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हे पस्ु तक विनामूल्य आहे
पण फ़ुकट नाही
या मागे अनेकाांचे कष्ट ि पैसे आहेत .

म्हणनू हे िाचल्यािर खचच करा ३ वमवनट
१ वमवनट : लेखकाांना फ़ोन करून हे पस्ु तक कसे िाटले ते कळिा
१ वमवनट : ई सावहत्य प्रवतष्ठानला मेल करून हे पस्ु तक कसे िाटले ते कळिा.

१ वमवनट : आपले वमत्र ि ओळखीच्या सिच मराठी लोकाांना या पस्ु तकाबद्दल
अवण ई सावहत्यबद्दल साांगा.

असे न के ल्यास यापढु े आपल्याला पस्ु तके वमळणे बांद होऊ शकते.

दाम नाही मागत. मागत आहे दाद.
साद आहे आमची. हिा प्रवतसाद.
दाद म्हणजे स्तुतीच असािी असे नाही. प्राांजळ मत, सूचना, टीका, विरोधी मत याांचे स्िागत आहे. प्रामावणक मत
असािे. ज्यामळ
ु े लेखकाला प्रगती करण्यासाठी वदशा ठरिण्यात मदत होते. मराठीत अवधक कसदार लेखन व्हािे आवण
त्यातून िाचक अवधकावधक प्रगल्भ व्हािा, आवण सांपूणच समाज सतत एका नव्या प्रबुद्ध उांचीिर जात रहािा.
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संकलन : कपिल नवले
औरं गाबाद
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या पुहतिके िील लेखनाचे सर्व िक्क लेखकाकडे सुरहिि असून पुतिकाचे
ककिं र्ा त्यािील अिंशाचे पुनर्ुवद्रण र् नाट्य, हचत्रपट ककिं र्ा इिर रुपािंिर
करण्यासाठी लेखकाची लेखी परर्ानगी घेणे आर्श्यक आिे. िसे न
के ल्यास कायदेशीर कारर्ाई िोऊ शकिे.
This declaration is as per the Copyright Act 1957. Copyright protection in India is available
for any literary, dramatic, musical, sound recording and artistic work. The Copyright Act
1957 provides for registration of such works. Although an author’s copyright in a work is
recognised even without registration. Infringement of copyright entitles the owner to
remedies of injunction, damages and accounts.
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• हर्नार्ूल्य हर्िरणासाठी उपलब्ध
• आपले र्ाचून झाल्यार्र आपण फॉरर्डव करू शकिा
• िे पुतिक र्ेबसाईटर्र ठे र्ण्यापूर्ी ककिं र्ा र्ाचना व्याहिररक्त कोणिािी र्ापर
करण्यापूर्ी ई साहित्य प्रहिष्ठानची लेखी परर्ानगी आर्श्यक आिे.
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भारतीय अंतराळ संशोधन संस्िा ही भारत सरकारच्या आपधित्याखालील अंतराळ
संशोधन करणाऱ्या जगातील अशा प्रकारच्या अग्रगण्य संशोधन संस्िांिक
ै ी एक, अशी मूलभूत
संस्िा आहे. फार आधीिासून सुरू असलेल्या या संस्िेचे, सन १९६९मध्ये आधुपनकीकरण
करण्यात आले. अनेक शास्त्रज्ञांच्या मागगदशगनाखाली 'इस्रो'ने (Indian Space Research
Organisation-(ISRO)चे लघु रूि), पतच्याकडे असलेल्या प्रक्षेिण यानांच्या ताफ्याच्या
साहाय्याने, भारतातील व पवदेशांतील अनेकांसाठी प्रक्षेिणाचे बरे च कायगक्रम िूणग के ले आहेत.
इस्रोजवळ पतच्या स्वतःच्या अनेक उभारण्या आहेत. पििक्षीय आपण अनेकिक्षी करारांमुळे पह
संस्िा जागपतक देशसमूह
ू् ांशी सहकायग करत असते.
िूवगकाळ

डॉ. पवक्रम साराभाई, भारतीय अंतराळ कायगक्रमाचे जनक जयांनी सन १९२० मध्ये
आयनोपस्फअर व रे पडयो यांबाबत अनेक प्रयोग के ले, अशा कलकत्ता येिील शास्त्रज्ञ एस. के .
पमत्रा यांच्या कायागियंत, सध्याच्या भारताच्या आधुपनक अंतराळ संशोधनाचा िूवेपतहास
िोचतो. त्यानंतर सी. व्ही. रमण व मेघनाद साह सारख्या अनेक भारतीय शास्त्रज्ञांनी अंतराळ
संशोधनासाठी लागणाऱ्या शास्त्रात भर घातली. , सन १९४५ नंतरचा काळात अंतराळ
संशोधनात भारताची बरीच प्रगती झाली. सन १९४५ मध्ये टाटा इप्स्टट्यूट ऑफ फं डामेंटल
ररसचग च्या उभारणीत जयांची महत्त्वाची भूपमका होती, ते अहमदावाद येिील भौपतक संशोधन
प्रयोगशाळा सुरू करणारे पवक्रम साराभाई व होमी भाभा, या दोघांचा भारताच्या एकपत्रत
अंतराळ संशोधनात मोलाचा वाटा आहे. अंतराळ संशोधनातील प्रािपमक प्रयोगात, वैपिक
दकरण, अत्युच्च िातळीवर व अवकाशात अनेक उिकरणांची तिासणी, आपण जगात सवांत खोल
खाणींिैकी एक समजल्या जाणाऱ्या कोलार येिील खाणीत के लेले अनेक महत्त्वाचे प्रयोग
इत्यादींचा, तसेच, िृथ्वीवरील वातावरणाचा अभ्यास आदींचा समावेश होतो. हा अभ्यास
संशोधन प्रयोगशाळे त, अनेक पवद्यािीठांत आपण वेगवेगळ्या स्वतंत्र जागेत के ला गेला. सन
१९५०मध्ये जेव्हा भारत सरकारने अणुऊजाग खात्याची स्िािना के ली व होमी भाभा यांना त्याचे
सपचव म्हणून नेमले, तेव्हा अंतराळ संशोधनात सरकारचा दृश्य सहभाग ददसून आला .
भारतीय अणुऊजाग खात्याने अवकाश संशोधनासाठी िैसा िुरपवणे सुरू के ले. मुंबईत
कु लाबा येिे सन १८२३ मध्ये वेधशाळा सुरू झाल्यािासून िृथ्वीच्या चुंबकीय क्षेत्राबाबत
भारतात प्रयोग सुरू आहेत. त्यामुळे, भूगभगशास्त्रापवषयी महत्त्वाची मापहती पमळत गेली. उत्तर
प्रदेश राजयामधील पहमालयाच्या िायथ्याशी सन १९५४ मध्ये एक वेधशाळाही स्िािन करण्यात
आली. त्यानंतर, हैदराबाद येिे उस्मापनया पवद्यािीठात रं गािूर वेधशाळाही स्िािन करण्यात
आली. या दो्ही वेधशाळांस अमेररके चे तांपत्रक व शास्त्रीय िाठबळ पमळाले. भारताचे िंतप्रधान
जवाहरलाल नेहरूंनी अवकाश संशोधन कायगक्रमास िुढे प्रोत्साहन ददले. सन १९५७ मध्ये

