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ഇന്ത്യയിലെ ശാസ്ത്ര സ്ാങ്കേരിക വിദ്യാഭ്യാസ് വികസ്നങ്ങൾ 

മനുഷ്യജീവിരത്തിനതലെ എല്ലാ ങ്കമഖെകളിെുും സ്മ്പദ്തവയവസ്ഥയുലെ എല്ലാ 

ങ്കമഖെകളിെുും ശാസ്ത്രത്തിനതലെ പേത വളലെ വെുരാണത. 

ഭ്ക്ഷ്യസ്ുെക്ഷ്യുും കൃഷ്ിയുലെ ആധുനികവൽക്കെണവുും 

 ഹരിത വിപ്ലവം: കാർഷ്ിക ങ്കമഖെയിലെ എസ്ത & െി ഗങ്കവഷ്ണും ഉയർന്ന വിളവത 

നൽകുന്ന വിത്തുകളുലെ വികാസ്ത്തിങ്കെക്കത നയിക്കുന്നു, അരത കാർഷ്ിക 

ഉൽപാദ്നവുും ഉൽപാദ്നക്ഷ്മരയുും വർദ്ധിപ്പിക്കുകയുും കർഷ്കെുലെ വെുമാനും 

വർദ്ധിപ്പിക്കുകയുും ഇന്ത്യയിലെ ഭ്ക്ഷ്യ സ്ുെക്ഷ്ാ ്പശ്നും പെിഹെിക്കുകയുും ലെയ്തു. 

 കാർഷ്ിക ഉപകെണങ്ങളായ ്ൊക്ടർ, ഹാർലവസ്റ്റർ, സ്ീഡിുംഗത ലമഷ്ീൻ അലല്ലേിൽ 

പ്ലാനതെർ രുെങ്ങിയവ വികസ്ിപ്പിച്ചുലകാണ്ടത ശാസ്ത്രവുും സ്ാങ്കേരികവിദ്യയുും 

കൃഷ്ിയിൽ യ്ന്ത്വൽക്കെണും വളർത്തി. 

 സ്ാറ്റലെറ്റത സ്ാങ്കേരികവിദ്യയിലെ വികാസ്ങ്ങൾ വിപുെമായ വിരയതക്കൽ 

ഉപങ്കദ്ശങ്ങളുും മഴക്കാെ ്പവെനങ്ങളുും ഉണ്ടാക്കി, ഇരത നല്ല വിളവത ഉെപ്പുനൽകുന്നു. 

 ബങ്കയാലെകതങ്കനാളജി വിളവത ഉൽപാദ്നക്ഷ്മര വർദ്ധിപ്പിക്കുക മാ്രമല്ല ങ്കപാഷ്ക 

മൂെയങ്ങളുും ഘെനയുും വർദ്ധിപ്പിക്കുകയുും വിളകലള വെൾച്ചലയ 

്പരിങ്കൊധിക്കുകയുും കീെങ്ങലള ്പരിങ്കൊധിക്കുകയുും ലെയ്തു. 

 വിഷ്െഹിര ഭ്ക്ഷ്യധാനയങ്ങൾ ഉരതപാദ്ിപ്പിക്കാൻ സ്ാധയരയുള്ള യാഥാസ്ഥിരിക 

കൃഷ്ിയിെുും കൃരയമായ കാർഷ്ിക ങ്കമഖെയിെുും ഇന്ത്യ കൂെുരൽ നിങ്കക്ഷ്പും 

നെങ്കത്തണ്ടരുണ്ടത. 

വയാവസ്ായിക വിപ്ലവങ്ങൾ: 

ശാസ്ത്രവുും സ്ാങ്കേരികവിദ്യയുും നാെത വയാവസ്ായിക വിപ്ലവങ്ങൾ 

ലകാണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടത. 

 ആദ്യലത്ത വയാവസ്ായിക വിപ്ലവും ഉൽപ്പാദ്നും യ്ന്ത്വൽക്കെിക്കാൻ ജെവുും നീൊവി 

ശക്തിയുും ഉപങ്കയാഗിച്ചു. 

 െണ്ടാും വയാവസ്ായിക വിപ്ലവും ലവദ്യുര ശക്തി ഉപങ്കയാഗിച്ചത വൻങ്കരാരിെുള്ള 

ഉരതപാദ്നും സ്ൃഷ്ടിച്ചു. 

