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संपादक&य

रिसक िमऽहो.. एक सा*ह+,यक, लेखक, कवी, समीक, संपादक *कंवा ूकाशक असणं
2हणजेच सा*ह,या�या ूवाहात ःवतःला बःस झोकून देणंच आहे. आ+ण आमची ह9
सा*ह,याची पाईक ूजा फ< आ+ण फ< रिसकराजाला ूस=न कर>यासाठ@च धडपडत
असते. माऽ ,याच वेळ9 आ2हाला हेह9 लात ठेवायचं असतं क& आम�या हातात असलेली
लेखणी हे एक अ,यंत ूभावी माCयम आहे आम�या वाचका�या मनापयDत पोहोच>याच.ं

आपEया देशा�या �वकासातआपला ू,येकाचाच हातभार सारखाच मह,वाचा असतो.
आम�या हातात असलेलं हे श�<शाली माCयम आजवर आ2ह9 मुFय,वे रिसकां�याआम�या हातात असलेलं हे श�<शाली माCयम आजवर आ2ह9 मुFय,वे रिसकां�या
मनोरंजनासाठ@ वापरत आलो आहोत. मदसG डे, फादसG डे, �ृ डिशप डे, इंड9प�ड=स डे,

Jहॅल�टाई=स डे असे अनेक डे आ2ह9 साजरे केले आ+ण तुम�यापयDत पोहोचवले. *दवाळ9
दसढयासारFया सणांचा आनंदह9 तुम�या समवेत लुटला. खूप मजा केली. माऽ आता आ2ह9
थोडं िसNरयस होत आहोत. आपEया आजबुाजलूा असलेEया आपEया बांधवां�या काह9
ःपेशल डे ना आपन िमळून साजरे करणार आहोत. आ+ण सुOवात होतेआहे यंदा�या१५
स�टे2बर अथाGत “इं+जिनयसG डे“ पासून.



इं+जिनयर 2हणजे कंटाळवाणी कामं सतत करणारे आ+ण वेळेचं भान कधीच नसणारे लोक अशी
थQटा तर सतत होते पण नीट �वचार करता हेह9 लात येतं क& आपली कामं हलक&
करणाढया ू,येक गोRीमागे एका इं+जिनयरची मेहनत दडली आहे.

इं+जिनयNरंग +ःपNरट फ< फेसबुकवर शेअर होणाढया मेसेज आ+ण जोSस पुरतं मयाG*दत राहू
नये या साठ@ हा अकं आहे. आ+ण या अकंाचं ःपेशल *फचर आहे भारता�या काह9 महान
इं+जिनयसGची मा*हती.आपEया समाजाला ूगत बनवा>याचं उUरदािय,व घेणाढया समःत
इं+जिनयसG साठ@ भरपूर शभुे�छांसहइं+जिनयसG साठ@ भरपूर शभुे�छांसह

-सजृा
संपा*दका- इ,यथG.
ट9म ई-सा*ह,य



�द िमसाईल मॅन
�भारताचे माजी राXपती
�भारताचे अनेक अ+Yनबाणआ+ण उपमह यानांचे
�वकसक
�चाचा नेह[ंनंतर मलुांमCये सवाGिधक लोकूीय
Jय�<म,व
�सव\�च नागर9 स=मानाने स=मािनत�सव\�च नागर9 स=मानाने स=मािनत
�Wings of Fire, India Vision 2020 या सुूिस]
पुःतकांचे लेखक

�भारतर^ ए. पी. जे. अ_दलु
कलाम



आजचे इं+जिनयर9ंग, उ`ा�या अपेा

सर मोगुंडम �व�े�र�या यां�या जयंती िनिमU समःत लोकांना (इं+जिनयर लोकांना
जाःत) शभुे�छा. सर �व�े�र�या आधुिनक भारतात अिभयां�ऽक&चे जनक मानले
जातात. आ+ण आ2ह9 ,यांचे पाईक. आमचे अ+ःत,व जगात िस] कर>यासाठ@
ूाणपणाने लढतो आहोत. गेला काह9 काळआपण सारेच महागाईचे चटके सोसतो आहोत.

Oपयाची सतत होणार9 घसरण आज�या ू,येक भारतीय उ`ोजकाला िचंतेत टाकते आहे.

सततची इंधन दरवाढ आयात िनयाGतीचा *फसकटणारा मेळ या साढया समःया आता
अकbटंट लोकांपुर,या मयाG*दत उरलेEया नाह9त तर भारता�या घराघरात भेडसावत
आहेत.आ+ण ,या समःयांना cया लोकांना अमभागी राहून तdड `ावं लागतआहे ते आहेतआहेत.आ+ण ,या समःयांना cया लोकांना अमभागी राहून तdड `ावं लागतआहे ते आहेत
आजचे इं+जिनयसG.
जगातEया अनेक अथGJयवःथा डबघाईला येताना गेEया काह9 वषाGत आपण पा*हEया पण
एक इं+जिनयर 2हणून या बदलांचे आपEयावर आ+ण ,यानुषंगाने भारतीय समाजाचा
�वकासावर होणारे पNरणाम वेगळे आहेत. ,याबरोबरच ,या पNरणामांची कारणिममांसा
देखील वेगळ9च आहे. भारत हा कृषीूधान देश आहे. भारताची अथGJयवःथा ह9 मुFय,वे
शेती आ+ण शेतीसंलYन उ`ोगांवर आधारलेली आहे. असं असूनसु]ा आज�या
अिभयं,यांचं शेतक& ेऽाकडे होणारं दलुG िचंताजनक पातळ9वर पोहोचलेलं आहे. आपली
तां�ऽक ूगती आपEया गरजा Cयानात न घेता इतर देशां�या गरजा Cयानात घेऊन
,यानुसार होते आहे. हा कळ9चा मुgा आहे. आपEया अिभयं,यांनी सहज सो�या
तंऽhानाचा �वकास आपEया शेतक& ेऽासाठ@ कर>याची गरज आहे परंतु तो होताना
कुठेच *दसत नाह9.



भारतीय शेती मुFय,वेक[न आजह9 रामभरोसे असEयासारखी केली जाते. एक�वसाJया
शतकातह9 पाणी, मदृा आ+ण खतां�या सुयोYय वापरासाठ@ आवँयक असलेले सॉइल टेःट
सारखे तंऽhान बहुतांश शेतकढयांपयDत पोहोचू शकत नाह9. आ+ण आपEया
अथGJयवःथेचा पाया असलेली शेती जोवर सबळ बनत नाह9 तोवर आपण अथGJयवःथा
सबलीकरणाची ःव�नेह9 पाहू शकत नाह9.
भारतीय अिभयं,यांची बेरोजगार9 हा आपEयासमोरचा cवलंत ूk आहे. याचं कारणच
मुळात आज�या बाजारात असलेEया अ+ःथरतेत दडलेलं आहे. अगद9 नJया आ+ण
अकुशल अिभयं,यांला आपEया कंपनीत सामावून घेऊन, ,याला ूिशण देऊन ,यावळ
आपला वेळ आ+ण श<& लाव>यात आजची कंपनी राजी होत नाह9. आज�या बाजाराला
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आपला वेळ आ+ण श<& लाव>यात आजची कंपनी राजी होत नाह9. आज�या बाजाराला
तयार आ+ण सकुशल अिभयं,यांची गरज आहे. परंतु आपली �व`ापीठे आ+ण ,यांतले
अlयासबम माऽ आपEया भ�वंया�या गरजा लात न घेता पाoा,य आ+ण �वकिसत
देशां�या अlयासबामाचे अधंानुकरण करत आहेत. �वकिसत देशां�या �वकिसत
अस>यामागे ,यांची दरूpRी आ+ण तपशीलवार िनयोजनाचा मोठा हात आहे. ,या देशांनी
आपEया �व`ापीठांqारे आपEया गरजा पूणG क[ शकतील असे इं+जिनयर घडव>याचा
ूय^ केला. आ+ण ,यातून तां�ऽक ूगतीचा पाया घडवला गेला. या अlयासबमांचे
अधंानुकरण कर>याने आपणआजह9 ,यां�या गरजा भागवणारे इं+जिनयर घडवतआहोत
माऽआपEया ःवतः�या गरजा यात दलुG+त रहातआहेत.



