागणीन सार शोषण करणारा आणण नुंतर तयाचा तनचरा 
करणारा पॉलीमर आपण बनव ू शकू का, हा सवाल मला छळू लागला होता. हे आवहान पेलण्यासाठी 
आपल्या आज्ञेन सार प्रततसाद देणार् या पॉलीमरच्या, हैड्रोजेलच्या, सुंशोधनाकड ेआम्ही वळलो.   

असे स्मा य हैड्रोजेल म्हणज ेएकमेकाुंमयेये ग ुंतलेल्या पॉलीमरचुं पाण्यानुं फ गलेलुं एक जाळुंच असतुं.  ाच 
मारताच घोड्यानुं चौख र पळावुं तसे हे हैड्रोजेल तापमान, ववद्य तमुंडळ याुंच्यासारख्या  ोचणीला प्रततसाद 
देतात. म्हणजेच एका तनणाययक क्षणी तापमानात क्रकुं गचत, अगदी एक अुंश सें ीग्रेडचीही, घ  झाली तरी 
आपलुं आकारमान शुंभर प ीनुं फ गव ू शकतात. उल पक्षी तचे तापमान एका अुंशानुंही वाढल्यास तशाच 
नाट्यमयरीतया कोसळून पडू शकतात.  

सुंवेदक म्हणून  मद् ू रोबो क्रकुं वा तनयुंबत्रत औषध प रवठा यासारख्या अनेक क्षते्राुंमयेये तयाुंचा उपयोग  
होण्याची शक्यता असल्याम ळुं आम्ही तयावरील सुंशोधनात रस घेतला.  

आम्ही पहहल्याुंदाच असे अनोखे ग णधमय असलेले स्मा य हैड्रोजेल शोधून काढले. त ेसजीवाुंच्या ग णधमाधची 
नक्कल करू शकत होत.े सी ककुं बर या सागरी सजीवासारखे तयातले काही तापमानाला साद देत आपल्या 
आकारमानात बदल करत. द सरे काही नारळासारखे  णक आवरणाच्या खाली पोकळ अुंतरुंग धारण करत. 
तर इतर काही आपल्या घा ाचुं स्मरण ठेवणार् या काही सजीवाुंप्रमाणे वागत. काही तर सागरी 
शश ुंपल्यासारखे धातचू्या आयनाद्वारे बाुंधणीचा ग णधमय बाळगनू असत. एवढुंच नाही तर ववकराुंचा ग णधमय 
बाळगणारे काही हैड्रोजेलही आम्ही बनवले होत.े तयाचा उपयोग फार मोठ्या प्रमाणावर होण्यासारखा होता.  

तनसगायत सकू्ष्म तसुंच स्थलू पातळीवर अनेक सजीव स्वयुं सुंघ नाचा ग णधमय बाळगनू असतात. पण 
मानवतनशमयत पदाथाधमयेये असा ग णधमय क्वगचतच आढळतो. आम्ही हैड्रोजेलमयेये अशी क्षमता असल्याचुं 
सवयप्रथम दाखवनू हदलुं. आम्ही एक दुंडगोलाकार जेल बनवला. जलय क्त द्रावणात घातल्या बरोबर तयाचुं 
रुपाुंतर पोकळ गोलाकारात झालुं. जर तयात काही धातूुंच्या आयनाुंची उपन्स्थती असली तर स्वयुंस्फूतयपणे 
तो गोलाकार धारण करत होता. तनसगायत मोठ्या प्रमाणात आढळणार् या नारळासारख्या (स्थूलन्स्थती) 
पदाथाधची तसुंच सागरी जीवाणूुंकडून बनवल्या जाणार् या अॅन्म्फवपलीशसडरेास्पोअर सारख्या (सकू्ष्मावस्था) 
पदाथाधसारखुंच हे वतयन होतुं. गुंमत म्हणज े न सता द्रावणाचा साम ू बदलला की तो परत आपला मळू 
दुंडगोलाकार धारण करत होता. ‘नेचर’ या जगातील आघाडीच्या शोधतनयतकाशलकाची तयावरील ह प्पणी 
अजूनही मला आठवत,े ‘ इुंडडयन रोप हरक’. 