 മൂന്നാമലത്ത വയാവസ്ായിക വിപ്ലവും ഉരതപാദ്നും ഓങ്കട്ടാങ്കമറ്റത ലെയ്യുന്നരിനത 

ങ്കൊങ്കബാട്ടിക്സത, ഇെകതങ്ക്ൊണിക്സത, ഇൻഫർങ്കമഷ്ൻ ലെകതങ്കനാളജി എന്നിവ ഉപങ്കയാഗിച്ചു. 

 ഏറ്റവുും പുരിയ ഒന്നത, നാൊമരത വയാവസ്ായിക വിപ്ലവും, മൂന്നാമങ്കത്തരത 

നിർമ്മിക്കുകയുും നവീകെിക്കുകയുും ലെയ്യുന്നു, ഡിജിറ്റൽ വിപ്ലവും ഇെുപരാും 

നൂറ്റാണ്ടിനതലെ മദ്ധയത്തിൽ നിന്നാണത സ്ുംഭ്വിക്കുന്നരത. ങ്കൊങ്കബാട്ടിക്സത, ഓങ്കട്ടാങ്കമഷ്ൻ, 3 

ഡി ്പിനതെിുംഗത, ഇങ്കപ്പാൾ ഐഒെി സ്ാങ്കേരികവിദ്യകളിെൂലെ ഉൽപാദ്ന സ്ുംവിധാനും 

നിയ്ന്ത്ിക്കുന്നരിനത ഫിസ്ിക്കൽ, ഡിജിറ്റൽ സ്ാങ്കേരികവിദ്യകളുലെ സ്ുംങ്കയാജനും. 
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അെിസ്ഥാന സ്ൗകെയങ്ങൾ 

2022 ഓലെ 100 സ്മാർട്ടത നഗെങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ ഞങ്ങൾ രയ്യാൊണത. വെിയ ഡാമുകൾ, 

രിെലെെുപ്പുകൾ, അുംബെെുുംബികൾ, ലൈഓവെുകൾ, ്ഗീൻ ബിൽഡിുംഗുകൾ 

രുെങ്ങിയവ നിർമ്മിക്കുന്ന ലമഗാ സ്ാങ്കേരികവിദ്യ ലെകതങ്കനാളജികളുലെ വികസ്നും 

ഇങ്കപ്പാഴുും ഇന്ത്യയിൽ അെയാളലപ്പെുത്തിയിട്ടില്ല. 

ഉർജ്ജത്തിനതലെ രുെർച്ചയായരുും വിശവസ്നീയവുമായ വിരെണും:. 

സ്മ്പദ്തവയവസ്ഥയുലെ എല്ലാ ങ്കമഖെകളുലെയുും ഉർജ്ജമാണത  ജീവൻ. വർദ്ധിച്ചുവെുന്ന 

ലവദ്യുരി ആവശയങ്ങൾ നിെങ്കവറ്റുന്നരിനായി, നീൊവിയിൽ നിന്നത കൽക്കെിയിൽ 

നിന്നത രാപും മുരൽ അണു/ആണങ്കവാർജ്ജും വലെ ലവദ്യുരി ഉൽപാദ്നത്തിലെ 

പുരിയ കണ്ടുപിെുത്തങ്ങളുും കണ്ടുപിെുത്തങ്ങളുും വെിയ ങ്കരാരിെുള്ള ലവദ്യുരി 

ഉരതപാദ്നും സ്ാധയമാക്കി. ങ്കഫാങ്കട്ടാങ്കവാൾലട്ടയതക്കത ലസ്ല്ലുകളുലെ വിജയകെമായ 

വികസ്നവുും പുനെുൽപ്പാദ്ിപ്പിക്കാവുന്ന ഊർജ്ജ  ങ്ക്സ്ാരസ്സായ സ്ൗങ്കൊർജ്ജും 

പിെിലച്ചെുക്കുന്നരിനുള്ള കൂെുരൽ കണ്ടുപിെുത്തങ്ങളുും സ്ുസ്ഥിെമായ 

സ്ാമ്പത്തിക വികസ്നും വാഗ്ദാനും ലെയ്തു. ലജവ ഇന്ധനങ്ങളുലെയുും 

മാെിനയത്തിനതലെയുും ഊർജ്ജ  സ്ാങ്കേരികവിദ്യകളുലെ വികസ്നും നമ്മുലെ 

ഊർജ്ജ  മി്ശിരും വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സ്ഹായിക്കുന്നു. 