रपशयाने स्फु टपनकचे यशस्वीरीत्या प्रक्षेिण करून संिूणग जगास अवकाशात प्रक्षेिणाचा मागग
दाखवला. भारतीय राष्ट्रीय अवकाश संशोधन सपमतीची (INCOSPAR) सन १९६२ मध्ये
स्िािना करण्यात येऊन पवक्रम साराभाई यांना त्याचे अध्यक्षिद देण्यात आले. सन १९६० मध्ये
सुरुवात करून, रपशयासोबत असलेल्या मैत्रीमुळे, इस्रोस अंतराळ कायगक्रम व भारतास अणुऊजाग
कायगक्रम राबपवणे सोिे झाले. िोखरण येिे 'आपण बुद्ध हसला' या सांकेपतक नावाखाली, दद. १८
मे १९७४ ला भारताने िपहला अणु स्फोट के ल्यानंतरही रपशयाचे सहकायग सुरूच होते. दद. २४
जानेवारी १९६६ रोजी होमी भाभा यांचा पवमान अिघातात झालेला मृत्यु हा भारताच्या
अवकाश कायगक्रमास बसलेला एक मोठा धक्का होता.
भाभांच्या मृत्यूनंतर, साराभाई अणुऊजाग कपमशनचे अध्यक्ष व अणुऊजाग खात्याचे सपचव
झाले. त्यािूवीच, सन १९६०मध्ये, अवकाश पवज्ञान व तंत्रज्ञान कें द्र आपण प्रायोपगक उिग्रह
दळणवळण भूस्िानकाचा श्रीहरीकोटा तळ, तसेच भारतीय उिग्रह मापलका प्रकल्ि यांची तयारी
झालेली होती. सन १९६९ मध्ये, पवक्रम साराभाई भारतीय अंतराळ संशोधन संस्िेस आधुपनक
रूि पमळाल्यानंतर ही संस्िा भारतातील सवग अवकाश कायगक्रमांचे पनयंत्रण करू लागली.
ध्येय व उदिष्टे
अवकाश तंत्रज्ञानाचा पवकास करणे व त्याचा उियोग पवपवध राष्ट्रीय कायागत करणे हा
इस्रोचा मूळ उिेश होता. त्यािूवी भारतीय अंतराळ पवकास कायगक्रम डॉ. पवक्रम साराभाई करतच
होते. म्हणून त्यांना भारतीय अंतराळ कायगक्रमाचे जनक समजले जाते.
ते पलपहतात ---काहीजण आम्हांला पवकसनशील राष्ट्रांमध्ये अंतराळ कायगक्रमाच्या समिगकतेबिल प्रश्न
करतात. या कायगक्रमाच्या हेतूबिल आमच्या मनांत कसलाच संभ्रम नाही. आम्हाला आर्िगक
दृष्ट्ट्या प्रगत राष्ट्रांशी, चंद्राच्या शोधाबिल, ग्रह वा मानवासपहत अवकाशउड्डाणाबिल
चढाओढ करण्यामध्ये काहीच स्वारस्य नाही. आमच्या देशात तसेच इतर राष्ट्रांच्या समूहात जर

आम्हास अिगिूणग भूपमका िार िाडायची असेल तर, त्यासाठी आम्ही मानवाचे व समाजाचे खरेखुरे
प्रश्न सोडपवण्यासाठी प्रगत तंत्रज्ञानाचा वािर करण्यात सदैव अग्रभागी राहू. डॉ. ए. िी. जे.
अब्दुल कलाम यांनी म्हटल्याप्रमाणे---“ अनेक संकुपचत दृष्टीच्या लोकांनी हा प्रश्न उिपस्ित के ला की, नुकत्याच स्वतंत्र
झालेल्या व जयास आिल्या लोकसंख्येला अन्न खाऊ घालणेही कठीण, अशा देशाने अवकाश
कायगक्रम राबपवण्याची समिगकता ती काय ?. . . . पवक्रम साराभाईंची दृष्टी स्िष्ट होती.
भारतीयांच्या जीवनातील वास्तववादी प्रश्नांबरोबरच तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्यासही आिण
प्रिम क्रमांकावरच असायला हवे. अवकाश संशोधनास ] आिल्या सामथ्यग प्रदशगनाचे माध्यम
म्हणून वािरण्याचा त्यांचा हेतू नव्हता. भारताच्या आर्िगक प्रगतीने त्यांचा अंतराळ कायगक्रम
ठळकिणे व प्रामुख्याने ददसू लागला. अंतराळ तंत्रज्ञानात जास्तीत जास्त स्वयंिूणगतेची या देशाची
भूपमका रापहली. ्यूजवीक या
प्रपसद्ध दैपनकाचे लेखक हेनॉक
(Hennock) यांच्या मते, भारत
त्याच्या अंतराळ शोधास त्यांच्या
राष्ट्रीय मानबबंदश
ू ी जोडते. िुढे ते
म्हणतात, 'या वषी भारताने एकू ण
११ कृ पत्रम उिग्रह प्रक्षेपित के ले.
त्यांतील ९ हे इतर देशांचे होते.
२० उिग्रह एकाच अपननबाणाने
प्रक्षेपित करणारा भारत हा िपहला
देश आहे. "

प्रक्षेिण यानांचा ताफा

भारतीय वाहक अपननबाण-डावीकडू न उजवीकडे अनुक्रमे:
एस एल व्ही, ए एस एल व्ही, िी. एस. एल. व्ही. , जी एस एल व्ही, जी एस एल व्ही-३. १९६०
व १९७० च्या दशकात जागपतक राजकारण व आर्िगक बाबींच्या धाकाखाली, भारतास स्वतःचा
प्रक्षेिण यान कायगक्रम राबपवणे भाग िडले. प्रिम स्तरात, (१९६०-१९७० चे दशकात) भारताने
आिला दणदणीत अपननबाण पवकास कायगक्रम िूणग के ला. १९८० च्या दशकात, उिग्रह प्रक्षेिण
यान-३ बनवले, आपण अपतप्रगत अशा Augmented Satellite Launch Vehicle
(ASLV)चा वािर करून इस्रोने आिली संिूणग कायगक्षमता, धृवीय उिग्रह प्रक्षेिण व भूपस्िर
उिग्रह यान बनपवण्यावर कें दद्रत के ली.

उिग्रह प्रक्षेिण यान
भारतीय उिग्रह प्रक्षेिण यानाचे काम १९७० मध्य इस्रोने सुरू के ले. ह्या कामाचे प्रोजेक्ट लीडर
डॉ. ए. िी. जे. अब्दुल कलाम होते. उिग्रह प्रक्षेिण यानाने ४०० दकलोमीटरची उं ची गाठावी
असा ह्या कामाचा मुख्य उिेश होता. उिग्रह प्रक्षेिण यान हे चार स्तरांचा अपिबाण आहे व
ह्याच्या प्रत्येक स्तरात अपिबाण सॉपलड प्रोिेलंट मोटारी वािरल्या जातात. यातील प्रिम प्रक्षेिण
सन १९७९ मध्ये झाले

भू-पनररक्षण व दळणवळण उिग्रह

भारताचा प्रिम कृ पत्रम उिग्रह आयगभट्ट, याचे सन १९७५ मध्ये सोपव्हयत रपशया कडू न प्रक्षेिण
के ले गेल.े त्यानंतरही रोपहणी मापलके तले प्रयोपगक उिग्रहही तयार करून तसेच प्रक्षेपित के ले
गेले. सध्या ईस्रोिाशी अनेक भूिाहणी उिग्रह आहेत.