सजीवाुंमयेये जी स्वतःच स्वतःचुं स तनयोजन करण्याची क्षमता असत े ततची नक्कल करण्यापलीकड े या 
पथदशी सुंशोधनाची क वत असल्याची जाणीव आम्हाला झाली होती. सजीवाुंशी ज ळवनू घेणार् या धातूुंच्या 
आयनाुंच्या पररसरात औषधाचा तनयुंबत्रत पाझर करण्यासाठी तयाुंचा उपयोग होऊ शकत होता. इतरही होत.े  



आणखीही एका अनोखा शोध आम्ही लावला होता. जेवहा एखाद्या सजीवाला काही इजा होत े तवेहा 
ततच्यावर आपणच उपचार करण्याची शक्ती सजीवाुंमयेये असत.े हाच स्वतःचुं झालेलुं न कसान भरून 
काढण्याचा ग णधमय धारण करणारे काही पदाथय आपण तनमायण करू शकतो का असा ववचार करत आम्ही 
जगात पहहल्याुंदाच अशा पदाथाधची तनशमयती केली.  

या प्रकारच्या पदाथाधमयेये एकमेकाुंशी ग ुंताग ुंतीची कायमची जोडणी झालेली असत.े तयाम ळुं त ेमोडल्यास 
तयाुंची द रुस्ती करण्यात या अपररवतयनीय जोडण्या अडचणीच्या ठरतात. परुंत  जलमय पयायवरणात अशा 
ग ुंताग ुंतीच्या जोडण्याुंचीही प नरयचना करता येत े हे आम्ही दाखवनू हदलुं. तयासाठी या हैड्रोजेलमधील 
जाळ्याुंच्या बाजूुंना आम्ही लोलकाुंसारख्या रेणूुंच्या साखळ्या अडकवल्या. तयाुंच्यामयेये जलाकषयक आणण 
जलावरोधी ग णधमाधचा यो्य तो ताळमेळ साधला होता. तयाम ळुं या जेलच्या पष््ट्ठभागावर क्रकमान अडथळा 
आणण्याचा क्रकुं वा जलावरोधी पररन्स्थतीत कोसळून पडण्याचा धोका तनमायण न होता जोडण्याुंमयेये हैड्रोजन 
बुंध तयार होण्याची शक्यता वाढीस लागली होती. तयाम ळुं हैड्रोजेलमयेये  मोडतोड झाल्यास काही 
सेकुं दाुंमयेयेच तयाची द रुस्ती होत होती. दोन तनरतनराळे हैड्रोजेल एकमेकाुंच्या सुंपकायत आणल्यास तहेी 
परस्पराुंशी जोडले जात होत.े एवढुंच नाही तर ही द रुस्ती पररवतयनीय होती. तयाम ळुं आपल्या इच्छेन सार 
ब न क्रफरवल्यासारखी ती चाल ूक्रकुं वा बुंद करता येत होती. अशा आज्ञाधारक हैड्रोजेलची तनशमयती हे आमचुं 
अभतूपवूय यश होतुं. ग ुंताग ुंतीच्या रासायतनक जोडण्या असणार् या पॉशलमराुंना द यमयम स्तरावरच्या 
ववक्रक्रयाुंच्या मायेयमातनू नवनवीन ग णधमय प्रदान करता येतात हेच आम्ही जगाला दाखवनू हदलुं होतुं. 
इजा झाल्यानुंतर तयाची आपोआप द रुस्ती करण्याची आवश्यकता असलेल्या ववववध प्रणालीुंमयेये याचा 
वापर करण्याच्या वा ा आता मोकळ्या झाल्या होतया. 

आमचा ह रूप आता वाढला होता. ववकराुंची नक्कल करणार् या हैड्रोजेलची तनशमयती का नाही करायची खास 
करून ज्जयाुंचा स्वतःची द रुस्ती स्वतःच करण्याचा ग णधमय हवा तवेहा प्रक  करण्याची आणण हवा तवेहा 
दाबनू ठेवण्याची क्षमता तयाुंच्या अुंगी आली तर कायमोहरन्प्सन या ववकराची नक्कल करणारे पॉलीमर 
तयार करून आम्ही असे जलेएन्गझाईम बनवता येतात याचुं प्रतयुंतर हदलुं. शशवाय तयाची कामगगरी जुंबपूार 
क्रकरणाुंच्या प्रभावाखाली आणण आम्लधशमययतचेा तनदशयक असलेल्या साममूयेये बदल करून झपाट्यानुं 
तनयुंबत्रतही करण्याची अनोखी क्षमता तयाला प्रदान करण्यातही आम्ही यशस्वी झालो होतो. नसैगगयक 
ववकराुंपेक्षा हे जेलएन्गझाईम अगधक शन्क्तशाली होत.े कारण तयाुंची  हवी तशी बाुंधणी करता येत होतुं, 
तयाुंच्यात अगधक स्थैयय होतुं आणण त ेसुंपणूय पररवतयनीय होत.े  