ആങ്കൊഗയവുും െികിത്സയുും 

മരുന്ും വാക്സിൻ വികസനവും:  ലെെിയ ങ്കപാക്സത വാക്സിൻ, ങ്കപാളിങ്കയാ വാക്സിൻ, 

നയുങ്കമാങ്കകാക്കൽ കൺജങ്കഗറ്റത വാക്സിൻ രുെങ്ങിയവ അണുബാധകളിൽ നിന്നത നലമ്മ 

രെയുകയുും നമ്മുലെ ജീവൻ െക്ഷ്ിക്കുകയുും ലെയ്തു. 

െികിത്സയില്ലാത്ത ഒെു അപൂർവ ങ്കൊഗമായിെുന്ന കയാൻസ്െിനത െിെരെും കാൻസ്ർ 

ഒഴിലകയുള്ള ശാസ്ത്ര സ്ാങ്കേരിക വിദ്യകളുലെ വികാസ്ങ്കത്താലെ ഫെ്പദ്മായ 

െികിത്സ െഭ്യമാണത. 

വിദ്യാഭ്യാസ്ത്തിനതലെ ജനാധിപരയവൽക്കെണും: 

ഐെിഇഎസ്ിലെയുും ആശയവിനിമയത്തിലെയുും സ്ാങ്കേരിക കണ്ടുപിെിത്തങ്ങൾ 

ആശയവിനിമയത്തിലെയുും ്പങ്കക്ഷ്പണ സ്ാങ്കേരികവിദ്യയിലെയുും വർദ്ധനവിനത 

കാെണമായി. ഓൺലെൻ ക്ലാസ്ുകൾ പെമ്പൊഗര പഠന സ്്മ്പദ്ായലത്ത 

രെസ്സലപ്പെുത്തി, അരുവഴി കുെെ ലെെവിൽ വിദ്യാഭ്യാസ്ും ഓങ്കൊ മുക്കിെുും 

മൂെയിെുും എത്തിച്ചു.  
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പെിസ്ഥിരി: 

S&T യിലെ ഗങ്കവഷ്ണങ്ങളുും വികസ്നങ്ങളുും മുൻകാെങ്ങളിൽ 

നിെനിൽക്കാനാവാത്ത സ്ാങ്കേരികവിദ്യകളുലെ ്പങ്കയാഗും മൂെും പെിസ്ഥിരിക്കത 

ഉണ്ടാക്കിയ ങ്കകെുപാെുകൾ രിെുത്തുകയാണത. മുൻകാെ സ്ാങ്കേരികവിദ്യകൾ 

കാൊവസ്ഥലയ നശിപ്പിക്കുകയുും ജീവജാെങ്ങളുലെ അരിങ്കവഗും വുംശനാശും 

സ്ുംഭ്വിക്കുകയുും പെിസ്ഥിരി മെിനമാക്കുകയുും ലെയ്തു: 

 ആങ്കഗാള രാപും. 

 ങ്കഭ്ാപ്പാൽ വാരക ദ്ുെന്ത്ും. 

 ലെർങ്കണാബിൽ ആണവ അപകെും. 

 അെിക്കെിയുണ്ടാകുന്ന ലവള്ളലപ്പാക്കവുും ലകാെുോറ്റുും ഉൾലപ്പലെയുള്ള ്പകൃരി 

ദ്ുെന്ത്ങ്ങൾ ജീവനുും സ്വത്തിനുും നാശമുണ്ടാക്കി. 