एक इं+जिनयर ह9 अशी Jय<& असते जी ःवतः�या ूगतीसोबतच समाजा�या ूगतीशी
आपोआपच बांधली जाते. आजचे भारतीय इं+जिनयर बहुतांशी कोण,या न कोण,या न
बहुराXीय कंपनीत मोrयात मोrया पॅकेज�या मागे धावताना *दसतात. फारच कमी
इं+जिनयर आज असे आहेत cयांना समाजाशी असलेEया ,यां�या नैसिगGक बांिधलक&ची
जाण आहे आ+ण ,याहूनह9 कमी असे आहेत जे उ`ोजकतेकडे वळून आपEया देशाला पुढे
ने>याचा ूय^ करताना *दसतात. भारतातील बहुतांश इं+जिनयर आपEया देशाऐवजी
इतर देशां�या ूगतीचे भागीदार होताना *दसतआहेत.

भारतातली बाजाराची +ःथती सबल आ+ण +ःथर हो>याकरता आपली आयात कमी व
िनयाGत जाःत असणे बंधनकारक आहे. माऽ आज िचऽ उलट *दसते. या िचऽाला
बदल>याची गरजह9 आज�या इं+जिनयरना आहे आ+ण ह9 जबाबदार9ह9 ,यांनीच uयायला
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बदल>याची गरजह9 आज�या इं+जिनयरना आहे आ+ण ह9 जबाबदार9ह9 ,यांनीच uयायला
हवी. तपशीलवार िनयोजन, कामाबgलची आ,मीयता. झटून काम कर>याची तयार9 हे
गुण जोवर आपEया अगंी येत नाह9त तोवर आपण ूगतीची फ< ःव�न पहात राहू जी
स,यात उतरणे अवघडच ठरेल

-ूा. �वनय िचि9
-उपूाचायG, एमआयट9 महा�व`ालयऔरंगाबाद.(vinay.chidri@gmail.com)

-श_दांकन: सं*हता *हःवनकर.(samhita.hiswankar@gmail.com)



�द मेशो मॅन
�*दEली मेशो रेल कॉप\रेशनचे मुFय
�आधुिनक नागर9 वाहतूक Jयवःथेचे जनक
�कोकण रेEवेचे इं+जिनयर
�पyौी मानकर9
� �ृ च सरकारकडून Knight of the Legion of 

Honour हा मानाचा पुरःकारHonour हा मानाचा पुरःकार
�आयआयट9 *दEली कडून मानद डॉSटरेट

�पy�वभूषण ई. ौीधरन



भारतर^ सर मोगुडंम �व�े�र�या

कनाGटक राcयामCये कोलार हा +जEहा *क,येक शतके सो=या�या खाणींसाठ@
ूिस] आहे. कनाGटक राcयाला िनसगाGने सbदयाGचे वरदानह9 *दलेले आहे. तेथील घनदाट
जगंले, उUमोUम औषधी वनःपती , चंदनाचे लाकूड, शरावती व कावेर9सारFया न`ा,
िगरस�पा व िशवानसमुिम सारखे धबधबे, उUुंग पवGत राजी - - - - - *कती *कती गोRी
2हणून वणाGJया ? बेळूर, हळेबीड येथील िशEपे, गोमते�र ःवामींचा अितभJय पुतळा ह9
मानविनिमGतकरणी सु]ा कनाGटक राcयातालीच.

अशा या कनाGटक राcयात कोलार या सुवणG खाणींसाठ@ ूिस] +जE{ामCये िचक
बEलापूर नावाचा तालुका आहे. या तालुSयातील मदन हळळ9 या खे|यामCये एका थोर
भारतीय सुपुऽाचा ज=म झाला . ःवतः�या सो=यासारFया लखलखीत बु]9ने , कायGिन}ेने
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बEलापूर नावाचा तालुका आहे या तालुSयातील मदन हळळ9 या खे|यामCये एका थोर
भारतीय सुपुऽाचा ज=म झाला . ःवतः�या सो=यासारFया लखलखीत बु]9ने , कायGिन}ेने
व आदशG �वचारसरणी आ+ण श]ु आचार धमाGने हा मुलगा जगामCये एक थोर अिभयंता
2हणजेच इं+जिनअर 2हणून ूिस] पावला. मोगुडंम �व�े�र�या हे ,या गुणी भारत
पुऽाचे नाव !

*दनांक १५ स�ट�बर १८६१ या *दवशी मोगुडंम �व�े�र�या यांचा ज=म झाला .

Jयंकटल2मा असे ,यां�या आईचे नाव होते. मोगुंडम �व�े�र�या यांचे वड9ल
ौी मोगुंडम ौीिनवास शा�ी हे एक अितशय सcजन असे आयुव�*दक वै`
होते. ौीिनवास शा�ी यांचे पूवGज मोगुंडम या ॄा�णांची वःती असलेEया भागात
राहणारे होते. मोगुंडम हा भाग िसgनॊर खे|यामCये असून तो कुनुGल +जE{ामCये
मोडतो.



मोगुंडम�या एका तलावात ःनान केEयास सवG पापे धुतली जाउन मो िमळतो
अशी ौ]ा असEयाने हे एक प�वऽ तीथG ेऽ झालेले आहे. अशा खे|यात राहणाढया
पूवGजांचे सुकृत आ+ण ससुंःकार ौीिनवास शा�ी यां�यामCये एकवटलेले होते. ते
अितशय सcजन गहृःथ 2हणून ूिस] होते.

�व�े�र�या यांची आजी तािमळनाडूची होती . ,यांचे आजोबा सु]ा ज2बुके�र या ूिसCद
तीथG ेऽा जवळ9ल को=ड9यापेट या गावातील होते. ज2बुके�र हे ूिस] तीथGेऽ ौीरंगम
�या जवळ आहे. ,यामुळे �व�े�र�या यां�या र<ामCयेच स�णु, पा�व�य,दयाबु]9 आ+ण
कतGJय कठोरपणा उतरला असावा. उदरिनवाGहासाठ@ योYय *ठकाण 2हणून ौीिनवास
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कतGJय कठोरपणा उतरला असावा. उदरिनवाGहासाठ@ योYय *ठकाण 2हणून ौीिनवास
शा�ी यांनी िचकबEलापूर या शहराची िनवड केली व सवG कुटुंब या शहरात हलवले.

�व�े�र�या यांना तीन भाऊ आ+ण दोन ब*हणी हो,या . ौीिनवास शा�ी खाउन �पउन
सुखी होते परंतु सांप�Uकर9,या ऐ�यGवान नJहते. परंतु �व�े�र�या यांना ,यांनी संःकार
[पी ऐ�यGवान नSक&च केले असे 2हणता येइल. एकदा ौीिनवास शा�ींनी सवG कुटुंबाला
समुि *कनाढयावर�या रः,याने सपंूणG ूवास पायी करत करत ौीेऽ रामे�र येथे नेले
होते. वाटेत ौीरंगम या तीथGेऽी ,यांनी बटू �व�े�र�याचे मbजीबंधन केले. हEली�या
मुलांना इतSया लहान वयामCये शेदोनशे मैल चालणे जमेल का ? ,यां�या पालकांमCये
एवढे अतंर मुलांना चालवत ने>याची *ह2मत तर9 असेल काय ?



असे करत करत �व�े�र�या मोठे होत होते. ,यांचा मामा राम�या एकदा आपEया
ब*हणीकडे राहायला आलेला असतांना �व�े�र�याशी ग�पा मारताना ,याला असे लात
आले क& भाचे महाशय गेले दोन म*हने शाळेत गेलेलेच नाह9त. मग काय �वचारता ?

राम�या मामांचा रागाचा पारा चढला आ+ण ,यांनी �व�े�र�याची चांगलीच कान
उघाडणी केली. ?

�व`ा नसे cया तप Cयान काह9
न cया गुणhान न शील काह9
न धमGभमूीूती भारकार9
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न धमGभमूीूती भारकार9
पशचू ते मानव देहधार9

ब*हणीला रागे भरत ,याने �व�े�र�याला ःपR सांिगतले क& अशा
गुणांनी �व�े�र�याची लायक& फ< गुराखी हो>याचीच राह9ल. हा उपदेश लहानYया
�व�े�र�या याला पूणG पटला आ+ण ,यानंतर ,याने कधी 2हणजे कधीह9 शाळा कॉलेजला
दांड9 मार>याचे धाडस केले नाह9. माणसातील सु� गणु संकटा�या वेळ9 ूकषाGने उफाळून
आले तर ,या माणसाची ूगती होते. सो=याला सु]ा धगधग,या भQट9मCये तापवून ते
तावून सुलाखून बाहेर येते तेJहाच झळाळ9 ूा� होते. �व�े�र�या पंधरा वषाDचे असतांना
,यांचे वड9ल ौीिनवास शा�ी तीथG याऽेसाठ@ बाहेर पडले आ+ण तीथG याऽा चालू असतानाच
ते आजार9 झाले आ+ण रायचूर येथे ,यांचे ूाणो,बमणझाले .