द हेरी तनयुंत्रण सायेय करणार् या रासायतनक ववक्रक्रयाुंचुं आयोजन करणुं आता शक्य झालुं होतुं. सुंवेदक 
म्हणून क्रकुं वा डडझायनर ववतुंचक म्हणून क्रकुं वा अलगीकरणाच्या प्रक्रक्रया म्हणनू तयाुंचा उपयोग शक्य 
होताच. पण ज्जया ववक्रक्रयाुंमयेये एकाहून अगधक ववकराुंचा वापर होतो अशाुंमयेये आपल्या इच्छेन सार तया 



बुंद क्रकुं वा चाल ूकऱण्याची शक्तीही आता प्राप्त होऊ शकणार होती. ववतुंचकाुंच्या माफय त पार पाडल्या 
जाणार् या ववक्रक्रयाुंचुं तनयुंत्रण आता आपल्या हातात राहू शकत होतुं. 

ग ुंताग ुंतीचे र् हेऑलॉजी ग णधमय असणार् या द्रवाुंमयेये होणार् या ववववध आववष्ट्काराुंचुं आकलन होण्याचा मागय 
आम्ही दाखवनू हदला होता. ज्जया आववष्ट्काराुंचा अन भव आला होता पण अथक प्रयतनाुंनुंतरही तयाुंची 
कारणमीमाुंसा करता आली नवहती तयाुंची उकल करण्यावरच आम्ही नेहमी भर हदला होता. हे सारुं 
सुंशोधन तसुं अततशय जह ल आहे. तयावर आधाररत तब्बल २८० शोधतनबुंध प्रकाशशत झाले आहेत. 
((www.mashelkar.com). 

पॉलीमर ववज्ञान आणण अशभयाुंबत्रकी या क्षेत्रातील अनेक उपाुंगाुंमधील माझुं सुंशोधन चालचू राहहलुं आहे. 
तयासाठी फार मोठ्या अथयबळाचीही गरज भासलेली नाही. पण तयातील ववचाराुंच्या प्रगल्भतपेायी जागततक 
दजायच े अनेक उततम सन्गमान मला लाभले आहेत. तयात जगातील नामवुंत ववद्यापीठाुंमधील ३९ 
सन्गमाननीय डॉक् रे  पदवयाुंचा समावेश आहे. अशा एकूण साठ प रस्काराुंमधील केवळ ततघाुंचाच उल्लेख 
मी करू इन्च्छतो.  

१९९८मयेये मला फेलो ऑफ द रॉयल सोसाय ी, एफआरएस. हा सन्गमान लाभला. ३३८ वषाधच्या तयाच्या 
इततहासात आजवर भारतातील केवळ तीनच एुंन्जतनयराुंना हा प्राप्त झाला आहे. तयातही मी एकमेव 
महाराष्ट्रीय. 

२००५मयेये मी अमेररकेतील अॅकॅडमी ऑफ सायन्गसचा फॉररन फेलो म्हणून तनवडलो गेलो. १४२ वषायत 
आजवर हा मान फक्त ७ भारतीयाुंना लाभला आहे. 

२०११ मयेये अमेररकन अकॅॅडमी ऑफ आट्यस अॅन्गड सायन्गसेसचा फॉररन फेलो म्हणून तनवड झाली. २३१ 
वषाधच्या इततहासातला सातवा भारतीय. 

आतमप्रौढी म्हणून मी हे साुंगत नाही. तर त  प ुंज्जया अथयबळाच्या पररन्स्थतीतही जर जागततक 
मापदुंडाुंन सार उच्च को ीचुं सुंशोधन केलुं तर जगातले सवोच्च प रस्कारही आपोआप चालनू येतात हेच 
साुंगायचुं आहे.  

पण सुंशोधन आणण तयाच्या वयावहाररक उपयोगापलीकड ेकेलेल्या काही बाबीुंचाही मला अशभमान वा तो 
आहे.  