എന്നിെുന്നാെുും, എസ്ത & െിയിലെ െിസ്ർച്ചത & ലഡവെപതലമൻെത അഡാപതങ്കറ്റഷ്ൻ 

ആൻഡത മിറ്റിങ്കഗഷ്ൻ ലെകതങ്കനാളജീസ്ത വഴി കാൊവസ്ഥാ വയരിയാനും മാറ്റാൻ ഒെു 

വഴി വാഗ്ദാനും ലെയ്യാൻ കഴിയുും. GHG വാരകങ്ങൾ പുെലപ്പെുവിക്കുന്ന മൂന്നാമലത്ത 

വെിയ ൊജയമാണത ഇന്ത്യ. 2005 ലെ നിെവാെങ്കത്തക്കാൾ 2030 ഓലെ അരിനതലെ 

ജിഡിപിയുലെ ഉദ്തവമനും രീ്വര 33 മുരൽ 35 ശരമാനും വലെ ലമച്ചലപ്പെുത്തുലമന്നത 

ഇന്ത്യ അരിനതലെ INDC യിൽ ്പരിജ്ഞലയെുത്തു. ്ഗീൻ ഇൻഡസ്ത്െിയൽ 

ലെകതങ്കനാളജികളിൽ ആർ & ഡി വഴി മാ്രങ്കമ ഇരത നിെങ്കവറ്റാനാകൂ. 

്പരിങ്കൊധവുും സ്ുെക്ഷ്യുും 

ഒെു ൊജയത്തിനതലെ വികസ്നത്തിനുും സ്ങ്കന്ത്ാഷ്ത്തിനുും സ്മാധാനവുും 

സ്ുെക്ഷ്ിരരവവുും നിർണ്ണായകമാണത. ബാഹയ ആ്കമണത്തിൽ നിന്നത 

്പരിങ്കൊധിക്കാൻ എസ്ത & െി അരയാധുനിക ആയുധങ്ങളുലെ െൂപത്തിൽ 

പെിഹാെങ്ങൾ നൽകുന്നു. 

ബഹിൊകാശ ഗങ്കവഷ്ണും  

സ്ാങ്കേരികവിദ്യ വാങ്ങുന്നരിൽ നിന്നുും നമ്മുലെ സ്വന്ത്ും ഉപ്ഗഹങ്ങൾ 

നിർമ്മിക്കുന്നരിെുും MOM, ചന്ദ്രയാൻ I & II എന്നിവയിെൂലെ ബഹിൊകാശ 

ഗങ്കവഷ്ണും നെത്തുന്നരിങ്കെക്കുും ഇന്ത്യ ബഹിൊകാശ യാ്രയിൽ ഒെുപാെത മുങ്കന്നാട്ടത 

ങ്കപായി. ബഹിൊകാശ സ്ാങ്കേരികവിദ്യകൾ നമ്മുലെ ജീവിരത്തിൽ വിപ്ലവും 

സ്ൃഷ്ടിച്ചു. ഉപ്ഗഹങ്ങളുലെ വികസ്നും (ആശയവിനിമയും, നാവിങ്കഗഷ്ൻ, െിങ്കമാട്ടത 

ലസ്ൻസ്ിുംഗത), ജിഎസ്തഎൽവി, പിഎസ്തഎൽവി, അസ്ിസ്റ്റനതെത ലെകതങ്കനാളജികൾ 

എന്നിവയുൾലപ്പലെയുള്ള വാഹനങ്ങൾ വിങ്കക്ഷ്പിക്കുന്നരത ഞങ്ങൾക്കത യാ്ര 

ലെയ്യാനുും ഇെപാെത നെത്താനുും കണകതറ്റുലെയ്യാനുും ആശയവിനിമയും നെത്താനുും 

കൂെുരൽ വഴക്കും നൽകി. രീർച്ചയായുും, ബഹിൊകാശ സ്ാങ്കേരികവിദ്യയതക്കത നഗെ, 
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്ഗാമീണ വിഭ്ജനും കുെയതക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടത. 

സ്യൻസ്ത ലെകതങ്കനാളജി ആൻഡത ഇലന്നാങ്കവഷ്ൻ ങ്കപാളിസ്ി, 2013 ഇന്ത്യലയ ആദ്യ 

അഞ്ചത ശാസ്ത്രശക്തികളിൽ ഉൾലപ്പെുത്താൻ ആ്ഗഹിക്കുന്നു. അരിനാൽ, ഊർജ്ജും 

-എണ്ണ, ഊർജ്ജും എന്നിവയുലെ ഉയർന്ന ആവശയും നിെങ്കവറ്റുന്നരിൽ എസ്ത & െി ഒെു 

സ്ു്പധാന പേത വഹിക്കുന്നു, അരത സ്ുസ്ഥിെവുും പുനെുൽപ്പാദ്ിപ്പിക്കാവുന്നരുമാണത- 

ഗുണങ്കമന്മയുളതള ആങ്കൊഗയവുും വിദ്യാഭ്യാസ്വുും നൽകുന്നരിനത, ഉൽപാദ്നത്തിനുും 

െെക്കുകളുലെയുും ങ്കസ്വനങ്ങളുലെയുും ങ്കവഗത്തിെുള്ള ഉൽപാദ്നത്തിനുും. 