इ्सॅट उिग्रहमापलका
भारतीय राष्ट्रीय उिग्रह (Indian Setellite) याचे लघुरूि इ्सॅट. जया उिग्रहांचा वािर
दळणवळण, उिग्रह प्रसारण, हवामानशास्त्र, शोध व इतर कायांकररता के ला जातो अशा
भूपस्िर कक्षा उिग्रहशृख
ं लेचा कायगक्रम म्हणजे इ्सॅट मापलका. हा एक इस्रो या भारतीय
अंतराळ संशोधन संस्िेचा बहुउिेशीय कायगक्रम आहे.

चांद्रमोपहमेसाठी तयार करण्यात आलेले चांद्र आघात शोधयान

(Moon Impact Probe) - आराखडा
भारताची िृथ्वीिल्याडची िपहली मोपहम ही चांद्रयान १ होती. एक चांद्रयान, जयाने
चंद्राच्या कक्षेत ८ नोव्हेंबर इ. स. २००८ ला यशस्वीररत्या प्रवेश के ला. चांद्रयान १ िाठोिाठ
इस्रो चांद्रयान २ आपण मंगळावर मानवरपहत यान तसेच िृथ्वीजवळच्या वस्तू जसे, अवकाश
अशनी, धूमके तू यासाठी मोपहम राबवू इपच्िते.

चंद्रयान १
चांद्रयान १ हे भारतीय अंतराळ संशोधन संस्िेच्या चंद्रयान या चांद्र मोपहमेचा
िपहला टप्िा घेऊन जाणारे अंतराळ यान आहे. चंद्रयान १ हे मानवरपहत अंतररक्षयान असून
त्यामध्ये चंद्राला प्रदपक्षणा मारणारा एक, तसेच चंद्रावर आदळणारा एक असे दोन भाग आहेत.
ध्रुवीय उिग्रह प्रक्षेिण यानाची प्रगत पिढी (िी. एस. एल. व्ही. सी११) या प्रक्षेिकािारे
चंद्रयानाचे प्रक्षेिण ऑक्टोबर २२, इ. स. २००८ रोजी श्रीहररकोटा येिील सतीश धवन अंतराळ
कें द्रावरून झाले. नोव्हेंबर ८ रोजी यानास यशस्वीररत्या चंद्राच्या कक्षेत टाकण्यात आले.

१४ नोव्हेंबर २००८ रोजी रात्री ८ वाजून ६ पमपनटांनी यानाला जोडलेले चांद्र
आघात शोधयान यशस्वीररत्या वेगळे करण्यात आले. जवळिास २५ पमपनटांच्या प्रवासानंतर हा
प्रोब चंद्राच्या दपक्षण ध्रुवाजवळील 'शॅकलटन क्रेटर' येिे आदळले. या घनाकृ ती प्रोबच्या चार
बाजूवर भारताचा ध्वज पचपत्रत असल्यामुळे प्रपतकात्मकररत्या भारतीय ध्वज चंद्रावर िोहोचला
आहे व हे साध्य करणारा भारत हा जगातील चौिा देश बनला आहे.

क्षेत्रीय उभारण्या
इस्रोचे मुख्यालय हे अंतररक्ष भवन, नपवन बेल (BEL) मागग, बंगलोर, भारत येिे आहे.
भपवष्ट्याचा वेध

A model of the Geosynchronous Satellite
Launch Vehicle III.

A model of the RLV-TD

इस्रोची योजना नपजकच्या भपवष्ट्यकाळात नव-युगाचे िृथ्वी िाहणी उिग्रह प्रक्षेपित
करायची आहे. ती संस्िा नपवन प्रकारच्या प्रक्षेिण यानांच्या व अवकाशयानांच्या पवकासाचे
कामही हाती घेईल. इस्रोने नमूद के ले आहे दक ती संस्िा मंगळावर व िृथ्वीजवळील वस्तूंवर
मानवपवरपहत मोपहमा आखेल.

नवीन प्रक्षेिण यानांचा पवकास
इस्रो सध्या दोन नव-युगीन प्रक्षेिण यान तयार करीत आहे. जीएसएलव्ही-३ व
अवतार. ही प्रक्षेिण याने इस्रोची सध्याची प्रक्षेिण क्षमता वाढवेल. याने भारतास वैपिक उिग्रह
प्रक्षेिण व्यािारातील अपधक पहस्सा पमळे ल.

भारतीय चंद्र संशोधन कायगक्रम
देशाच्या चांद्रयान-१च्या यशस्वी मोपहमेनंतर, इस्रो ही िुढील दशकात, अनेक
चांद्रमोपहमा आयोजण्याचा पवचार करीत आहे. तसेच एक स-मानव मोपहम जी सन २०२० मध्ये
कृ तीत येईल. या मोपहमेचा कालावधी व चीनच्या आपण अमेररके च्या मोपहमेचा कालावधी
जवळिास एकसारखाच राहील असा अंदाज आहे.
चांद्रयान-२ ही भारताची दुसरी चांद्रयान मोपहम आहे. ही मानवपवरपहत आहे.
इस्रोिारे प्रस्तापवत या मोपहमेचा खचग सुमारे ४५० करोड रुिये आहे. यात एक ऑर्बगटर व एक
लँडर/ रोव्हर असेल. चाके असणारा हा रोव्हर,चंद्राच्या िृष्ठभागावर दफरुन माती व खडकांचे
नमूने घेईल. त्याची रासायपनक तिासणी तो पतिेच करे ल. याबिलची मापहती ऑर्बगटर माफग त
िृथ्वीवर िाठपवली जाईल.

महत्वाच्या व्यक्ती

होमी भाभा

ऑक्टोबर ३०, इ. स. १९०९ – जानेवारी २४, इ. स. १९६६

होमी भाभा यांनी सन १९४५ मध्ये टाटा मूलभूत संशोधन संस्िेची स्िािना करण्यास हातभार
लावला. सन १९५० ियंत,ते आपण्वय उजाग खात्याचे सपचव म्हणून पनयुक्त के ल्या गेले. भारतीय
अवकाशसंशोधनाचा कायगभारही त्यांचेकडेच होता. त्यांनी भारतीय आपण्वक उजाग आयोगाचे
अध्यक्षिदही भूषपवले. त्यांचे दद. २४ जानेवारी १९६६ला एका पवमान अिघातात झालेल्या
पनधनाियंत,ते ते आपण्वय उजाग खात्याचे सपचव होते.
पवक्रम साराभाई

१२ ऑगस्ट, इ. स. १९१९ – ३१ पडसेंबर, इ. स. १९७१

साराभाई यांनी अहमदाबाद मध्ये एक भौपतक संशोधन प्रयोगशाळे ची; पवक्रम साराभाई अवकाश
कें द्र पतरुवनंतिुरम; अवकाश अनुप्रयुपक्त कें द्र अहमदाबाद आदींची स्िािना के ली. Faster
Breeder Test Reactor (FBTR), Kalpakkam; Variable Energy Cyclotron
Project, Calcutta; इलेक्रॉपनक्स कॉिोरे शन ऑफ इं पडया पल. हैदराबाद; व युरेपनयम
कॉिोरे शन ऑफ इं पडया पल. जादुगुडा पबहार]ते सन १९६२ मध्ये Indian National
Committee for Space Researchचे अध्यक्ष होते. होमी भाभा यांच्या मृत्युनंतर, त्यांना
भारताच्या अणू ऊजाग आयोगाचे अध्यक्ष तसेच अणू ऊजाग खात्याचे सपचव बनपवण्यात आले.
सतीश धवन सप्टेंबर २५, इ. स. १९२० - जानेवारी ३, इ. स. २००२
धवन यांची नेमणूक सन १९७२ मध्ये इस्रोचे अध्यक्ष म्हणून के ली गेली. भारताच्या अंतराळ
खात्याचे ते सपचवही होते. त्यांचा मोठ्या कायगकाळात, इस्रोच्या अनेक यशस्वी कामांना व
जलदगती पवकासास हातभार लागला.