माझुं जवळजवळ सुंपणूय आय ष्ट्य मी देशातल्या राष्ट्रीय प्रयोगशाळाुंमयेयेच वयतीत केलुं आहे. १९८९-९५ या 
कालावधीत मी राष्ट्रीय रासायतनक प्रयोगशाळेचुं सुंचालकपद भषूववलुं. तया सहा वषाधमयेये मी तया सुंस्थचे 
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आुंतरराष्ट्रीय रासायतनक प्रयोगशाळेत अवस्थाुंतर केलुं. भारतीय प्रयोगशाळेनुं तनमायण केलेलुं तुंत्रज्ञान   
आुंतरराष्ट्रीय उद्योगसमहूाुंकड ेहस्ताुंतररत करण्याचुं जवळजवळ अशक्यप्राय काम आम्ही पार पाडलुं. तोवर 
एनसीएलमयेये द सर् याुंनी ज ेआधीच शोधून काढलुं आहे अशा आयात तुंत्रज्ञानाची नक्कल करण्याचुंच काम 
करत होतो.  

राष्ट्रीय प्रयोगशाळेचुं रुपाुंतर आुंतरराष्ट्रीय प्रयोगशाळेत करण्याच्या माझ्या स्वप्नाचा उच्चार मी ज्जया क्षणी 
एनसीएलच्या सुंचालकपदाची सतू्रुं हाती घेतली तयाचवेळी केला होता. तयाम ळुं आगळ्यावेगळ्या 
महततवाकाुंक्षेनुं सगळे भारून गेले. बदल घडवायचा तर अशाच प्रेरणेची गरज असत.े तोवरच्या 
एनसीएलच्या ३९ वषाधच्या अन्स्तततवात एकही अमेररकन पे ुं  सुंस्थेला शमळालुं नवहतुं. अशा पररन्स्थतीत 
आपल्या तुंत्रज्ञानाची तनयायत कऱण्याची आस तरी कशी धरायची अशक्यच वा त होतुं सगळुं काही. 

पण मी सुंस्थेतील सवाधना आवहानच हदलुं. आपणच आपल्यावर लादनू घेतलेली बुंधनुं तोडली तर मानवी 
कल्पनाशक्तीला, यशस्वी कामगगरीला कोणतयाही मयायदा नसतात, असुंच माझुं साुंगणुं होतुं. आयातीला 
पयायय शोधत राहहल्याम ळुं आमच्या ववचारशक्तीला म रड पडली होती. मी म्ह लुं की तोडूया सारी बुंधनुं. 
करूया धाडसी ववचार. भववष्ट्याकड ेनजर लावयूा. अन सरण करण्याऐवजी नेतत्व करूया. तयाचा पररणामही 
एनसीएलमयेये ‘हम होंगे कामयाब’ असुं नवुं वारुं सुंचारलुं. आम्ही प ेुं  वाचायला शशकलो, शलहायला 
शशकलो, तयाुंची फोड करायला शशकलो. कारण एका कहठण आवहानाचा सामना करायचा होता. 
हैड्रोडडवनॅ्क्सन्गगच्या तुंत्रज्ञानाच्या पे ुं चा परवाना आम्ही १९९०मयेये अकॅ्झो या य रोपीय कुं पनीला ववकला 
तो एक ऐततहाशसक क्षण होता. कारण तुंत्रज्ञान हस्ताुंतरणाचुं स काणू आम्ही उलट्या हदशनेुं क्रफरवलुं होतुं, 
एका भारतीय प्रयोगशाळेतनू प्रगत परदेशी उतपादकाच्या हदशनेुं. तयाच्याच पाठोपाठ जनरल इलेन्क्रक या 
अमेररकेतील बह राष्ट्रीय दादा कुं पनीला आम्ही प्लान्स् क एुंन्जतनयररुंगमधील अनोख्या प्रक्रक्रयेच्या पे ुं चा 
परवाना ववकला.  