ശാസ്ത് ര സ്ാങ്കേരിക െുംഗലത്ത ്പരിസ്ന്ധികൾ 

 എസ്ത & െിയിലെ നിങ്കക്ഷ്പും: ഇന്ത്യയിലെ ആർ & ഡിയിൽ പെിമിരമായ ഫണ്ടിുംഗത. 

 R&D- യിലെ ലമാത്തും ലെെവത രുെർച്ചയായി വർദ്ധിച്ചുലവേിെുും ജിഡിപിയുലെ ഒെു 

ഭ്ാഗും എന്ന നിെയിൽ, ഗങ്കവഷ്ണത്തിനായുള്ള ലപാരുലെെവുകൾ കഴിെ െണ്ടത 

പരിറ്റാണ്ടുകളായി (ജിഡിപിയുലെ 0.6-0.7 ശരമാനും) ഇെയിൽ നിശ്ചെമാണത. 

 ഗങ്കവഷ്ണത്തിലെ സ്വകാെയ നിങ്കക്ഷ്പങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെ ലപാരു നിങ്കക്ഷ്പങ്ങലള 

വളലെയധികും പിങ്കന്നാട്ടെിച്ചു. 2017 ലെ ങ്കഫാർബ്സിനതലെ ഒെു വിശകെനും അനുസ്െിച്ചത, 

301 ലെനീസ്ത കമ്പനികളുമായി രാെരമയലപ്പെുത്തുങ്കമ്പാൾ ആങ്കഗാളരെത്തിൽ 2,500 

ആങ്കഗാള ആർ & ഡി ലെെവഴിക്കുന്നവെുലെ പട്ടികയിൽ 26 ഇന്ത്യൻ കമ്പനികൾ 

മാ്രമാണത ഉള്ളരത. 

 26 സ്ഥാപനങ്ങളിൽ 19 എണ്ണും ലവെുും മൂന്നത ങ്കമഖെകളിൊണത: ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ്ത, 

ഓങ്കട്ടാലമാലബൽസ്ത, ങ്കസ്ാഫതെതലെവയർ. ഓങ്കൊന്നിെുും സ്ാന്നിധയമുള്ള ലെനയതക്കത 

വിപെീരമായി, മികച്ച പത്തത ഗങ്കവഷ്ണ വികസ്ന ങ്കമഖെകളിൽ അഞ്ചിെുും 

ഇന്ത്യയതക്കത സ്ഥാപനങ്ങളില്ല. 

 സ്ുസ്ഥിെമല്ലാത്ത വയാവസ്ായിക സ്ാങ്കേരികവിദ്യകളുലെ വികസ്നും ങ്കദ്ാഷ്കെമായ 

വാരകങ്ങൾ പുെലപ്പെുവിക്കുകയുും പെിസ്ഥിരി മെിനീകെണും, കാൊവസ്ഥാ 

വയരിയാനും, ജീവജാെങ്ങളുലെ അരിങ്കവഗും വുംശനാശും എന്നിവയിങ്കെക്കത 

നയിക്കുകയുും ലജവലവവിധയത്തിനത ഭ്ീഷ്ണിയാകുകയുും ലെയ്തു. 

 ബങ്കയാലെകതങ്കനാളജി: ജനിരകമാറ്റും വെുത്തിയ വിളകൾ പെിസ്ഥിരിക്കത 

ഭ്ീഷ്ണിയാകുന്നു, കൂൊലര ബങ്കയാലപെസ്ിയിെൂലെയുും വികസ്വെ ൊജയങ്ങളുലെ 

ബൗദ്ധിക സ്വത്തവകാശത്തിനതലെ െുംഘനത്തിനതലെയുും ധാർമ്മിക ്പശ്നങ്ങൾ 

ഉയർത്തി. 