राके श शमाग

जानेवारी १३, इ. स. १९४९ –

एपप्रल ३, इ. स. १९८४ला, राके श शमांनी व Gennady Strekalov तसेच Yury
Malyshev यांचे समवेत, रपशयाच्या सोयुज टी-११ साल्युत ७ वर यशस्वीररत्या उतरलेराके श
शमाग हे भारताचे अवकाशात जाणारे प्रिम नागररक ठरले. त्यांना, या मोपहमेसाठी, पहरो ऑफ
सोव्हीयेट युपनयन हा सोव्हीयेट स्मान व भारताचा अशोक चक्र हा स्मान देण्यात आला.
राजा रामण्णा
राजा रामण्णा यांनी भाभा अणुसंशोधन कें द्र येिे (१९७२–७८ व १९८१–८३) या कालावधीत
पनदेशक म्हणून;पनदेशक जनरल म्हणून DRDOयेिे; भारताच्या संरक्षण संशोधन येिे सपचव
म्हणून (१९७८-१९८१), सेवा ददलीअणू ऊजाग आयोगाचे अध्यक्ष म्हणून १९८४-८७ दरम्यान,
राष्ट्रीय प्रगत पशक्षण संस्िा, बंगलोर येिे पनदेशकाच्या िदावर; जानेवारी ते नोव्हेंबर १९९०
दरम्यान भारताच्या मंत्रालयात संरक्षण राजयमंत्री म्हणून; राजय सभेचे सदस्य म्हणून ऑगस्ट
१९९७ ते ऑगस्ट २००३ तसेच, भारताच्या प्रिम राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार मंडळाचे सदस्य
म्हणून सेवा ददली.
ए. िी. जे. अब्दुल कलाम

ज्म: १५ ऑक्टोबर इ. स. १९३१, मृत्यु: २७ जुल,ै इ. स.

२०१५
ए. िी. जे. अब्दुल कलाम यांनी भारताच्या भारतीय आपण्वक कायगक्रमात,भारतीय अंतररक्ष
कायगक्रम आपण अनेक संरक्षण प्रकल्िात बरे च मोलाचे योगदान के ले. त्यांनी एसएलव्ही-३ या
प्रकल्िाचे पनदेशक म्हणूनही काम के ले. इस्रोत यशस्वीररत्या काम के ल्यावर,ते डीआरडीओ मध्ये
संचालक म्हणून गेलेत. डीआरडीओ मध्ये ते अनेक अपिबाण पवकासाचे मुख्य होते. त्यात नाग,
िृथ्वी, आकाश, पत्रशुल आपण अपि अपिबाण हे अंतभूगत होते. त्यांची भारताचे ११वे राष्ट्रिती

म्हणून पनवड के ल्या गेली जेिे त्यांनी सन २००२ ते सन२००७ इतकी सेवा के ली.

यु. रामचंद्रराव

ज्म: १० माचग १९३२

सन १९७२ नंतर राव यांनी भारतातील १५ उिग्रह प्रकल्िांच्या पवकासावर देखरेख के ली. त्यात
आयगभट्ट, ॲिल, रोपहणी, इ्सॅट व भारताचा सुदरू संवेदन उिग्रह यांचा समावेश होता.
[५६]भौपतक संशोधन प्रयोगशाळे च्या शासन सपमतीचे ते अध्यक्ष म्हणून होते. अवकाश आयोगाचे
अध्यक्ष व अवकाश खात्याचे सपचव म्हणूनही त्यांनी काम के ले. एएसएलव्ही िीएसएलव्ही व
जीएसएलव्ही या मापलकांतही त्याचे महत्त्वाचे योगदान होते. क्रायोजेपनक तंत्रज्ञान व अवकाश
तंत्रज्ञानाचा पवकास करण्यात व भारतात अवकाश तंत्रज्ञानाचा प्रयोगक्षम वािर करण्यातही
त्यांनी सहाय्य के ले.
के . कस्तुरीरं गन

ज्म:२० ऑक्टोबर १९४०

कस्तुरीरं गन यांनी भारतीय अवकाश कायगक्रमात अनेक कळीची िदे भूषपवलीत. ते २७ ऑगस्ट
२००३ नंतर राजयसभेचे सदस्य होते. त्यांच्या महत्त्वाच्या योगदानात, िीएसएलव्ही कायगक्रम,
जीएसएलव्ही मापलका व भारतीय सुदरू संवेदन उिग्रह मापलकांचा समावेश आहे. त्यांचा
कायगकाळ भारतीय अवकाश कायगक्रमाचे मुख्य म्हणून, माचग १९९४ ते ऑगस्ट २००३ इतका
होता.
जी. माधवन नायर

ज्म:३१ ऑक्टोबर १९४३

इस्रोचे िदधारक अध्यक्ष, भारतीय अवकाश खात्याचे सपचव आपण बंगळु रूच्या अँररक्स
कॉिोरे शनचे अध्यक्ष.

के . एन. शंकर ज्म: ७ मे १९४५
हे सन २००२-२००५ या काळात, इस्रोच्या अवकाश अनुप्रयुपक्त कें द अहमदाबाद व इस्रो
उिग्रह कें द्राचे संचालक होते. त्यांना २००४ साली िद्मश्री िुरस्कार देण्यात आला.

एम. अण्णादुराई

ज्म:२ जुलै १९५८

अण्णादुराई यांनी चांद्रयान चंद्र मोपहमेचे संचालन के ले. त्यांनी आिली सेवा यािूवी
आयआरएस १ए, आयआरएस १बी, इ्सॅट २ए, इ्सॅट २बी व एजयुसॅट प्रकल्िात ददली.

वापणपजयक शाखा
अँररक्स कॉिोरे शन

बंगलोर

ही सरकारचे पनयंत्रणात असलेली पविणन एज्सी असून

ती इस्रोचे हाडगवेअर, मनुष्ट्यबळ, व संचेतनाबिल व्यवसाय करते.