�व�े�र�या�या कुटुंबावर आभाळच कोसळले. ौीिनवास शा�ी धनवान तर नJहतेच
,यामुळे मलुां�या िशणाची ,यांनी काह9च तरतूद क[न ठेवलेली नJहती. घरात बराच
�वचार �विनमय होउन Jयंकटल2मानी आपले बंधू राम�या यांनाच काह9 तर9 मदत
कर>याची �वनंती केली आ+ण �व�े�र�या आपले मामा राम�या यां�या बरोबर बंगलोर
येथे िशक>यासाठ@ दाखल झाले. ते साल होते १८७५ ! राम�यांनी वेEःलीयन िमशन हाय
ःकूल मCये �व�े�र�याचे नाव घातले.

�व�े�र�या यां�या शाळेत कृंणिगर9 राघव�ि राव हे िशक होते. थो|याच
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�व�े�र�या यां�या शाळेत कृंणिगर9 राघव�ि राव हे िशक होते. थो|याच
*दवसात �व�े�र�या हे आपEया अदबशीर वागणुक&मुळे आ+ण आपEया अगंभूत
हुशार9ने कृंणिगर9 राघव�ि राव यां�या ग�यातील ताईत बनले. कृंणिगर9 राव ,यांना
िमळणाढया तुटपुंcया पगारावर समाधानी नJहते 2हणून िशक& पेशा सोडून ते
बंगलोरला आले आ+ण व*कली�या पर9ा देउन ते वक&ल बनले. उUरायुंयात ,यांनीच
एक अशी आठवण सांिगतली आहे क& जी �व�े�र�या यां�या नॆ भावनेची सा देते.

एकदा कृंणिगर9 राव बंगलोर�या रः,याव[न चालत चालले असताना दोन उम`ा
घो|यांची एक बYगी ,यां�याजवळ येउन थांबली आ+ण ,यातून 2हैसूर राcयाचे चीफ
इं+जनीअर खाली उतरले. सूटबूट टाय आ+ण 2हैसुर9 पगड9 घातलेEया या चीफ
इ+�जिनअरनी राव सरांना वाकून अिभवादन केले. "सर, मी तुमचा िचकबEलापूरचा
�व`ाथ� �व�े�र�या ! मलाओळखलत का ? असे ,यांनी कृंणारावांना �वचरले



.,यांनी अथाGतच �व�े�र�याना ओळखले नJहते परंतु अितशय गर9ब अशा या मुलाने
उ�च िशण घेउन चीफ इं+जिनअर पदापयDत धडक मारली पण तर9ह9 तो आपEया
गुOजनां�वषयी इतका �वनॆ आहे हे पाहून कृंणागीर9ंचे मन ूेमाने भ[न आले.

,यांनी �व�े�र�याना आशीवाGद *दला क& असाच आणखी मोठा हो आ+ण आपले नाव
�ऽखंडा मCये सदैव दमुदमुत ठेव. �व�े�र�यानी हा आशीवाGद खरा क[न दाखवला.
माCयिमक शाळेचे िशण पूणG केEयानंतर �व�े�र�या यांनी बंगलोर�या से=शल कॉलेज
मCये ूवेश घेतला. परंतु ,यांना पैशांची सदैव चणचण भासत असे . हEलीची मलुे
आईव*डलां�या पशैांवर मुबलक पॉकेटमनी उधळत िशकत असतात. �व�े�र�या यांना
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आईव*डलां�या पशैांवर मुबलक पॉकेटमनी उधळत िशकत असतात. �व�े�र�या यांना
माऽ संपूणG कॉलेज िशण कॉलेज�या अlयासाJयितNर< िशकव>या क[न पूणG करावे
लागले. 2हैसूर�या राजाचे मु|ड�या नावाचे एक मंऽी होते. ,यां�या मुलांना िशकव>याचे
काम ते कर9त असत. ते राऽी मु|ड�या यां�या घर9 झोपत असत. सकाळ9 उठून ते मऽंी
महोदयां�या मलुांना िशकवत आ+ण द9ड पावणेदोन *कलोमीटर चालत राम�यांकडे
जेवायला येत. जेवून ते परत साडेसह सात *कलोमीटर अतंर चालून से=शल कॉलेजात जात
संCयाकाळ9 परत सात *कलोमीटर चालून पु=हा ते राम�यांकडे राऽीचे जेवायला येत असत
आ+ण जेवून द9ड दोन *कलोमीटर चालून मु|ड�या यां�याकडे झोपायला जात असत.

एवढ9 ूचंड पायपीट ,यांना केवळ िशणासाठ@ पैसे हवेत 2हणून करावी लागत असे. ह9
चाल>याची संवय ,यांनी पूणG आयुंयभर *टकवून ठेवली होती.



कुशाम बु�]मUेमळुे �व�े�र�या नेहमी िशंयवUृी िमळवत असत . चाEसG वाटर
हे �व�े�र�या यां�या िशणा�या काळात से=शल कॉलेजचे ूाचायG होते. आपEया
हुशार9मुळे,तसेच धडप|या परंतु �वनॆ ःवभावामुळे �व�े�र�या हे चाEसG यांचे सवाGत
लाडके �व`ाथ� बनले होते. चाEसG सरांनी ,यांना वे_ःटरची *डSशनर9 आ+ण सो=याची
कफली=Sस भेट 2हणून *दली होती. �व�े�र�यानी मरेपयDत या दो=ह9 वःतू ूाणपणाने
जपून ठेवEया हो,या. इसवी सन १८८१ मCये �व�े�र�यानी बी ए ची पर9ा �वशेष
ूा�व>यासह उUीणG केली. 2हैसूरचे *दवाण ौी रंगाचारलू यां�याकडे चाEसG सरांनी श_द
टाकEयामुळे 2हैसूर राcय सरकारने राcयाबाहेर 2हणजे पुणे येथे अिधक
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टाकEयामुळे 2हैसूर राcय सरकारने राcयाबाहेर 2हणजे पुणे येथे अिधक
िशणासाठ@ �व�े�र�या यांना िशंयवUृी देउ केली आ+ण �व�े�र�या इ+�जिनअNर�ग
िशक>यासाठ@ पु>या�या कॉलेज ऑफ साय=स मCये दाखल झाले. इसवी सन १८८३ साली
ते एल सी ई आ+ण सी ई या दोन पर9ा पूणG मुंबई रेिसडे=सी मCये ूथम बमांकाने उUीणG
झाले. वया�या ते�वसाJया वष� या ःपहृणीय यशाबgल ,यांना मानाचे जे2स बकG ले पदक
िमळाले.

�व�े�र�या यांची प*हली नेमणूक प+_लक वSसG *डपाटGम�ट मुंबई या खा,यामCये
अिसःट=ट इं+जिनअर 2हणून झाली. या खा,यात ते माचG 1884 मCये Oजू झाले तर9ह9
,यांना इं+जिनअNरंग कॉलेजमCये इNरगेशन इं+जिनअNरंग हा �वषय िशक�व>यासाठ@
बोलावले जात असे.



नोकर9�या सुOवातीलाच धुळे +जE{ातील दातार9 या खे|यातील पांजरा या नद9वर
सायफन बांध>याचे आJहाना,मक काम ौी. �व�े�र�या यां�यावर सोप�व>यात आले.