या यशानुं पे ुं च्या महततवाववषयी एक नवीन जाणीव एनसीएलच्या वजै्ञातनकाुंमयेये जागत् झाली. प ढील 
पाच वषाधमयेये एनसीएलच्या ग्राहकाुंच्या यादीत जगभरातल्या बड्याबड्या कुं पन्गयाुंची भर पडली. जनरल 
इलेन्क्रकपासनू त ेड्य ूपॉन्ग  आणण कारगगलपासनू त ेपोलरॉईड अशी ही माुंहदयाळी होती. आणण मग पाठी 
वळून पाहण्याचा प्रसुंगच आला नाही. मी सुंचालक पद सोडल्यानुंतरही हा शसलशसला चालचू राहहला. 
प्रॉक् र अनॅ्गड गॅम्बल या नामवुंत कुं पनीची अलीकडची दोन उतपादनुं एनसीएलनुं ववकशसत केलेल्या 
तुंत्रज्ञानावर आधाररत आहेत.  

आणण मग १९९५ पासनू प ढील अकरा वषध मी नेतत्तवाचुं प ढचुं पाऊल  ाकलुं. मी सीएसआयआरचा 
सरसुंचालक झालो. पण त ेकाम सोपुं नवहतुं. सीएसआयआरचुं अुंगभतू सामर्थयय प्रक  होत नवहतुं. कारणुं 



अनेक होती. ववज्ञान आणण उद्योगसुंस्थाुंमधील कमक वत सुंबुंध, नोकरशाही, य तनयनबाजी,  ीम 
एसआयआरच्या साुंतघक मानशसकतचेा अभाव, अप रुं अथयबळ आणण अध रुं मनोबल, या सवाधनी 
सीएसआयआरला मी नेतत्तव पतकरलुं तयावेळी ग्रासनू  ाकलुं होतुं. तया पररन्स्थतीतनू तया सुंस्थेचुं एका 
कामगगरीला प्राधान्गय देणार् या य जर रेेनन्गडली सुंस्थते पररवतयन करण्यात मी यशस्वी झालो. सावयजतनक 
ग ुंतवणूक असलेल्या सुंस्थाुंसाठी एक आदशय प्रस्थावपत करता आला.  

तयासाठी मी ‘सीएसआयआर न्वहजन २००१’ हा दस्तावेज तयार केला. सीएसआयआरच्या काययक्रमाचा 
प्रभाव जाणवणार् या अुंतगयत तसुंच बाह्य अशा अनेकाुंशी या बाबतीत ववचारववतनमय करूनच तयाचा 
आराखडा तनधायररत केला गलेा. मला आठवतुं भतूपवूय राष्ट्रपती ए पी ज ेअब्द लकलाम सीएसआयआरच्या 
सल्लागार मुंडळाचे सदस्य होत.े सीएसआयआरचे त ेशमत्रही होत ेआणण मागयदशयकही. तयाुंनी मला ववचारलुं 
की न्वहजन २०२० का नाही तयार करत. मी तयाुंना म्ह लुं की मी २००२मयेये तनवत्त होतोय. माझ्या 
तनवत्तीपवूीच माझ्या कामगगरीचुं मलू्यमापन वहावुं असुं मला वा तुं.  

१९९०च्या दशकातल्या सीएसआयआरच्या या रुपाुंतराची गणना भारतीय ववज्ञान तुंत्रज्ञान सुंस्थाुंच्या दहा 
सवायत मोठ्या उपलब्धीुंमयेये केली गेली आहे. आपले नावाजलेले वजै्ञातनक जयुंत नारळीकर याुंनी 
शलहहलेल्या ‘सायुंह क्रफक एज’ या ग्रुंथात तसा स्पष्ट्  उल्लखे आहे. ‘बबझनेस इुंडडया’ या तनयतकाशलकानुं 
तर यावर म खपष््ट्ठकथाच सादर केली होती. उद्योगजगताशी सुंबुंगधत तनयतकाशलकाुंमयेये ववज्ञान 
तुंत्रज्ञानववषयक प्रम ख लेख प्रकाशशत होण्याची ती पहहलीच वेळ होती. पेन्न्ग्वन या प्रकाशन सुंस्थेनुं 
वयवस्थापनाच्या ववद्यार्थयाधसाठी प्रकाशशत केलेल्या ‘वल्डय क्लास इन इुंडडया’ या प स्तकातलुं एक सुंपणूय 
प्रकरण यावर खची घातलुं आहे. उदारीकरणाच्या धोरणानुंतरच्या भारतात ज ेदरूगामी बदल झाले तयाुंचा 
आढावा या प स्तकात घेतला होता. ररलायन्गस, ववप्रो, इन्गफोशसस यासारख्या औद्योगगक सुंस्थाुंच्या जोडीला 
सीएसआयआरला बसवलुं गेलुं होतुं. याच्याच पररणामी जागततक बॅंकेचे अयेयक्ष न्जम व ल्फेनसन याुंनी 
मला मॉस्कोला येण्याचुं आमुंत्रण हदलुं. ततथुं रशशयाच्या पुंतप्रधानाुंसमोर मी सादरीकरण करावुं अशी तयाुंची 
इच्छा होती. कारण रशशयातील सुंस्थाुंनी सीएसआयआरच्या अन भवाचा फायदा घ्यावा असुं तयाुंना वा त 
होतुं.  