संरक्षण संशोधन व पवकास संस्िा
स्िािना

1958

मुख्यालय

डीआरडीओ भवन, नवी ददल्ली

कमगचारी

30,000 (5,000 शास्त्रज्ञ)

वार्षगक बजेट 1. 18 पबपलयन यूएस डॉलर (2006)
जबाबदार मंत्री

श्रीमती पनमगला सीतारमण , भारत सरकारचे संरक्षण मंत्री

संघटना कायगकारी

एस. दक्रस्टोफ, महापनदेशक,

डीआरडीओ
वेबसाइट

बाल्मझीम
www. drdo. gov. in

शक्ती उत्ित्ती पवज्ञान आहे.
संरक्षण संशोधन व पवकास संघटना ( इं ग्रजी : डीआरडीओ, संरक्षण संशोधन व
पवकास संस्िा ) भारताच्या संरक्षणाशी संबंपधत संशोधनासाठी देशातील अग्रगण्य संस्िा आहे.
ही संस्िा भारतीय संरक्षण मंत्रालयाची अपभन्न अंग म्हणून कायग करते.
1 9 58 मध्ये भारतीय सेना व पडफे ्स साय्स इं स्टीट्यूटचे तांपत्रक पवभाग म्हणून
ही संस्िा स्िािन के ली गेली . सध्या, संस्िेकडे स्वतःची IQN प्रयोगशाळा आहेत, जी
इलेक्रॉपनक्स , संरक्षण उिकरणे इत्यादी क्षेत्रात संशोधन करीत आहेत. िाच हजार हून अपधक
वैज्ञापनक आपण िन्नास हजार तांपत्रक कमगचारी या संस्िेचे संसाधन आहेत. रडार , पमसाइल
इत्यादी संबंपधत अनेक मोठ्या प्रकल्ि आहेत.

इपतहास
1 9 58 मध्ये , भारतीय लष्ट्कराचे तंत्रज्ञान पवकास आस्िािना (टीडीई) आपण पडफे ्स
ऑगगनायझेशन आपण ररसचग ऑगगनायझेशनच्या स्िािनेसह संरक्षण संस्िा (डीएसओ) ची स्िािना
करून टेक्नॉलॉजी डेव्हलिमेंट अँड प्रॉडक्शन (डीटीडीिी) ची स्िािना के ली गेली. त्या वेळी
डीआरडीओ 10 संस्िा ककं वा प्रयोगशाळा असलेली एक लहान संस्िा होती. त्यानंतर या संस्िेने
िुढच्या वषांमध्ये वेगवेगळ्या पवषयावरील पशक्षण, अनेक प्रयोगशाळा, यश इ. मध्ये बहुददशात्मक पवकास के ले आहे. आज डीआरडीओमध्ये 50 हून अपधक प्रयोगशाळे त काम के ले जाते
जे एरोनॉरटक्स, आमगमेंट, इलेक्रॉपनक्स, युद्धे वाहने, अपभयांपत्रकी यंत्र,े उिकरणे, पमसाईल, प्रगत
संगणन आपण पसमुलश
े न, पवशेष सापहत्य, नौदल प्रणाली, जीवन पवज्ञान, प्रपशक्षण, मापहती
प्रणाली यासारख्या पवपवध शैक्षपणक उिकरणे आहेत. आपण शेतीसाठी संरक्षण प्रदान करणारे
संरक्षण तंत्रज्ञान पवकपसत करण्यात सदक्रयिणे सहभागी आहेत. सध्या संस्िेचे शास्त्रज्ञ, 5000
हून अपधक शास्त्रज्ञ आपण 25,000 इतर शास्त्रज्ञ, तांपत्रक आपण सहाय्यक कमगचारी कायगरत
आहेत. पमसाइल, शस्त्रे, हलकी लढाऊ पवमान, रडार, इलेक्रॉपनक युद्ध इत्यादींच्या पवकासासाठी
अनेक प्रमुख प्रकल्ि उिलब्ध आहेत आपण अशा बर्नयाच तंत्रज्ञानामध्ये आधीिासूनच अनेक
महत्त्विूणग यश साध्य के ल्या आहेत.
उदिष्टे
जागपतक दजागचे पवज्ञान आपण तांपत्रक आधार स्िािन करुन भारताने समृद्धी
आणण्यासाठी आपण आंतरराष्ट्रीय संरक्षण स्िधाग आपण उिाययोजनांसह त्यांच्या संरक्षण शक्तींना
सुसज्ज करून त्यांना महत्त्विूणग लाभ प्रदान करणे.
यापशवाय डीआरडीओचे उदिष्ट खालीलप्रमाणे आहेत:

संरक्षण सेवांसाठी अत्याधुपनक से्सर, शस्त्र प्रणाली, प्लॅटफॉमग आपण उिकरणे तयार
करण्या साठी पडझाइबनंग, पवकास आपण तयार करणे. संरक्षण सेवांना तांपत्रक समाधानासाठी
स्राइक ची कायगक्षमता वाढवण्यासाठी आपण सै्याच्या पवकासाला प्रोत्साहन देण्यासाठी.
िायाभूत सुपवधा आपण दजेदार बांधकाम क्षमता पवकपसत करा आपण मजबूत तंत्रज्ञान आधार
तयार करा.
डीआरडीओने अनेक प्रगत संरक्षण प्रणाली पवकपसत के ल्या आहेत, त्यांनी
पडफे ्स टेक्नॉलॉजीजच्या पवस्तृत स्िेक्रममध्ये कौशल्य पमळपवले आहे. मूलभूत िात्रतेच्या
क्षेत्रामध्ये: पसस्टम पडझाइन आपण बसंिेरटक से्ससग, शस्त्र प्रणाली आपण मंचांचे एकत्रीकरण;
कृ पत्रम उच्च-स्तरीय सॉफ्टवेअर िॅकेजेसचे पवकास; कायागत्मक सापहत्य पवकास; चाचणी आपण
मूल्यांकन; तंत्रज्ञान हस्तांतरण आपण समावेश यापशवाय, संरक्षण पवज्ञान आपण तंत्रज्ञान, गुणवत्ता
आिासन आपण सुरक्षा, प्रकल्ि आपण तंत्रज्ञानाच्या व्यवस्िािनाशी संबंपधत क्षेत्रातील मूलभूत /
अनुप्रयुक्त संशोधनासाठी पवशेषण आपण इ्रक्शन तयार के ले गेले आहे.

संस्िा
नवी ददल्लीपस्ित डीआरडीओ इमारत (मुख्यालय)

त्याचे मुख्यालय ददल्लीच्या राष्ट्रिती भवनजवळील आमी पबबल्डंगसमोर डीआरडीओ
इमारतीमध्ये आहे. उत्तर-िपिम ददल्लीतील महात्मा गांधी मागागवरील त्याची प्रयोगशाळा आहे.
या संस्िेचे नेतृत्व भारत सरकारचे संरक्षण मंत्री , वैज्ञापनक सल्लागार यांच्या अध्यक्षतेखाली
होते, ते संरक्षण मंत्रालय आपण संरक्षण संशोधन व पवकास पवभागाचे सपचव (डीडीआर व डी)
मधील सामा्य संशोधन व पवकास संचालक आहेत. मुख्यालय स्तरावर, त्यांना आर अँड डी

(सीसीआर अँड डी), मुख्य कं रोलर ऑफ टेक्नॉलॉजी आपण कॉिोरे ट डायरेक्टर मदत करतात .