,यांचे एSझीSयुट9Jह इं+जिनअर एच जी पालीसार यांनी भर पावसात �व�े�र�या यांना
असा दम भरला क& जर मुसळधार पावसाचे कारण सांगनू तु2ह9 काम थांबवले तर तुम�या
अहवालावर संशयाःपद िन}ा असा शेरा मारला जाईल. भर पावसाचे आJहान
ौी. �व�े�र�यानी ःवीकारले आ+ण ठरलेEया मुदतीमCये पांजरा नद9वर सायफन
बांधला. ,यामुळे पूर ये>याची शSयताच नाह9शी झाली. पालीसार यांनी ,यां�या गोपनीय
अहवालामCये उ,कृR असा शेरा देऊन �व�े�र�या यांची खूप ूशसंा ह9 केली. ,याच
पालीसार साहेबांनी �व�े�र�या यांना खा,या�या �व�वध पर9ांना बस>यासाठ@ ूवUृ
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पालीसार साहेबांनी �व�े�र�या यांना खा,या�या �व�वध पर9ांना बस>यासाठ@ ूवUृ
केले. �व�े�र�या सु]ा अशा खा,यां�या पर9ा �वशेष ूा�व>यासह उUीणG झाले. �वशेष
2हणजे ,यांनी मराठ@ या �वषयामCये खूपच गुण िमळवले. या खाते पर9ा (*डपाटGम�टल
एSझािमनेशन) उUीणG झाEयाने �व�े�र�या यांना केवळ २० म*ह=यां�या नोकर9नंतर
ूथम ौणेी (Sलास वन ) अिधकार9 2हणून बढती िमळाली. (लेखकाची मEलीनाथी - - -

सरकार9 खा,यामधून असे pRो,पUीला येते क& अशा *डपाटGम�टल एSझािमनेशनसाठ@
बJहंशी कमGचार9 नाखुशच असतात. खास क[न अमराठ@ कमGचार9 महाराXात राहूनह9
मराठ@ पर9ा अिन�छेनेच देतात. ) �व�े�र�या जेJहा या पर9ा उUीणG झाले तेJहाची
2हणजे इसवी सन 1886 मधील ह9 घटना आहे. ,यावेळ9 ,यांना दरमहा पांचशे Oपये
एवढा पगार िमळू लागला. ऐकावयास आoयG वाटेल क& तेJहा कारकून मंडळ9ंना म*हना
१० ते २० Oपये एवढाच पगार दरमहा िमळत असे. एका Oपयाचे चौसR पैसे Jहायचे. या
एका पैशामCये पाच शेर (जवळ जवळ साडेचार *कलो) एवढे धा=य येत असे.
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धुळे हा खानदेशी +जEहा ! तेJहा ितथे मलेNरया चा खूप ऽास असायचा .

,यामुळेच �व�े�र�या यांनी NरSवेःट शा=ःफर (�वनंती-बदली) मािगतली. ,यां�या
उ,कृR कामामुळे ,या �वनंतीला मान देऊन सरकारने ,यांची नेमणूक पुणे येथे केली.
पु>याला ,यां�याकडे रःते आ+ण इमारत बांधकाम �वभागाची सूऽे सोप�व>यात आली .

इथूनच �व�े�र�या यांना िसधं ूांता�या अित उUरेकड9ल सSकर येथे पाणीपुरवठा
�वभागाचे मुFय (इ=चाजG) 2हणून पाठव>यात आले . सSकर येथील काम हे
आJहाना,मक काम होते आ+ण 2हणूनच �व�े�र�या सन १८९४ मCये आनंदाने ,या
कामावर Oजू झाले. िसधं ूांत तेJहा बॉ2बे ूेिसडे=सी मCये होता . सSकर शहराला िसंधू
नद9तून पाणीपुरवठा कर>याचे काम ौी �व�े�र�या यांना करावयाचे होते . पNर+ःथतीनद9तून पाणीपुरवठा कर>याचे काम ौी �व�े�र�या यांना करावयाचे होते . पNर+ःथती
अशी होती क& ितथEया �वषम हवामानामुळे सरकारने ितथे नेमलेला गोरा इं+जिनअर ितथे
*टकू शकला नJहता. उ=हा�यात अित उंणता तर थंड9त कडाSयाची थंड9 असे ितथले
हवामान होते . नेहमीपेा दरमहा दोनशे Oपये दगुGम भाग भUा अिधक ५ ० Oपये दरमहा
घरभाडे भUा अिधक िमळणार होता . आJहान आले तर ते ूथम ःवीकारायचे या
खाSयामुळेच �व�े�र�या येथे ये>यास तयार झाले .

,यांनी िसधंू नद9�या पाऽातच एक �वह9र खणली आ+ण जिमनीखालून ितला एक बोगदा
खणून जोडला. ते वाळूतून गाळून आलेले पाणी बोग`ातून ,यांनी एका उंच डdगरावर नेले
. ितथे एक जलाशय बांधून उताराने पाईप घालून ते पाणी ,यांनी सSकर शहराला
पुरवले.
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�व�े�र�या यांनी सSकर शहराचा पाणी पुरवrयाचा ूk असा सोडवला . या यशःवी
कामिगर9मुळे तापी नद9तून सुरत शहराला पाणीपुरवठा कर>याचे काम �व�े�र�या
यां�यावर सोप�वले गेले. भडोच आ+ण सुरत या शहरांचे कायGकार9
अिभयंता (एSझीSयु*टJह इं+जिनअर ) 2हणून �व�े�र�या यांनी सुमारे अकरा म*हने
काम पा*हले.

सुरत येथून ौी �व�े�र�या यांची पु>या�या से=शल *ड+Jहजन मCये अिसःट=ट टू चीफ
इं+जिनअर या पदावर बदली झाली . पुणे �वभाग हा मुबंई ूेिसडे=सी मCये मोडत असे . या
पुणे �वभागातच मुंबई ूेिसडे=सी मधील सवाGत मोठे असे दोन साठवण जलाशय होते.

खडक& Sयानटो=म�ट �वभागाला गाळलेEया पा>याचा पुरवठा केला जात असे . मुळाखडक& Sयानटो=म�ट �वभागाला गाळलेEया पा>याचा पुरवठा केला जात असे . मुळा
नद9�या एका कालJयातून हे पाणी *फफे जलाशयात येत असे. मुळा नद9 उ=हा�यात
कोरड9 पडायची तर पावसा�यात परू येउन दगड9 बंधाढयाव[न पाणी वाहून फुकट जात
असे. अ+ःत,वात असलेले दगड9 धरण उंच करायचे तर पाया�या िभंतीना
अिधक जलःतंभामुळे (हेड ऑफ वाटर कोलम ) धोका संभवला असता. मग अिधक पाणी
साठव>यासाठ@ काय मागG काढावयाचा ? ौी �व�े�र�या यां�यावर मोठ@च जबाबदार9
पडलेली होती . परंतु अशा +ःथतीत डगमगतील तर ते �व�े�र�या कसले ?

केला जर9 पोत बळेची खाले
cवाला तर9 ते वरती उफाळे

या =यायाने ,यांनी या सांडJयावर ७ ते ८ फूट अिधक पाणी साठवू शकतील असे दरवाजे
बनव>याचे ठरवलेआ+ण ःवतः �या अSकल हुशार9ने ,यांनी ःवयंचिलत दरवाcयांचे
*डझाईन तयार केले.
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धरणा�या सांडJयावर आणखी ८ फूट जलःतंभ अडवतील असे ऑटोमा*टक दरवाजे
,यांनी बनवले. पावसा�यात या दरवाcयांमुळे ८ फूट पाणी अडEयानंतर जर आणखी
अिधक पाणी वाढू लागले तर हे दरवाजे ऑटोमा*टकली उघडत आ+ण जादाचे पाणी वाहून
जात असे. एकदा का जादा पाणी ये>याचे थांबले क& ते दरवाजे बंद होत. हा एक महान
आ+ण बांितकार9 शोध ,यांनी लावला. सरकारने ,यां�या नावाने या ऑटोमा*टक
दरवाजांचे पेटंट ,यांना क[न *दले. हे दरवाजे YवाEहेर�या आ+ण कृंणाराज सागर
या धरणांवर बसवले गेले. तसे पाहता ते पूणG संशोधन ौी �व�े�र�या यांचे होते ,यामुळे
,या�या पेटंट पोट9 सरकारने ,यांना पेटंट मनी देऊ केला परंतु अितशय नॆपणे ,यांनी ते
नाकारले. मी �ॄट9श सरकार�या नोकर9त असताना हे *डझाईन केले आहेनाकारले. मी �ॄट9श सरकार�या नोकर9त असताना हे *डझाईन केले आहे
,यामुळे ,या पेटंटचे पैसे घेणे मा�या नीितमUेला ध[न नाह9 असे ,यांनी सरकारला
सा+�गतले. ःवयंचिलत दरवाcयांचे हे *डझाईन इतके चांगले होते क& *फफे जलाशयावर
बसवलेले हे दरवाजे पाह>यास ते प=नास वषाDनी ःवतः गेले तर ते दरवाजे उUम र9तीने
काम कर9त होते.