अथायत ववज्ञान नेतत्तवाइतकुं च ववचार नेतत्तवाचुंही आकषयण माझ्या मनात आहे. याची दोन ठळक 
उदाहऱणुं मी देतो.  

अमेररकेनुं तथेील एका ववद्यापीठाला जखमा भरून काढण्याच्या हळदीच्या ग णधमायसुंबुंधीचुं पे ुं  ( यसूएपी 
५,४०१,५०४१)हदलुं होतुं. त ेरि करून घेण्यासाठी मी अशभयान आयोन्जत केलुं. ‘हळदीघा ीची नवी लढाई’ 
या नावानुं आपल्या प्रसारमायेयमाुंनी तयाचुं कौत क केलुं आहे. तसुंच राईस  ेक या  ेक्सासमधील कुं पनीला 



बास्मती ताुंदळाचुं पे ुं  (यएूसपी ५,६६३,४८४) हदलुं गेलुं होतुं. तहेी रि करून तया नावावर केवळ 
भारताचाच हक्क राहील याची खातरजमा करून घेण्यासाठी माझ्याच अयेयक्षतखेाली ताुंबत्रक सशमतीचुं 
गठण करण्यात आलुं होतुं. या दोन्गही घ नाुंम ळुं आपल्याच नवहे तर समग्र ववकसनशील देशाुंच्या पारुंपररक 
ज्ञानासुंबुंधीच्या ववचाराुंच्या बठैकीत आमलूाग्र बदल घडून आला. यातनूच आपल्या पारुंपररक 
ज्ञानाववषयीच्या सुंगणकागधन्ष्ट्ठत सुंग्रहालयाचा पाया रचला गेला. आपल्या पारुंपररक ज्ञानसुंपदेवर जो 
राजरोस डल्ला मारला जात होता तयाला कायमचा आळा बसला आहे.  

गाुंधीवादी एुंन्जतनयररुंगच्या सुंकल्पनेचा ( क्रकमान साधनाुंपासनू कमाल सायेय) उद्घोषही कैलासवासी सी. 
के प्रल्हाद याुंच्या समवेत मी प्रथम केला. .तयासुंबुंधीचा तनबुंध हावयडय बबझनेस ररवह्य ू या 
तनयतकाशलकाच्या ज ल-ैऑगस्  २०१०च्या अुंकात ‘इनोवहेशन्गस होली ग्रेल’ या शीषयकाखाली प्रकाशशत झाला. 
तो पथदशी ठरला आहे.भववष्ट्यातील सवयसमावेशक समाजाच्या जडणघडणीसाठी माझा ‘मोअर रेनॉम लसे 
फॉर मोअर’ हा कळीचा मुंत्र ठरला आहे.  

माझ्या आय ष्ट्यभराच्या ववज्ञान सुंशोधन, ववज्ञान नेतत्व आणण वचैाररक नेतत्व या साधनेकड ेआता मागे 
वळून पाहताना माझ्या काय भावना आहेत जॉन अॅडॅम्सचुं एक स प्रशसि अवतरण आहे. ‘ जर त मच्या 
कायायम ळुं इतराुंना मोठी स्वप्नुं पाहण्याची, अगधक ज्ञानसुंपादनाची, अगधक काम कऱण्याची आणण स्वतःची 
मलू्यवि्ी करण्याची पे्ररणा शमळत असेल, तर ती त मच्या नेतत्वाची तनशाणी आहे.’ माझ्या नेतत्तवाच्या 
कामगगरीचुं मलू्यमापन जेवहा केवहा केलुं जाईल तवेहा अॅडॅम्सची ही अन््नपरीक्षा मी काठावर नाही तर 
भरघोस ग णाुंनी पास झालो असल्याची पावती मला शमळेल, अशी मी आशा करतो.    

 

---------.................. 

   

  

 

  


