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जैवतंत्रज्ञान (Biotechnology) 

जैवतंत्रज्ञान हे तंत्रज्ञान आहे जे जैववक प्रणाली, सजीव वकंवा त्यातील काही भाग ववववध उत्पादने ववकवसत करण्यासाठी वकंवा 

तयार करण्यासाठी वापरते. 

सायटोलॉजी, बायोकेविस्ट्र ी, आण्विक जीवशास्त्र आवण अनुवांवशक अवभयांवत्रकी यांसारख्या ववज्ञानाच्या ववववध शाखा 

जैवतंत्रज्ञानािधे्य सिाववष्ट आहेत. जैवतंत्रज्ञानािुळे प्रािुख्याने कृषी आवण फािमसी के्षत्रात बऱ्यापैकी प्रगती झाली आहे. शेतीचे 

उत्पन्न वाढवण्यासाठी नवनवीन प्रयोग केले जात आहेत. फािमसीिधे्य, ऍन्टीबॉडीज, जीवनसते्त्व आवण इनु्सवलनसारखे हािोन्स 

तयार करण्याचे प्रयोग यशस्वी झाले आहेत. वटशू्य-कल्चरच्या तंत्राद्वारे वपकांच्या उच्च दजामच्या जाती ववकवसत केल्या आहेत.  

जैवतंत्रज्ञान जनुकीय सुधाररत सूक्ष्मजंतू, बुरशी, वनस्पती आवण प्राणी यांचा वापर करून बायोफािामसु्यवटकल्स आवण जैववक 

उत्पादनांच्या औद्योवगक उत्पादनाशी संबंवधत आहे. 

जैवतंत्रज्ञानामधे्य खालील मुख्य के्षत्रांचा समावेश होतो. 

1. दुधापासून दही वनविमती आवण िोलॅसेसपासून अल्कोहोल यासारख्या सूक्ष्मजीवांच्या ववववध क्षितांचा वापर. 

2. पेशीचं्या उत्पादकतेचा वापर. उदा. - वववशष्ट पेशीचं्या साहाय्याने प्रवतजैववक आवण लस इत्यादीचें उत्पादन. 

3. िानवी कल्याणासाठी डीएनए आवण प्रविने यांसारख्या जैव-रेणंूचा वापर. 

4. जनुकीय हाताळणीद्वारे वनस्पती, प्राणी आवण इण्वित दजामच्या उत्पादनांचा ववकास. अनुवांवशकररत्या सुधाररत 

जीवाणंूच्या िदतीने िानवी वाढ हािोनचे उत्पादन. 

5. अनुवांवशक आवण गैर-अनुवांवशक तंत्राचा वापर. गैर-अनुवांवशक जैवतंत्रज्ञानािधे्य पेशी वकंवा ऊतकांचा वापर 

सिाववष्ट असतो. उदा. वटशू्य कल्चर, संकररत वबयाणांचे उत्पादन इ. 

जैवतंत्रज्ञानाचे फायदे/ Advantages of biotechnology 

1. पीक-जिीन के्षत्राच्या ियामदा लक्षात न घेता प्रवत हेक्टर उत्पादन वाढवणे शक्य झाले आहे. 

2. प्रवतरोधक वाणांच्या ववकासापासून रोग वनयंत्रणावरील खचम किी झाला आहे. 

3. जलद फळ देणाऱ्या वाणांच्या ववकासािुळे दरवषी उत्पादनात वाढ झाली आहे. 

4. पररवतमनशील तापिान, पाण्याचा ताण, िातीची बदलती सुपीकता इत्यादीनंा तोडं देऊ शकतील अशा तणाव 

प्रवतरोधक जातीचंा ववकास करणे शक्य झाले आहे. 

जैवतंत्रज्ञानाचे प्रकार/ Types of Biotechnology 

जैवतंत्रज्ञान खालील प्रकारांिधे्य ववभागलेले आहे. 

आपण ववववध के्षत्रांतील जैवतंत्रज्ञानाचे ववववध प्रकार आवण उपयोग पाहू या. 
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वैद्यकीय जैवतंत्रज्ञान 

(Medical 

Biotechnology) 

• वैद्यकीय जैव तंत्रज्ञानािधे्य िानवी आरोग्याच्या सुधारणेसाठी तंत्रज्ञान ववकवसत 

करण्यासाठी वजवंत पेशीचंा वापर करणे सिाववष्ट आहे. िानवी आरोग्य 

राखण्यासाठी अवधक कायमक्षि िागम शोधण्यासाठी या साधनांचा वापर करणे 

सिाववष्ट आहे. हे अनुवांवशक ववकारांची कारणे आवण ते बरे करण्याच्या पद्धती 

ओळखण्यासाठी डीएनएच्या अभ्यासात देखील िदत करते. 

• िानवी आरोग्यासाठी आवश्यक असलेल्या वैद्यकीय जैवतंत्रज्ञानाच्या िदतीने 

लस आवण प्रवतजैववके ववकवसत करण्यात आली आहेत. जैवतंत्रज्ञानाच्या 

साहाय्याने प्रवतवपंड तयार करण्यासाठी अनेक वनस्पती अनुवांवशकररत्या तयार 

केल्या जातात. 

कृषी जैवतंत्रज्ञान 

(Agricultural 

Biotechnology) 

• हे के्षत्र वनस्पतीिधे्य स्वारस्य असलेल्या जनुकाची ओळख करून 

जनुकीयदृष्ट्या सुधाररत वनस्पतीचं्या ववकासाशी संबंवधत आहे. त्यािुळे पीक 

उत्पादनात वाढ होण्यास िदत होते. 