पु>याचा जलिसंचन �वभाग पा>या�या मोrया साrयांमुळे आ+ण धरणांमुळे सन
१९०० �या समुारास ूिस] होता. परंतु cया भागाला कालJयांqारे पाणी पुरवठा होतो ते
ूांत सुबUा ूा� करत आ+ण धरणां�या खालील भागांना *कंवा कालJया�या उप शाखांना
कमी पाणी पोचत असEयामुळे ितथे पाणी कमी पडत असे. मोठे व धनवान शेतकर9 मुFय
कालJयातून जाःत पाणी घेत आ+ण दरूवर वसलेEया कालJयाबाज�ूया शेतकढयांना
शेतीसाठ@ पाणी अपुरे पडत असे. ह9 �वषमता दरू कर>यासाठ@ ौी �व�े�र�या यांनी
पाळ9 पाळ9ने *कंवा चबाकार प]तीने �पकांना पाणी दे>याची �वशेष योजना आखली .
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कालJया�या वर9ल भागातील ौीमतं शेतकढयांना या योजनेमुळे मन मानेल तसे पाणी
घेता येणार नJहते ,यामुळे ,यांनी आपले 2हणणे केसर9चे त,कालीन संपादक लोकमा=य
*टळक यां�याकडे मांडले आ+ण केसर9तून दर आठव|याला या चबाकार प]ती �वO]
िलखाण छापून येऊ लागले. �व�े�र�यानी आपली ह9 योजना सरकारला �वशद केली
आ+ण �वरोध करणाढया जमीनदार शेतकढयांशी ू,य चचाG क[न ह9 योजना ू,य
कायGवाह9त आणली . _लॉक िसःट9म या नावाने ह9 योजना ूिस] आहे आ+ण अजनूह9
भारतभर ह9च प]त अवलं�बली जाते .

�व�े�र�या यां�याबु�]मUेचे भारतीयांबरोबरच इंमज लोक सु]ा कौतुक क[
लागले. _लॉक प]तीनुसार वषाGतून तीन �पके वतुGळाकार बमाने uयायची आ+ण उपल_धलागले. _लॉक प]तीनुसार वषाGतून तीन �पके वतुGळाकार बमाने uयायची आ+ण उपल_ध
पाणी वाप[नच अिधक लाभ ेऽात �पके काढायची अशी प]त आहे . तीन �पकातील एक
भात *कंवा उस हे सवाGिधक पाणी लागणारे पीक असावे आ+ण आ+ण दसुरे मCयम
पा>यावर तयार होईल असे असावे तर ितसरे पीक कमीतकमी पाणी लागेल असे असावे
असे �व�े�र�या यांनी िन+oत केले. एकाच जिमनीत वेगवेगळ9 �पके पाळ9पाळ9ने
घेतEयास मातीचा कस कमी होत नाह9 . सगळया रयतेला हे पट>यासाठ@ ,यांनी मोrया
जमीनदारांना असा ूयोग िनदान एकदा तर9 क[न पाह>याची सूचना केली . मोrया
जमीनदारांनी ते मानले आ+ण हा ूयोग कEपनातीत यशःवी झाला . सामा=य शेतकर9
सु]ा _लॉक िसःट9म�या जल िसचंनासाठ@ तयार झाला. मुंबई सरकारचे cये} सदःय सर
जोन मूर माक� झी यांनी या प]तीसाठ@ ौी. �व�े�र�या यांचे तdड भ[न कौतुक केले.

पा>या�या संयिमत वापरामुळे डासांचा ूादभुाGव कमी ूमाणात होउन मलेNरया (*हंवताप )

सारFया रोगालाह9 आळा बसला .
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मुंबई ूेिसडे=सी मCये काम कर9त असतानाच ौी �व�े�र�या यांची इसवी सन
एकोणीसशे सहा मCये भारत सरकारने वNर} इं+जिनअर (सीिनयर इं+जिनअर) 2हणून
एडन या शहरात िनयु<& केिल. हे समुिाकाठचे शहर एक मोSयाचे बंदर आहे. एडन हे
भारतातून जातांना सुवेझ कालJया�या ूवेशqारा जवळ9ल प*हलेच बंदराचे शहर
असEयामुळे एडन शहर �ॄ*टशांना फार मह,वपूणG वाटत होते व ,यामुळे �ॄट9श लोक
,या शहराची �वशेष काळजी घेत असत. सन एकोणीसशे सहा मCये एडनमCये पा>याचे
फार दिुभGआय होते . तेथील लोक समिुाचे खारे पाणी उCवGपातन क[न �प>यासाठ@ आ+ण
अ=य कामांसाठ@ वापरत असत. ,यामुळे तेJहा २० Oपये १२ �याम हा सो=याचा दर
असताना ितथEया लोकांना ३ Oपये १०० Yयालन (एव�या Oपयात तेJहा १.७५ �याम
सोने आले असते.) या दराने पाणी �वकत uयावे लागत असे. सामा=य लोक खेचरांव[नसोने आले असते.) या दराने पाणी �वकत uयावे लागत असे. सामा=य लोक खेचरांव[न
लांबून पखालीत भ[न आणलेले पाणी �वकत घेत ,याचा दर सुCधा १ ते द9ड Oपया १००
Yयालन असा होता . ,याकाळ9 �ॄ*टशांना एडन शहराला पाणी पुरव>यासाठ@ दर वष� ७
लाख Oपये खचG येत असे. एडन शहरा�या जवळ ६ मैलांवर छोटे छोटे डdगर होते आ+ण ,या
ितथEया ओ�यांना पाणी यायचे पण ितथे पाउसच कमी पडतो ,यामुळे ते पाणी मCयेच
जिमनीत +झरपून लु� होत असे.

ौी �व�े�र�यानी या सवG भागाचे सव�ण क[न एक योजना तयार केली . लहेज
येथे एक �वह9र खोदनू ,यातील पाणी एका उंच टेकड9वर चढवायचे आ+ण ितथून पाईप
लाईन घालून ते पाणी एडन शहरात आणायचे अशी ती योजना होती . लहेज हा डdगराळ
भाग ितथEया एका आ*दवासी सलुताना�या आिधप,याखाली होता . ,यामुळे ,या�याशी
वाटाघाट9 क[न करार करावा असेह9 ौी �व�े�र�यानी सचुवले.
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,याूमाणे करार होउन ते काम सुO झाले आ+ण ते काम यशःवीर9,या पूणG
क[न ौी �व�े�र�यानी एडनला �प>यायोYय पा>याचा पुरवठा सOु केला . हे पाइप
जिमनीखालून टाकताना ,यांनी एक तौलिनक अlयासह9 केला . ,यानुसार ,यांनी असे
दाखवून *दले क& जर सांडपा>याचा िनचरा भूिमगत पाइप वाप[न केला तर जनतेत
रोगराई कमी पसरते व म,ृयूचे दर हजार9 ूमाण लणीय र9,या कमी
होते. ौी �व�े�र�या यां�या या सशंोधनाचाह9 �ॄट9श अिधकाढयांमCये फार बोलबाला
झाला व ,यांना कैसर ए *हंद या पदकाने स=मािनत कर>यात आले.