कॉिोरे ट पनदेशालयाच्या अपधकाऱ्यांनी पवत्तीय आपण मालमत्ता प्रपशक्षण, नागरी
काये आपण मालमत्ता, भाषा, भाषा, दक्षता इत्याददचे क्षेत्र / कायग पनधागररत के ले आहे आपण
मापहती तंत्रज्ञान व तंत्रज्ञान संचालनालय आपण वैज्ञापनक सल्लागार यांच्याकडू न आरटीआय
आपण आरएम दरम्यान एक संवाद म्हणून कायग के ले आहेत. अपतररक्त आर्िगक सल्लागार संस्िेच्या
उिेशांनुसार पनधीच्या वाजवी उियुक्ततेवर संस्िेस सल्ला देतात.

भाभा अॅटोपमक ररसचग सेंटर
भाभा िरमाणु संशोधन कें द्र मुंबई येिे आहे . हा िरमाणु ऊजाग आपण अपभयांपत्रकी
आपण भारतातील आपण्वक ऊजाग पवभागाच्या अंतगगत संबंपधत क्षेत्रातील नौसैपनक संशोधनाचा
एक मल्टी-फोकल कें द्र आहे.
भारताचे िरमाणु कायगक्रम डॉ. होमी जहांगीर भाभा यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू झाले.
3 जानेवारी 1 9 53 रोजी िरमाणु ऊजाग आयोगाने ( एईईटी ) अणु ऊजाग आयोगािारे सुरू के ले
आपण तत्कालीन िंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी 20 जानेवारी 1 9 57 रोजी राष्ट्रांना समर्िगत
के ले. त्यानंतर, 12 जानेवारी 1 9 67 रोजी ्यूपक्लयर एनजी इं पस्टट्यूटची िुनबांधणी करण्यात
आली. त्याचे नाव भाभा अॅटोपमक ररसचग सेंटर होते, जे 24 जानेवारी, 1 9 66 रोजी डॉ. भाभा
यांच्या पवमान अिघातात अिघातात मरण िावले होते.
भारतात िरमाणु ऊजाग यूरेपनयम संसाधने
मॅपजक बॅग्रा यूरेपनयम खाण
तुमालािल्ले यूरेपनयम खान
कायगरत वनस्िती

कागा

काकरिार
कु डनकु लम
मद्रास (कल्िनाक्कम)
नरोरा
राजस्िान (कोटा)

तारािुर
संशोधन आपण चाचणी

आपण्वक खपनज अ्वेषण आपण संशोधन संचालनालय

िरमाणु इं धन composites
भाभा अॅटोपमक ररसचग सेंटर (बीएआरसी)
सीरस ररएक्टर
ध्रुव ररएक्टर
संशोधन आपण चाचणी

हेवी वॉटर बोडग

राजा रमन्ना प्रगत तंत्रज्ञान कें द्र
इं ददरा गांधी आपण्वक संशोधन कें द्र (आयजीसीएआर) कल्िनािक्कम
प्लाझमा ररसचग इप्स्टट्यूट (आयिीआर)
िोखरण
िोखरण -2
हसणारा बुद्ध
वेररएबल एनजी सायक्लोरॉन सेंटर (व्हीईसीसी) कोलकाता

संस्िा आपण्वक ऊजाग आयोग (भारत)
आपण्वक ऊजाग पनयामक मंडळ (भारत) (एईआरबी)

इं पडयन िरमाणु ऊजाग महामंडळ (भवानी)
रे पडएशन आपण आइसोटोि टेक्नॉलॉजी बोडग (बीआरआयटी)

िरमाणु ऊजाग पवभाग (भारत)
होमी भाभा राष्ट्रीय संस्िा
भारतीय िरमाणु ऊजाग महामंडळ (एनिीसीआयएल)
इं पडयन रे अर अिग पलपमटेड (आयआरएल)
भारतीय युरेपनयम कॉिोरे शन
इतर पवषय

भारताची ऊजाग धोरण

भारताचे तीन वषीय िरमाणु कायगक्रम
जैतािूर िरमाणु ऊजाग प्रकल्ि
यूएस-इं पडया पसपव्हल ्यूपक्लयर कोऑिरेशन इपनपशएरटव्ह

नोबेल िाररतोपषक

नोबेल िाररतोपषक हा जगातील अत्यंत प्रपतष्ठेचा िुरस्कार आहे. रसायनशास्त्र,
भौपतकशास्त्र, सापहत्य, जागपतक शांतता, वैद्यकशास्त्र ककं वा जीवशास्त्र आपण अिगशास्त्र या
क्षेत्रांतील अतुलनीय कामपगरीसाठी ककं वा संशोधनासाठी प्रपतवषी हा िुरस्कार ददला जातो.
स्वीपडश वैज्ञापनक आल्रे ड नोबेलने आिल्या मृत्युित्रात या िुरस्कारांची तरतूद के ली. त्याच्या
मृत्यूनंतर िाच वषांनी इ. स. १९०१ मध्ये सवगप्रिम हे िुरस्कार देण्यात आले.

चंद्रशेखर वेंकट रामन
कायगक्षेत्र

भौपतकशास्त्र

कायगसंस्िा

इं पडयन इप्स्टट्यूट ऑफ साय्स [IIS]

प्रपशक्षण

प्रेपसडे्सी कॉलेज, चेन्नई

डॉक्टरे टकरता पवद्यािी

जी. एनू्न. रामचंद्रनू्न

ख्याती रामनू् िररणाम
िुरस्कार

भौपतकशास्त्र

भारतरत्न
लेपनन शांतता िाररतोपषक
वडील चंद्रशेखर अय्यर
आई

िावगती

ित्नी

लोकासुंदरी

अित्ये चंद्रशेखर, राधाकृ ष्ट्णन
चंद्रशेखर वेंकटरामन (नोव्हेंबर ७, १८८८-नोव्हेंबर २१, १९७०) हे प्रपसद्ध भारतीय
भौपतकशास्त्रज्ञ होते. सी. व्ही. रामन यांचा ज्म पतरुपचरािल्ली आपण पशक्षण चेन्नई येिे झाले.
त्यांनी कोलकाता पवद्यािीठात १९१७-१९३३ भौपतकशास्त्राचे प्राध्यािक म्हणून काम के ले.
रामनू्नहे काही काळ बंगलोरातही होते, १९४७ साली ते रामन संशोधन संस्िेचे संचालक झाले.

संशोधन
त्यांच्या रामन िररणाम (प्रकाशाचे मॉपलक्युलर स्कॅ टररं ग) या शोधासाठी ते ओळखले
जातात. १९३० चे भौपतकशास्त्राचे नोबेल िाररतोपषक राम्यांना पमळाले होते.

स्मान
चंद्रशेखर वेंकटरामन यांच्या स्मानािग भारतात दरवषी २८ फे ब्रुवारीला राष्ट्रीय
पवज्ञान ददवस साजरा के ला जातो. याच तारखेला रामन यांनी त्यांचा शोधपनबंध नेचर या
मापसकाला प्रपसद्धीसाठी िाठवला होता.

सुब्रह्मण्यन चंद्रशेखर
िूणग नाव

सुब्रह्मण्यन चंद्रशेखर

ज्म ऑक्टोबर १९ १९१०

मृत्यू

ऑगस्ट २१ १९९५

कायगक्षेत्र

भौपतकशास्त्र
सुब्रह्मण्यमू् च्द्रशेखर (१९१०–१९९५) हे एक भारतीय व अमेररकन शास्त्रज्ञ होते.