 വയവസ്ായങ്ങളിലെ ങ്കൊങ്കബാട്ടിക്സത, ഓങ്കട്ടാങ്കമഷ്ൻ, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇനതെെിജൻസ്ത, 

ഡാെതെ അനെിറ്റിക്സത രുെങ്ങിയവ വൻങ്കരാരിെുള്ള ലരാഴിൽ നഷ്ടങ്ങൾക്കത 

കാെണമാവുകയുും വെിയ ലരാഴിെില്ലായ്മയതക്കുും സ്ാമൂഹിക അസ്മരവങ്ങൾ 

വർദ്ധിക്കുന്നരിനുും കാെണമായി. 

പെിഹാെങ്ങൾ 

 ശാസ്ത്രവുും സ്ാങ്കേരികവിദ്യയുും നമ്മുലെ െക്ഷ്യത്തിങ്കെക്കുള്ള ഒെു മാർഗ്ഗും 

മാ്രമാണത. നമ്മുലെ സ്മ്ഗമായ അഭ്ിവൃദ്ധിക്കായി അവലയ എങ്ങലന 

ഉപങ്കയാഗിക്കണലമന്നത രീെുമാനിങ്കക്കണ്ടരത നമ്മളാണത. 
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 കാൊവസ്ഥ ഉെപ്പുവെുത്തുന്ന സ്ാങ്കേരികവിദ്യകൾ ങ്ക്പാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നരിനുള്ള 

നയങ്ങൾ, ലരാഴിൽ ഉെപ്പുവെുത്തുന്നരിനായി വയവസ്ായ 

ആവശയകരകൾക്കനുസ്ൃരമായി ലരാഴിൽ ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുക. 

 കൂെുരൽ ലരാഴിെവസ്െങ്ങൾ ങ്ക്പാത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ങ്കമഖെകൾക്കുള്ള ശെിയായ 

ങ്ക്പാത്സാഹനങ്ങൾ. 

 ജനസ്ുംഖയാ ഡിവിഡനതെത ലകായ്യാൻ ഡിജിറ്റൽ വിഭ്ജനും പാെിക്കുക 

 ജിഡിപിയുലെ കുെെരത 2-3% വലെ ആർ & ഡി ലെെവത വർദ്ധിപ്പിക്കുക. 

 ്ഗാമീണ ഇന്ത്യയുമായി കൂെുരൽ അെുക്കുന്ന സ്ുസ്ഥിെ സ്ാങ്കേരികവിദ്യകളിൽ 

കൂെുരൽ നിങ്കക്ഷ്പിക്കുക. 

 കുെിങ്കയറ്റ ്പവണര രെയാങ്കനാ െിങ്കവഴ്സത ലെയ്യാങ്കനാ സ്മാർട്ടത വിങ്കല്ലജുകൾ ആവശയമാണത. 

 ശാസ്ത്രവുും സ്ാങ്കേരികവിദ്യയുും സ്ൃഷ്ടിക്കുന്ന ലവല്ലുവിളികളുും ്പശ്നങ്ങളുും 

പെിഹെിക്കാനുള്ള പെിഹാെങ്ങൾ ശാസ്ത്രവുും സ്ാങ്കേരികവിദ്യയുും മാ്രമാണത. 

നിഗമനങ്ങൾ 

ഇന്ത്യയുലെ വികസ്നും എന്നരത S&T ങ്കമഖെയിൽ നമ്മൾ ലകവെിക്കുന്ന വികസ്ന 

നിെവാെലത്ത ആ്ശയിച്ചിെിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയുലെ ജനസ്ുംഖയാപെമായ ങ്കനട്ടും 

കണക്കിലെെുക്കുങ്കമ്പാൾ, ശാസ്ത് രസ്ാങ്കേരികവിദ്യയിൽ കൂെുരൽ നിങ്കക്ഷ്പും 

നെത്തുന്നരത സ്മൂഹത്തിലെ ഓങ്കൊ മനുഷ്യനുും ്പങ്കയാജനും ലെയ്യുും, അത്തെും 

നിങ്കക്ഷ്പും ്ഗാമീണ ഇന്ത്യയിലെ യുവാക്കളുലെ ശാസ്ത്രസ്ാങ്കേരിക കഴിവുകൾ 

വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. 
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