,याकाळ9 कोEहापूर हे संःथान राजाराम महाराजां�या वंशजां�या आिधप,याखाली,याकाळ9 कोEहापूर हे संःथान राजाराम महाराजां�या वंशजां�या आिधप,याखाली
होते . कोEहापूरला माती�या बंधाढया�या जलाशयातून पाणीपुरवठा होत असे .एकदा या
बंधाढयाचा काह9 भाग फुटून पूणG बधंारा फुट>याचा संभव िनमाGण झाला . तेJहा ,याची
दOुःती कर>यासाठ@ ौी �व�े�र�या यांची मदत घेतली गेली . ,यांनी आतून दगड9
अःतर क[न बधंारा पSका करावा असा अहवाल *दला व तीन ते चार वेळा कोEहापूरला
भेट9 देऊन ितथEया इ+�जिनअरांकडून यशःवीपणे हे काम क[न घेतले व कोEहापूर
वर9ल संकट टळले. ,या वषाGनंतर लगेच आलेEया पढु�या वष� सरासर9हून जाःत आ+ण
ूचंड पाऊस होउनह9 हा पाणीपुरवठा करणारा जलाशय अभंग रा*हला . कोEहापूर�या
महाराजांनी ौी �व�े�र�या यांचे खास कौतुक केले. नोकर9मCये सु]ा १० -१० ते १५-१५
लोकां�या सेवाcये}ता डावलून �व�े�र�या यांना बढती (ूमोशन) दे>यात आली होती
परंतु मुFय इं+जिनअर चा हुgा ते केवळ �ॄट9श नसEयामुळे ,यांना िमळत नJहता .
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2हणून खूप �वचार क[न ,यांनी �ॄट9श सरकार�या नोकर9चा राजीनामा दे>याचा �वचार
पSका केला आ+ण आपला राजीनामा �ॄट9श सरकारकडे पाठवून *दला . तेJहा लॉडG
िसडनहेम हे मुंबईचे गJहनGर होते . ,यांनी ौी �व�े�र�या यांना खास भेट9साठ@ बोलावून
घेतले आ+ण राजीनामा न दे>याची ,यांनी ौी �व�े�र�या यांना �वनंती केली . खरंतर
आणखी दोन वष� ौी �व�े�र�या जर नोकर9त राहतील तर ,यांना आयुंयभरासाठ@
पे=शन िमळेल आ+ण मी ःवतः �ॄ*टश सरकारला अशी िशफारस करतो *क ,यांनी
तु2हाला चीफ इं+जिनअर चे ूमोशन `ावे असे िसडनहेम ,यांना 2हणाले . पण ःवूित}ा
अिधक मोलाची असे ठरवून ौी �व�े�र�या यांनी �ॄ*टश नोकर9चा राजीनामा *दला. माऽ
�ॄट9श सरकारला ,यांची बु�]मUा, ,यांची कामाची धडाड9 आ+ण ,यांचे कतृG,व यांची पूणG
जाणीव होती ,यामुळे ,यांनी िनयमानुसार दोन वष� कमी नोकर9 झालेलीजाणीव होती ,यामुळे ,यांनी िनयमानुसार दोन वष� कमी नोकर9 झालेली
असूनह9 ौी �व�े�र�या यांना पूणG पे=शन अगद9 स=मानाने *दले. ,या वेळेला िसडनहेम
यांनी �व�े�र�या यांना िल*हले, --- "�व�े�र�याजी आपण िनवUृीचा िनणGय uया अगर
घेउ नका, मी आपEयाला सदैव सुयशच िचंिततो कारण तुमची कायGमता आ+णआपEया
कामावर9ल ौ]ा उ�च दजाGची आहे. आपणआज पयDत सरकारला आपEया अनुभवांचा जो
फायदा क[न *दलात तो केवळ एकमेवा*qतीय आहे. आपण आपEया कतृG,वावर सदैव
एखा`ा सॆाटासारखे �वजयी Jहाल याची मला खाऽी आहे ." खरंच एका �ॄट9श
गJहनGरला जर �व�े�र�या यां�या �वषयी इतका आदर आ+ण ,यां�या कतृG,वाबgल
इतका �व�ास वाटत असेल तर ते सवG भारतीयां�या ग�यातला ताईत बनून रा*हले
असतील तर ,यात नवल काय ?
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मे १ ९ ० ८ मCये िनवUृी घेतEयानंतर ौी �व�े�र�या यांनी अिधक hान
िमळव>या�या pRीने पाoा,य देशांचा दौरा केला . ते लंडन येथे असतांना
हैदराबाद �या िनजाम संःथानाचे वतीने �ॄट9श सरकारने ,यांना भारतातून तार पाठवनू
असे कळवले क& �व�े�र�यां�या अनुभवाची िनजाम संःथानला फार जOर9 आहे . ौी
�व�े�र�या यांना आपला अlयास दौरा अधGवट सोडायचा नJहता . ,यामुळे ,यांनी
उलट टपाली तार पाठवून असे कळवले- - " मला माझा अlयास दौरा संपवायला अजनू ५
म*हने तर9 लागतील . तोपयDत जर आपण थांबू शकत असाल तर माझी खास मागGदशGक
अिभयंता 2हणून काम पाह>याची तयार9 आहे. परंतु या दजाGसाठ@ एखा`ा युरो�पयन
इं+जिनअर ला आपण जो पगार व ूित}ा `ाल तो पगार व ूित}ा मला सु]ा िमळायला
हवी . आपण जर ५ म*हने तातड9�या गरजेमुळे थांबू शकत नसाल तर माऽ अ=य लायक
उमेदवारास ते पद सांभाळायला सांगावे ."उमेदवारास ते पद सांभाळायला सांगावे ."

लंडनहून ते अमेNरकेला गेले . नंतर कॅनडा आ+ण रिशयाचा अlयास दौरा पूणG क[न
ते ए�ूल 1909 मCये भारतात परतले . आoयG 2हणजे ती जागा अजनूह9 लायक उमेदवार
न िमळाEयाने Nरकामी होती . जणू ती जागा ,यांचीच वाट पाहात होती . इथे काय बरे
मह,वाचे काम होते ? िनजाम संःथानाला पूणG हैदराबाद चे पुनO�थान करायचे होते .

शहराची आ+ण चादर घाट �वभागा�या सांडपा>याची िनगGमन Jयवःथा करणे तसेच
दरवष� आ+ण सात,याने येणाढया पुरा�या पा>याचा बंदोबःत करणे या कामात ,यांनी
संःथानाला मदत करावी आ+ण योYय सEला `ावा अशी सरकारची अपेा होती.
*दनांक १५ ए�ूल एकोणीस शे नऊ ला ौी �व�े�र�या यांनी ते पद महण केले व ूथम
आधी�या वष� २८ स�ट�बर १ ९ ० ८ पNरपूणG ला हैदराबाद ला जो पुराचा तडाखा बसला होता
,याचा पNरपूणG अlयास केला .
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हैदराबादमधून मुसी आ+ण ईसी नावा�या दोन न`ा वाहतात. स�ट�बर १ ९ ० ८ या
म*ह=यात शहरा�या मCयभागातून वाहणाढया या दोन न`ांना महापूर येउन हाहाःकार
उडाला होता . *क,येक इमारती जमीनदोःत करत या पुराने २ ० ० ० लोकांना जल समाधी
*दली होती. ौी �व�े�र�यानी या दोन न`ां�या उगमापासून या न`ा +जथे कृंणा नद9ला
िमळतात ितथ पयDत�या भागाचे सव�ण केले . ,यांनी तयार केलेEया अहवालानुसार
मुसी नद9वर *हमायत सागर धरणआ+ण ईसी नद9वर उःमान सागर ह9 धरणे बांधली गेली
. न`ां�या दो=ह9 बाजू�ंया तीरांची शहरातून जाणाढया नद9भागांची उंची वाढव>यात आली
न`ां�या दो=ह9 बाजूनंा शहरामCये उ`ाने बांध>यात आली आ+ण पाकG तयार केले
गेले. सांड पा>याची गटारे बांधून ,या पा>याचा शेतीसाठ@ उपयोग कर>याची तसेच
धुळ9पासून मु< असे ूशःत िसम�ट कॉबं&ट रःते बांध>याची सूचनाह9 ौी �व�े�र�या
यांचीच होती आ+ण आजचे *दमाखदार हैदराबाद आ+ण िसकंदराबाद हे जुळे शहर ,याचीयांचीच होती आ+ण आजचे *दमाखदार हैदराबाद आ+ण िसकंदराबाद हे जुळे शहर ,याची
सा तु2हा आ2हाला देत आहे. ट9.ड9 मकेcझीसारखा अिभयंता ूथम एका भारतीया�या
हाताखाली काम कर>यास तयार नJहता पण हैदराबाद�या या ूशसंनीय कामानंतर
तोह9 ौी �व�े�र�या यांचा िनःसीम चाहता बनला आ+ण ,यां�या हुशार9 आ+ण
कEपकतेची ,याने पुढे ूशसंाच केली .

हैदराबाद येथे सEलागार अिभयंता 2हणून काम पाहत असतांनाच 2हैसूरचे *दवाण ौी Jह9
पी मदन राव यांनी �व�े�र�या यांना 2हैसूर संःथानाचे मुFय अिभयंता हो>याची �वनंती
केली होती . पण हैदराबाद येथे िनयु<& ःवीकारEयाने कैसर ए *हंद ौी �व�े�र�या यांनी
,यां�या �वनंतीला नॆ नकार कळवला .
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मे १ ९ ० ९ मCये 2हैसूरचे नंतरचे *दवाण ौी ट9 आनंदराव यांनी ,यांना मुFय अिभयंता
(चीफ इं+जिनअर) 2हणून 2हैसूर संःथानात कायGभार सांभाळावा अशी पऽाने �वनंती केली.
,या पऽात ,यांनी िल*हले होते - - -

"आपण 2हैसूर संःथानचे 2हणून ज=माला आहात. आपली उ�च गुणवUा, हुशार9
आ+ण आपली ूिथत यश अशी काम कर>याची हातोट9 पाहून महाराजांनी होउन
आपEयाला मुFय अिभयंता हो>याची �वनंती केली आहे. 2हैसूर�या ूचंड शेत जिमनी
आपEया आगमनाची जणू वाट पाहत आहेत. सामा=य जनतेला उपयोगी पडतील अशी
कामे कर>याबgलचा आपला लौ*कक आ2ह9 ऐकून आहोत. अशा सधंी 2हैसूर
संःथानात मुबलक ूमाणात उपल_ध आहेत . तर9 हे पद ःवीकार>यासाठ@ आपला होकारसंःथानात मुबलक ूमाणात उपल_ध आहेत . तर9 हे पद ःवीकार>यासाठ@ आपला होकार
आ2हाला कळवावा .