• बीटी-कापूस आवण बीटी-वांगी यांसारखी ववववध कीड-प्रवतरोधक वपके बॅवसलस 

िुररंवगएण्वन्ससच्या जनुके वनस्पतीिंधे्य हस्ांतररत करून तयार केली जातात. 

• अतं्यत वांछनीय गुणधिम असलेल्या प्राण्यांना अपेवक्षत गुणांसह संतती प्राप्त 

करण्यासाठी एकत्र प्रजनन केले जाते. 

जैवतंत्रज्ञान अनुप्रयोग/ Applications Of Biotechnology 

बायोटेक्नॉलॉजीचे िहत्त्वाचे उपयोजन खालीलप्रिाणे आहेत: 

पौष्टिक पूरक (Nutrient 

Supplementation) 

• िदतीच्या पररण्वथितीत अन्नािधे्य पोषक तत्ांचा सिावेश केला जाऊ शकतो. 

उदा., भातािधे्य बीटा-कॅरोटीन टाकून सोनेरी तांदूळ तयार केला जातो. 

अजैष्टवक तणाव (Abiotic 

Stress) 

• जैवतंत्रज्ञान अशा वपकांच्या उत्पादनात िदत करते जी िंड, दुष्काळ, 

खारटपणा इत्यादीसारख्या अजैववक ताणांना हाताळू शकते. अतं्यत हवािान 

असलेल्या प्रदेशांिधे्य, अशी वपके कठोर हवािानाचा सािना करण्यासाठी 

फायदेशीर ठरली आहेत. 

औद्योष्टगक जैवतंत्रज्ञान 

(Industrial 

Biotechnology) 

• बायोटेक्नॉलॉजीिधे्य अल्कोहोल, वडटजंट्स, कॉसे्मवटक उत्पादने इत्यादीचें 

उत्पादन सिाववष्ट आहे. यात असंख्य उदे्दशांसाठी जैववक घटक आवण 

सेलु्यलर संरचनांचे उत्पादन सिाववष्ट आहे. 

सामर्थ्य तंतू (Strength 

Fibres) 

• स्पायडर वेब्सिधे्य सवामत िजबूत तन्य शक्ती असलेली सािग्री असते. 

कोळ्ांतील जनुके जैवतंत्रज्ञानाच्या िाध्यिातून उचलली गेली आवण 

शेळ्ांिधे्य विसळून त्यांच्या दुधात रेशीि प्रविने तयार केली गेली. त्यािुळे 

रेशीि उत्पादन सहज होण्यास िदत होते. 

जैवइंधन (Biofuels) 

• ऊजाम उत्पादनात जैवतंत्रज्ञानाचा िोठ्या प्रिाणावर वापर केला जातो. 

नैसवगमक संसाधनांचा ऱ्हास होत असल्याने पयामयी स्त्रोत शोधण्याची गरज 

आहे. जैवतंत्रज्ञान साधनांचा वापर करून असे इंधन तयार केले जाते. हे 

पयामवरणास अनुकूल आहेत आवण कोणतेही हररतगृह वायू सोडत नाहीत. 
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आरोग्य सेवा (Healthcare) 
• जैवतंत्रज्ञान औषधांच्या ववकासािधे्य लागू केले जाते जे शुद्धतेच्या वचंतेिुळे 

पारंपाररक िाध्यिांद्वारे उत्पावदत करताना सिस्याप्रधान वसद्ध झाले होते. 

भारतातील जैवतंत्रज्ञानाचा ष्टवकास/ Development of Biotechnology in India 

• भारत सरकारने राष्टर ीय जैवतंत्रज्ञान िंडळाची थिापना 1982 िधे्य केली होती. 

• 1986 िधे्य ववज्ञान आवण तंत्रज्ञान िंत्रालयाच्या अंतगमत जैवतंत्रज्ञान ववभागात िंडळाचे रूपांतर झाले.  

• भारतातील ववववध संथिा या जैवतंत्रज्ञान ववभागाच्या वनयंत्रणाखाली कायमरत आहेत.  

• यािधे्य नॅशनल इण्वियूट ऑफ इमु्यनोलॉजी, नॅशनल फॅवसवलटी फॉर अ ॅवनिल वटशू्य अँड सेल कल्चर, नॅशनल 

सेंटर फॉर सेल सायन्स, नॅशनल बे्रन ररसचम सेंटर, सेंटर ल इण्वियूट ऑफ िेवडवसनल अँड अॅरोिॅवटक प्ांट्स यांचा 

सिावेश आहे.  

• या संथिांिधे्य उच्च वशक्षण आवण संशोधनाच्या सुववधा उपलब्ध आहेत तेिून हजारो ववद्यार्थ्ांनी पीएच.डी. पदवी आवण 

जैवतंत्रज्ञान के्षत्रात देशाच्या प्रगतीसाठी योगदान देत आहेत. 

ष्टनष्कषय 

जैवतंत्रज्ञानाचा उपयोग सवम देशांतील ववकासाचे प्रिुख साधन असू शकते. संसृ्कती आवण सािावजक-नैवतक िूल्यांशी संलग्न, 

जैव तंत्रज्ञानाचा उपयोग भववष्यातील अन्न आवण पाण्याच्या असुरवक्षततेसारख्या सिस्या सोडवण्यासाठी केला जाऊ शकतो. 
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