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राष्ट्र ीय विज्ञान विन 2022 
• सर सी.व्ही. रामन याांनी २८ फेबु्रवारी १९२८ रोजी केलेल्या 'रामन इफेक्ट'च्या शोधाच्या नननमत्ताने दरवर्षी २८ फेबु्रवारी 

रोजी राष्ट्र ीय नवज्ञान नदन साजरा केला जातो. याच शोधामुळे सर सी.व्ही.रामन याांना १९३० मधे्य भौनतकशास्त्राचे नोबेल 

पाररतोनर्षक नमळाले. हा लेख एमपीएससी व इतर स्पधाा परीके्षच्या सांदभाात राष्ट्र ीय नवज्ञान नदनाबद्दल तपशील देईल. 

• राष्ट्र ाच्या नवकासात नवज्ञान आनि तांत्रज्ञान महत्त्वाची भूनमका बजावतात. गेल्या काही दशकाांमधे्य, भारतात असे अनेक 

शास्त्रज्ञ आहेत ज्ाांना मुले आदशा म्हिून पाहतात. या शास्त्रज्ञाांनी आपल्या शोधाांनी भारताला एक नावाजलेले राष्ट्र  

बनवले आहे. सर चांद्रशेखर व्यांकट रामन, ज्ाला सी.व्ही. रामन म्हिूनही ओळखले जाते, ते नवज्ञान आनि तांत्रज्ञानातील 

असेच एक प्रमुख व्यक्तिमत्व आहे.  

• मूलभूत उनद्दष्ट्: नवज्ञानाचे महत्त्व आनि त्याचा उपयोग यानवर्षयीचा सांदेश लोकाांमधे्य पोहोचविे. 

• उत्सवाला समर्ान देिारी नोडल एजन्सी: नवज्ञान आनि तांत्रज्ञान मांत्रालयाची नॅशनल कौक्तन्सल फॉर सायन्स अँड 

टेक्नॉलॉजी कमु्यननकेशन (NCSTC). 

राष्ट्र ीय विज्ञान विन 2022: थीम 

• NSD 2022 ची र्ीम शाश्वत भनवष्यासाठी नवज्ञान आनि तांत्रज्ञानातील एकाक्तिक दृष्ट्ीकोन (Integrated Approach 

in Science and Technology for Sustainable Future) आहे. कें द्रीय मांत्री डॉ. नजतेंद्र नसांह याांनी शाश्वत 

भनवष्यासाठी नवज्ञान आनि तांत्रज्ञानासाठी एकाक्तिक दृनष्ट्कोनावर प्रकाश टाकत हा नवर्षय सुरू केला. 

राष्ट्र ीय विज्ञान विनाचा इविहास 

• नॅशनल कौक्तन्सल फॉर सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी कमु्यननकेशनने (एनसीएसटीसी) कें द्र सरकारला १९८६ मधे्य २८ 

फेबु्रवारी हा नदवस राष्ट्र ीय नवज्ञान नदन (एनएसडी) म्हिून घोनर्षत करण्याची नवनांती केली. केवळ सर सी. व्ही. रामन 

याांच्या कततात्वाचाच नवे्ह, तर इतर शास्त्रज्ञाांच्या वैज्ञाननक के्षत्रातील कामनगरीचा गौरव करण्याच्या दृष्ट्ीने हे काम 

करण्यात आले. 

• मान्यतेनांतर राष्ट्र ीय नवज्ञान नदन सांपूिा भारतात शाळा, महानवद्यालये, नवद्यापीठे आनि इतर सांसर्ाांमधे्य साजरा केला 

जातो. फेबु्रवारी २८, १९८७ मधे्य पनहल्या एनएसडीनांतर नॅशनल कौक्तन्सल फॉर सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी 

कमु्यननकेशनने नॅशनल सायन्स पॉपु्यलरायझेशन पुरस्काराांची नननमाती करण्याची घोर्षिा केली, ज्ात नवज्ञान आनि 

सांपे्रर्षि के्षत्रातील योगदानाबद्दल व्यिी ांना मान्यता देण्यात आली. 

राष्ट्र ीय विज्ञान विनाचे महत्त्व 

नवज्ञानाचे महत्त्व आनि त्यामुळे सवासामान्याांचे दैनांनदन जीवन कसे सुधारते, याचा सांदेश पोहोचनवण्याच्या दृष्ट्ीने एनएसडी 

साजरा केला जातो.  

याव्यनतररि त्याच्या उत्सवाची पुढील उद्दीषे्ट् देखील लक्षात आहेत. 

• नवज्ञान के्षत्रातील सवा नियाकलाप, प्रयत्न आनि कततात्व प्रदनशात करा 

• नवज्ञानात रुची असलेल्या भारतातील नागररकाांना सांधी उपलब्ध करून देण्यासाठी 

• नवज्ञान आनि तांत्रज्ञानाची आवड जोपासिे आनि प्रोत्सानहत करिे. 

राष्ट्र ीय विज्ञान विनावनवमत्त विले जाणारे पुरस्कार 

नॅशनल सायन्स पॉपु्यलरायझेशन अवॉडडाससोबतच इतर शे्रिीतील राष्ट्र ीय पुरस्कारही राष्ट्र ीय नवज्ञान नदनी नदले जातात. त्यापैकी 

काही खालीलप्रमािे आहेत. 

• राष्ट्र ीय S&T कमु्यननकेशन पुरस्कार 

• आनटाकु्यलेनटांग ररसचा (AWSAR) पुरस्काराांसाठी लेखन कौशल्य वाढविे 

• SERB मनहला उत्कत ष्ट्ता पुरस्कार 

• राजेंद्र प्रभू स्मतती सन्मान नशल्ड 
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रमण इफेक्ट  

 

• रमन म्हिजे फोटॉनचे रेिूांद्वारे असरै्या नवखुरिे ( inelastic 

scattering of a photon) जे उच्च कां पन नकां वा रोटेशनल ऊजाा 

पातळीसाठी उत्सानहत असतात. त्याला रमन सॅ्कटररांग असेही 

म्हितात. 

• सोप्या शब्दात, हा प्रकाशाच्या तरांगलाांबीमधे्य होिारा बदल आहे 

जेव्हा प्रकाश नकरि रेिूांद्वारे नवचनलत होतो. 

• जेव्हा प्रकाशाचा नकरि एखाद्या रासायननक सांयुगाच्या धूळ-मुि, 

पारदशाक नमुन्यातून मागािमि करतो, तेव्हा प्रकाशाचा एक 

छोटासा अांश घटना (इनकनमांग) बीमच्या व्यनतररि इतर नदशाांनी 

बाहेर पडतो. 

• या नवखुरलेल्या प्रकाशाचा बहुताांश भाग अपररवनतात तरांगलाांबीचा 

असतो. तर्ानप, एका लहान भागाची तरांगलाांबी घटना प्रकाशापेक्षा वेगळी आहे आनि त्याची उपक्तसर्ती रमन प्रभावाचा 

पररिाम आहे. 

• रामन इफेक्ट हा रामन से्पक्टर ोस्कोपीचा आधार बनतो जो रसायनशास्त्रज्ञ आनि भौनतकशास्त्रज्ञ सामग्रीबद्दल मानहती 

नमळनवण्यासाठी वापरतात. 

• से्पक्टर ोस्कोपी म्हिजे पदार्ा आनि इलेक्टर ोमॅगे्ननटक रेनडएशन याांच्यातील परस्परसांवादाचा अभ्यास. 
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