उUरादाखल िल*हलेEया पऽामCये ौी �व�े�र�या 2हणतात - - - -

मी नुक,याच केलेEया �वदेश दौढयात तां�ऽक िशण आ+ण कारखाने यांचा �वशेष
अlयास जवळपास वषGभर केलेला आहे . ,यामुळे तंऽ िशण आ+ण कारखानदार9 या
�वषयात मला Oची असून ,यामCये �वःतार कर>याची मु< सधंी मला िमळेल का ? हे
ूथम ःपR Jहायला हवे . आपEयाकडे Oजू Jहावयाचे क& नाह9 याचा �वचार ,यानंतरच मी
क[ शकेन .



www. esahity. com

या पऽाला 2हैसूर�या महाराजांचा होकार आEयानंतर १५-११-१९०९ रोजी ौी
�व�े�र�या 2हैसूर संःथानचे मुFय अिभयंता (चीफ इं+जिनअर) 2हणून कामावर Oजू
झाले. आEया आEयाच ,यां�या असे लात आले क& मNरनकवे धरणाचा पाणी पुरवठा
अJयव+ःथत असून हजारो Yयालन पाणी फुकट वाया जात आहे . तेJहा पुणे येथे
यशःवीर9,या राबवलेली _लॉक िसःट9म ,यांनी या मर9नकवे धरणासाठ@ वापरली .

त,कालीन संःथानाचे अिधकार9 आ+ण वैय�<क ःवाथG साधू शेतकढयां�या �वरोध
प,क[नह9 ,यांनी _लॉक िस+ःटमच धरणाचे पाणी चबाकार *फरव>यासाठ@ वापरली .

तंऽ िशणासाठ@ असलेEया ौी �व�े�र�या यां�या Oचीकडे ल ठेवून 2हैसूर�या
महाराजांनी तां�ऽक िशण आ+ण औ`ोिगक&करणासाठ@ दोन उ�च ःतर9य सिम,यांचीमहाराजांनी तां�ऽक िशण आ+ण औ`ोिगक&करणासाठ@ दोन उ�च ःतर9य सिम,यांची
ःथापना केली आ+ण केवळ ौी �व�े�र�या यां�या मुळेच एक कॉ=फर=स वषाGनुवष� या
�वषयावर पNरसंवाद घडवत रा*हली आ+ण 2हैसूर राcयामCये अनेकऔ`ोिगक संःथा येऊ
लागEया . रेEवेचे सरकारचे सेबेटर9 2हणून सु]ा ौी �व�े�र�या यांची नेमणूक झालेली
होती . ,याचा सुयोYय उपयोग क[न ौी �व�े�र�या यांनी १५ वष� काह9 न काह9 मंजढुया
िमळ>या कNरता खोळंबलेली ह9 रेEवेची कामे 2हैसूर सरकार�या अख,यार9त आणली
आ+ण रेEवे�या कामाना जोरदार चालना *दली. सन १९१२ साली ,यांना 2हैसूर�या
महाराजांनी "*दवाण" हे पद बहाल केले. ते १९१९सालापयDत *दवाण 2हणून कायGरत होते.

या काळात 2हैसूर सोप �याSटर9 ,पेरािसटोईड Eयाबोरेटर9, भिावती येथील �व�े�र�या
आयनG अ=ड ःट9ल वSसG हे ूकEप सुO झाले. ते सुO कर>यामागे ौी �व�े�र�या यांचे
अथक ूय^ कारणीभूत होते. ौी �व�े�र�या यांनी ितOमला ते ितOपती या अतंरासाठ@
रेःते बांधणीचे रेखांकन सु]ा (Charting)आपEया *दवाण अस>या�या कारक&द�त केले.
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�वशाखापQटणम या बंदर असणाढया *कनारपQट9वर9ल शहराला समुिा�या रौि
[पापासून वाचव>यासाठ@ जी िसःट9म तयार कर>यात आली ,यात ौी �व�े�र�या यांचा
मह,वाचा वाटा होता. 2हैसूर राcयातील वृंदावन गाडGन सुूिस] आहे. या गाडGनची
कEपना ौी �व�े�र�या यांनाच सुचली आ+ण ,या गाडGन�या िनिमGतीचे
ते िशEपकार ठरले. ू,यात ,या गाडGनचे काम १९२७ साली सुO कर>यात आले आ+ण
ते १९३२ साली पूणG देखील झाले. ौीरंगपQटणम पासून दहा *कलोमीटर अतंरावर
क=नमवाड9 गावाजवळ कावेर9 नद9वर धरण बांध>याचे ,यांनी नSक& केले . ,या साठ@
कावेर9 नद9�या पा>याचा �ोत, नद9ची Sयाचम�ट एNरया तसेच धरणा�या
ू,य पा>याखाली बुडणार9 एNरया (सबमजG=स एNरया) यांचे सव�ण कर>यात आले.

,यानुसार कावेर9 नद9वर ३५००मीटर लांबीचे धरण बांध>याचे नSक& झाले . धरणाची
जाःतीत जाःत उंची १२५ फूट असावी आ+ण धरणाचा पाया १११ फूट असावा असे ,यांनीजाःतीत जाःत उंची १२५ फूट असावी आ+ण धरणाचा पाया १११ फूट असावा असे ,यांनी
ठरवले. ,यामुळे द9ड ल एकर जमीन ओिलताखाली येणार होती . या धरणाला कृंणराज
सागर धरण असे नाव मुबर कर>यात आले. या धरणाची Sयाचम�ट एNरया ४१०० चौरस
मैल होती. ौी �व�े�र�या हे चीफ इं+जिनअर असताना हे काम सुO होऊन पूणG सु]ा
झाले. ,या काळातील आिशया खंडातील कृंण राज सागर हे धरण सवाGत मोठे धरण होते.

आजह9 ,या धरणातून पूणG 2हैसूर ला आ+ण बहुतेक सवG ब�गळू[ला �प>याचे पाणी
पुर�वले जाते . ,याचूमाणे हजारो एकर शेतीला सु]ा पाणी िमळते .

ौी �व�े�र�या यांना फादर ऑफ मोडनG 2हैसूर ःटेट असे 2हटले जाते. पूणG आयुंयात
,यांना अनेक मानस=मान िमळाले . अनेक राcयां�या �व`ापीठांनी ,यांना
डॉSटर ऑफ िलटरेचर पदJया *दEया. इंमज सरकारने ,यांना कैसर ए *हंद या पदवीने
स=मािनत केले.
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१९५५ साली ,यांना सव\�च मानाचा " भारतर^ " हा पुरःकार ूदान कर>यात आला .

,यावेळचा ,यांचा सरकारशी झालेला पऽ Jयवहार वाच>या सारखा आहे. ,यांना पुरःकार
दे>याचे जाह9र कर>या पूव� सरकारने ,यांना तसे सूिचत केले आ+ण आपण हा पुरःकार
ःवीकाराल का असे �वचारले . तेJहा ौी �व�े�र�या यांनी ,यांना उलट टपाली कळवले क&
"जर आपण मी आपEया चुक&�या िनणGयांचे समथGन करावे 2हणून हा पुरःकार देत
असाल तर मला तसे जमणार नाह9 . आपEयाला न पटणाढया मु�`ावर मी तुमचा
�वरोधच कर9न. तर9ह9 तु2हाला पुरःकार दे>यात रस असेल तरच मी तुमचा पुरःकार
ःवीकार>यास तयार आहे . सरकारने ,यांना तो पुरःकार *दला .

सदैव स,याची कास धरणारे आ+ण सतत कायGरत राहून कधीह9 सUाधीशांची
खुश मःकर9 न करता योYय तीच गोR करणारे ौी �व�े�र�या *दनांक १४ ए�ूल १९६२खुश मःकर9 न करता योYय तीच गोR करणारे ौी �व�े�र�या *दनांक १४ ए�ूल १९६२
रोजी वया�या १०१ Jया वष� कैलासवासी झाले . ,यां�यासारखा सcजन आ+ण कRाळू
हुशार इं+जिनयर पु=हा कधी होईल हे सांगता येणार नाह9 . ते भारताचे आ` इं+जिनयर
असे 2हणावयास हरकत नाह9 . अशा या ौ}े िस+Jहल इं+जिनयर ना माझा एका िस+Jहल
इ+�जिनअर चा मानाचा मुजरा.