आधुपनक खगोलशास्त्रात त्यांचे काम मुलभूत आपण महत्त्वाचे मानले जाते. ताऱ्यांच्या उत्ित्ती
कशी होते ते चंद्रशेखरांनी शोधून काढले. या कामासाठी त्यांना १९८३ चे नोबेल िाररतोपषक
पमळाले. पशवाय त्यांना िद्मपवभूषण, ब्रूस िदक, व इतर अनेक िाररतोपषके पमळाली.
जीवन
डॉ. च्द्रशेखर यांचा ज्म ऑक्टोबर १९ १९१० रोजी लाहोर येिे झाला. त्यांचे
वडील सुब्रह्मण्यनू् हे तेव्हा लाहोर येिे भारतीय रेल्वेच्या ऑडीट खात्यात होते. लाहोरला त्यांचा
ज्म झाला. लाहोरच्या लॉरे ्स गाडगन या भागात होते. वडील सुब्रह्मण्यनू् हे कनागटक संगीताचे
उत्तम जाणकार आपण स्वनतः वायोलीन वादकही होते आपण संगीतशास्त्र वरील काही िुस्तकांचे
लेखनही त्यांनी के ले तर च्द्रशेखर यांच्या आई सीता बालकृ ष्ट्णन याही अपतशय हुशार होत्या,
त्यांनी इं ग्रजीतील िुस्तकांचे तपमळ भाषेत अनुवाद के ले. तर त्यांचे काका, पवि प्रपसद्ध वैज्ञापनक
सर सी. व्ही. रामन होते. अशा हुशार घराण्यातील असलेले डॉ. च्द्रशेखर स्वतःही
लहानिणािासून प्रपतभावान होते.

डॉ. च्द्रशेखर यांचे प्रािपमक व माध्यपमक पशक्षण घरीच झाले, तर उच्च माध्यपमक
व महापवद्यालयीन पशक्षण मद्रास येिे झाले. १९३० साली डॉ. च्द्रशेखर बी. एस. सी.
झाल्यानंतर कें ब्रीज पवद्यािीठातील ररनीटी कॉलेज मध्ये उच्च पशक्षणासाठी दाखल झाले. तेिून
िी. एच. डी. झाल्यानंतर डॉ. च्द्रशेखर पशकागो पवद्यािीठ येिे १९३९ साली सहाय्यक
प्राध्यािक म्हणून रूजू झाले.

संशोधन
डॉ. च्द्रशेखर यांची खरी ओळख म्हणजे "च्द्रशेखर मयागदा". ११ जानेवारी १९३५
या ददवशी डॉ. च्द्रशेखर यांनी एक पसद्धांत मांडला. िुंजवाद आपण सािेक्षतावाद यांची सांगड
घालून च्द्रशेखर यांनी िेत बटूंची कमाल वस्तुमानमयागदा सूयागिेक्षा ४४ टक्के इतकी असू शकते
असे आिल्या पसद्धांतािारे मांडले. यात सूयागिक्ष
े ा लहान असलेले तारे म्हणजे बटू तारे यांचे
अस्तीत्त्व कशामुळे रटकू न आहे हे गणीतािारे डॉ. च्द्रशेखर यांनी मांडले. या पसद्धांतासाठी डॉ.
च्द्रशेखर यांचा पवरोध करणारे डॉ. आिगर एबडंगटन हेही याच समस्येवर पवचार करीत होते,
िण त्यांना यावर उत्तर सािडले नाही. एबडंटन यांनी च्द्रशेखर यांच्या पसद्धांताला पवरोध
के ल्याने तो पसद्धांत मागे िडला.

हरगोबवंद खुराना
ज्म 9 जानेवारी 1 9 22
रायिूर (पजल्हा मुल्तान , िंजाब )

मृत्यू

नोव्हेंबर 9, 2011 (वय 8 9)

कॉ्सॉडग मॅसाचुसेट्स यूएस
पनवास
क्षेत्र

भारत, युनायटेड स्टेट्स, युनायटेड ककं गडम
आपण्वक जीवशास्त्र

संस्िा एमआयटी (1 970-2007)
पवस्कॉप्सन पवद्यािीठ , मॅपडसन (1 960 -70)
पब्ररटश कोलंपबया पवद्यािीठ (1 9 52-60)
कें पब्रज पवद्यािीठ (1 950-52)
पस्वस फे डरल इं पस्टट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी, झुररच (1 948-4 9 4)

पशक्षण

िंजाब पवद्यािीठ
पलव्हरिूल पवद्यािीठ

प्रपसपद्ध

प्रपिने संश्लेषणामध्ये ्युपक्लटेकची भूपमका दशगपवणारे ते प्रिमच होते

उल्लेखनीय स्मान मेपडपसनमध्ये नोबेल िाररतोपषक (1 9 68)

गाडगनर फाउं डेशन आंतरराष्ट्रीय िुरस्कार
लुईसा फाउं डेशन आंतरराष्ट्रीय िुरस्कार
बेपसक मेपडकल ररसचगसाठी अल्बटग लोस्कर िुरस्कार
िद्मपवभूषण
हरगोबवंद खुराना (ज्म 9 जानेवारी 1 9 22 रोजी 9 नोव्हेंबर 2011 मरण िावले) रोजी त्यांनी
्यूपक्लक अॅपसडमधील ्यूपक्लयोटाइडचा क्रम शोधून काढला जयामध्ये सेलचे अनुवांपशक कोड
आपण सेलच्या प्रपिनेचे संश्लेषण पनयंपत्रत करते.
ते नोबेल िाररतोपषकाने स्मापनत भारतीय शास्त्रज्ञ होते.
हरगोबवंद खुराना भारतीय अमेररकन बायोके पमस्ट होते अमेररके तील पनरे नबगग यांनाही
कोलंपबया पवस्कॉप्सन पवद्यािीठात संशोधन करताना 19 68 मध्ये त्यांना माशगल पवद्यािीठातून
लुईसा ग्रॉस हॉरपवट्झ अवॉडग देण्यात आला.
हरगोबवंद खुराना आपण डब्ल्यू. पनयरबगग आपण रॉबटग डब्ल्यू होली यांच्यासह दफपजयोलॉजी
ककं वा मेपडपसनसाठी नोबेल िाररतोपषक देऊन स्मापनत करण्यात आले, जयािारे

वेंकटरामन रामकृ ष्ट्णन

ज्म 1 9 52
पचदंबरम , तपमळनाडू , भारत

पनवास

युनायटेड मोनाकी (यूके)

राष्ट्रीयत्व

युनायटेड ककं गडम

क्षेत्र

बायोके पमस्री, बायोदफपजक्स आपण कम्प्यूटेशनल बायोलॉजी

संस्िा स्रक्चरल स्टडीज मालगसल
ु र बायोलॉजी, कें पब्रज, इं लंड मधील एमआरसी प्रयोगशाळा
पवभाग
प्रपसपद्ध

एक्स-रे दक्रस्टलोग्राफी

उल्लेखनीय स्मान 200 9 मध्ये रसायनशास्त्र नोबेल िुरस्कार
वेंकटरामन "वे्की" रामकृ ष्ट्णन (ज्म: 1 9 52 , तपमळनाडू ) एक जैपवक शास्त्रज्ञ
आहेत. 2009 साली त्यांना रसायनशास्त्रासाठी नोबेल िाररतोपषक देण्यात आले. हा िुरस्कार
त्यांना रीलोसोमच्या कायग आपण संरचनेच्या उत्कृ ष्ट अभ्यासासाठी ददला गेला. जयामुळे
िेशीमधील प्रपिने तयार होतात . हे यश प्रभावी एंटीबायोरटक्स पवकपसत करण्यात
मदत करे ल. या स्मानासाठी संयुक्तिणे इस्रायली मपहला शास्त्रज्ञ यानोि आपण
अमेररके च्या िॉमस स्टीट्झ यांना संयुक्तिणे पनवडण्यात आले.