-श2भुनाथ दामोदर गानू
िनवUृ डे�युट9 चीफ इं+जिनयर (िस+Jहल)
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“टाईम” मॅगझीन.

�B Tech: नॅशनल इ+=ःटQयूट ऑफ
इं+जिनयNरंग, 2हैसूर. M.Tech: आयआयट9
कानपुर.
�“इ=फॉिसस” चे संःथापक
�सॉ�टवेअर ेऽातील अमणी�सॉ�टवेअर ेऽातील अमणी
�“पyौी” ने स=मािनत
�जगातील मा=यवर संःथांचे सदःयआ+ण
�व�ःत.

�पy�वभूषण नारायण
मूत�



इं+जिनयर बनताना सश< माणूस बना

एक इं+जिनअर 2हणून आपण जेJहा एखा`ा Jय<&कडे बघतो तेJहा आपEया
मनातील ,याची ूितमा कय असते? हा सवGसामा=य Jय<&ला साह+जक पडणारा ूk.

याचाच अथG क& एक “इं+जिनयर” बनताना आपया Jय�<म,वात काह9 बदल होणे
अपNरहायG आहे.आ+ण समाजह9 या बदलांना ग*ृहत धरतो आहे. मग हे बदल कुठले?

बदलांचा �वचार करता ूःथा�पत समजतुींचा �वचार करणे ओघानेच आले. आ+ण ,यात
प*हला मुgा 2हणजे तो/ती हुशार-बु]9मान आहे 2हणून इं+जिनयर हो>यास लायकआहे ह9
आपिल पूवाGपार चालत आलेली समजतु पण स` पNर+ःथतीत बारावीत ४५ टSके माकG
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प*हला मुgा 2हणजे तो/ती हुशार-बु]9मान आहे 2हणून इं+जिनयर हो>यास लायकआहे ह9
आपिल पूवाGपार चालत आलेली समजतु. पण स` पNर+ःथतीत बारावीत ४५ टSके माकG
असलेEयाला अिभयां�ऽक& पदवीसाठ@ ूवेश काह9 संःथांमधून िमळतो! मग ूk पडतो *क
सवG इं+जिनयर खरंच बु�]मान असतात का? अथाGतच नाह9. माकG आपली बु�]मUा दशGवत
नाह9त हे खर असलं तर9 माकG काह9 अशंी का होईना आपलं अlयास आ+ण कामातील
सात,याचे सचूक असतात. 2हणजेच वर उEलेखलेEया संःथांतून पास होणारे इं+जिनयर
कठोर मेहनतीतूनच तयार होतात. आ+ण अथाGतच इं+जिनयNरंग �व�ात मेहनातीला
कुठलाच पयाGय नसतो.

An Engineer can solve any problem. असं 2हणलं जातं. 2हणजेच एका इं+जिनयरकडे
ःवतःची तकG मता आ+ण बु]9 वाप[न ूkांची उUरं शोधून काढ>याची मता असणं
अपे+त असत.ं



पण आजचे इं+जिनयर *कंवा इं+जिनयNरंगचे �व`ाथ� खरंच ःवतःची बु]9मUा
वाप[न ूkांची उUरं शोधतात का? आ+ण या ूkांचं उUर जर नाह9 असेल तर ,यामागची
कारणं शोधणं गरजेचं आहे. आपण उ`ा�या �पढ9त इं+जिनयर घडवतो आहोत क&
पर9ाथ� हे तपासून बघायला हव.ं

माणूस इं+जिनयर असो *कंवा इतर पदवीधर तो सवाGत आधी सुजाण नागNरक असायला
हवा. समाजातील ःवतः�या ःथानाची ,याला जाणीव असायला हवी आ+ण सामा+जक
जबाबदार9चं भान ठेवूनच तो जगात वावरायला हवा. खासक[न इं+जिनयरने घेतलेलं
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जबाबदार9चं भान ठेवूनच तो जगात वावरायला हवा. खासक[न इं+जिनयरने घेतलेलं
िशण हे ,या�या ःवतः�या ूगतीपुरतं मयाG*दत नसून समाजा�या सवG ःतरांतील
लोकां�या ूगतीसाठ@ असायला हवे. समाजा�या सहकायाGनेच आपली ूगती शSय आहे हे
,याने सतत लात ठेवायला हवे.

अिभयंता बनत असताना ,याने माणूस बनणे �वसरता कामा नये. आपली संःकृती,
महाराXा�या मातीचा वारसा, घरातून आलेले संःकार आ+ण शाळेतून आलेले �वचार सोडू
नयेत. आ+ण नजर नेहमीच आकाशाकडे असावी. कूपमंडूक वUृी सोडून िनभGय भरार9
uयावी. ू,येकानेच सवGू थम ःवतःचे काम पूणG करावे. आपली आवड आपले Cयेय,

आपली मता आ+णआपEया का यांची सुयोYय सांगड घालावी.आ+ण ,यातून सव\Uम
काय करता येईल याचा �वचार करावा.



एक उ,कृR अिभयंता बन>यासाठ@ अनेक ससंाधनांचा वापर क[न घे>याचा �वचार
योYय *दशेकडे नेणारा आहे माऽ तोवरच जोवर हा वापर िनयं�ऽत असेल. तंऽhान
आपEयासाठ@ असते आपण तंऽाhानासाठ@ नाह9. ,यामुळे ,या�या आहार9 जाऊ नये.

तंऽhानाचा दOुपयोग होत असलेEया आज�या बात2या भयानक आहेत. अशा घटना
टाळ>यासाठ@ आपणकाय केले पा*हजे याचा ू,येकानेच �वचार करावा.

आपले २०-२० चे ःव�न साकार कर>याची जबाबदार9 अ_दलु कलामांनी आपEया खां`ंवर
टाकली आहे आ+ण ,यासाठ@ सव\Uम उ�चिशण घेऊन आपला आ+ण समाजाच �वकास
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टाकली आहे आ+ण ,यासाठ@ सव\Uम उ�चिशण घेऊन आपला आ+ण समाजाच �वकास
हे आपले Cयेय असले पा*हजे. तंऽिशणाचा सदपुयोग Jहावा ह9च िनमGळ अपेा
अिभयंता �पढ9कडून असेल.

मानिसक ताणतणावाने भरलेEया आज�या जगात आपला पNरवारच आपली ताकद ठ[
शकतो. ,यामुळे आपEया कुटुंबाला �व�ासात घेऊनच आपले िनणGय uयावेत. आपEया
Jय�<गत मयाGदा ओळखाJयात आ+ण ,यातून मागG काढून �वकास साधावा हेच खढया
अिभयं,यांचे गुणआहेत.

-िशEपा नांदेडकर
एमआयट9,औरंगाबाद.



ई सा*ह,य ूित}ान
मराठ@ भाषा फ़ार सुंदर आहे. गेEया ते�वसशे वषाDत या भाषेने महान लेखक 
कवींना ज=म *दला. वाचकांनी ,यांना डोSयावर घेतले. या महान संत कवींनी 
दाखवलेEया मागाGने मराठ@ माणूस चालला, वागला. ,याचा �पंड घडला. िशण 
झाले. संःकार झाले.
हा वारसा पुढे चालायला हवा. नवे नवे लेखक कवी पुढे यायला हवे. ,यां�यामाफ़G त हा वारसा पुढे चालायला हवा. नवे नवे लेखक कवी पुढे यायला हवे. ,यां�यामाफ़G त 
नवीन �वचार, नवे अनुभव समोर यायला हवेत. तसे नवीन नवीन लेखक िलह9त 
असतातह9. 
अशा नवीन लेखकांना वाचकांसमोर ये>यासाठ@ ई सा*ह,य ूित}ान हे एक 
Jयासपीठ आहे. पावणे दोन लाख वाचकांपयDत पोच>याचा एक मागG. 
वाचकांनाह9 नवनवीन लेखकांचे सा*ह,य िमळ>याचा हा एक सोपा मागG आहे. 
सुलभ. �वशेषतः परदेशात रहाणारे मराठ@ वाचक आ+ण खे|यापा|यातले त[ण हे 
आता मोबाईलqारे ह9 ई पुःतके वाच ूशकतात.
ई सा*ह,याचा ूसार करायला आ2हाला मदत करा. आपEया ओळखी�या आठ ते 
दहा लोकां�या ई मेल आय ड9 आ2हाला कळवा. आ2ह9 ,यांना चांगली चांगली 
पुःतके �वनामूEय पाठव.ू
esahity@gmail.com