तीन शास्त्रज्ञांनी पत्र-आयामी प्रपतमांिारे जगाला समजावून सांपगतले की वेगवेगळ्या
रसायनां सोबत ररबोसोम कश्या प्रपतदक्रया देतो, जयासाठी त्यांनी क्ष-दकरण दक्रस्टोलोग्राफीचा
उियोग के ला जयामुळे हजारो िटीने रबॉसॉम्सची प्रपतमा ददसू शकतात. सध्या श्री. वेंकटरामन
रामकृ ष्ट्णन पब्रटनच्या प्रपतपष्ठत कें पब्रज युपनव्हर्सगटीशी संलि आहेत आपण आपण्वक जीवशास्त्र
(एमसीसी प्रयोगशाळे तील िेशी जीवशास्त्र) च्या पवद्यािीठाच्या एमआरसी प्रयोगशाळे तील
स्रक्चरल स्टडीज पवभागाचे प्रमुख शास्त्रज्ञ आहेत. वेंकी नावासाठी प्रपसद्ध असलेले वेंकटरामन
हे सातव्या भारतीय आपण तपमळ मूळचे पतसरे व्यक्ती आहेत जयांना नोबेल िाररतोपषक देण्यात
आले आहे. त्यांचे प्रारं पभक पशक्षण तपमळनाडू मधील पचदंबरम येिे झाले.

प्रारं पभक जीवन
वेंकटरामन रामकृ ष्ट्णन यांचा ज्म तापमळनाडू च्या कु ड्डालोर पजल्ह्यातील पचदंबरम
येिे झाला. त्यांचे वडील सी. व्ही. रामकृ ष्ट्णन आपण आई राजलक्ष्मी देखील वैज्ञापनक होते. त्यांचं
प्रारं पभक पशक्षण अंनामलाई पवद्यािीठ मध्ये झालं आपण त्यानंतर 1 9 71 मध्ये त्यांनी महाराजा
सयाजीराव पवद्यािीठाच्या बडोदा पवद्यािीठातून भौपतकशास्त्रातील िदवी िूणग के ली. त्यानंतर
त्यांनी ओपहयो पवद्यािीठात संशोधन कायग करण्यास सुरुवात के ली, पजिे 1 9 76 मध्ये िीएचडी
िदवी पमळाली. त्यांनी काही ददवसात कॅ पलफोर्नगया पवद्यािीठात काही पशक्षण कायग के ले. पतिेच
त्यांनी जीवशास्त्र मध्ये रस घेतला आपण जीवशास्त्र पवषयातील भौपतकशास्त्राचा वािर करण्यास
प्रारं भ के ला.
त्यांची अनेक कागदित्रे नेचर मॅगझीनमध्ये प्रकापशत झाली.

कररअर
सध्या ते कें पब्रज युपनव्हर्सगटीच्या (मेपडकल ररसचग कौप्सल) मेपडकल ररसचग
कौप्सलच्या मॉलेक्युलर बायोलॉजी लॅबोरे टरीमध्ये ( इं लंड ) जीववैज्ञापनक म्हणून काम करीत
आहेत. अमेररकन नॅशनल एके डमी ऑफ साय्सेसचे सदस्य म्हणून रामकृ ष्ट्णन रंपबटी कॉलेजचे
फे लोपशि आपण कें पब्रजमधील रॉयल सोसायटीचे सदस्य आहेत.

वैयपक्तक जीवन
रामकृ ष्ट्णन यांचे लि वेरा रोसेनब्रीसशी झाले. वेरा स्वतः लेपखका आहेत. त्यांचा
मुलगा रमन रामकृ ष्ट्णन ्यूयॉकग मधील व्हायोपलन संगीतकार आहे.

भूपमका आपण संशोधन कायग
1 9 77 मध्ये वेंकटरामन रामकृ ष्ट्णन यांनी 9 5 कागदित्रे प्रकापशत के ली. सन 2000
मध्ये, वेंकटरामनने प्रयोगशाळे त तीस एकक रबॉसॉम्स शोधून अँटीबायोरटक्ससह संयुगे शोधून
काढली. 26 ऑगस्ट 1 999 रोजी त्यांनी रबॉसॉम्सवर आधाररत तीन कागदित्रे प्रकापशत के ली.
21 सप्टेंबर 2000 रोजी नेचर मॅगझीनमध्ये त्यांचे कायग प्रकापशत झाले. त्याच्या अलीकडील
संशोधनाने ररबोसोमच्या आपण्वक संरचनेची मापहती ददली.

भारतरत्नन हा भारतातील सवोच्च नागरी स्मान आहे. देशासाठी सवोच्च प्रतीचे काम
करणाऱ्या भारताची कीती जगभरात वृद्धीगंत करणाऱ्या व्यक्तीस हा सवोच्च नागरी स्मान देऊन
गौरपवले जाते. अशा व्यक्तींनी उभी हयात यासाठी घालपवलेली असते. अनेकांना तर हा स्मान
मरणोत्तर ददला गेला आहे. सेवा, कला, सापहत्य, पवज्ञान व पविशांती, मानव पवकास,
कारखानदारी इत्यादी क्षेत्रांतील लोकांना, सनदी सेवा बजावलेल्या व्यक्तींना व अ्य अतुलनीय
कामपगरी बजावणाऱ्यांना, हा अमूल्य िुरस्कार देऊन गौरवायचे, असा पनणगय इ. स. १९५४ मध्ये
तत्कालीन भारत सरकारतफे घेण्यात आला २ जानेवारी १९५४ रोजी भारताच्या राष्ट्रितींनी
त्यावर मा्यतेची मोहर उठवली. १९५५ साली कायद्यात काही बदल करून मरणोिरा्त
‘भारतरत्नन’ देण्याची सोय करण्यात आली. त्यानंतर १२ हून अपधक जणांना मरणोिरा्त
भारतरत्नन ददले गेले आहे. २०१४ मध्ये वरील क्षेत्रांबरोबरच क्रीडा क्षेत्रातही उल्लेखनीय
कामपगरी करणाऱ्या व्यक्तींना या िुरस्कारात स्िान देण्यात आले. २०१५ सालाियंत ४१ जणांना
‘भारतरत्नन’ हा िुरस्कार लाभलेला आहे. त्यात तीन नावे िरदेशी व्यक्तींची आहेत. या िुरस्काराचे
वैपशष्ट्ट्ये व तो देण्यासंबध
ं ीचे पनयम भारत सरकारच्या राजित्रात नमूद के ले आहेत. २ फे ब्रुवारी
१९५४ साली िपहला िुरस्कार डॉ. राजेंद्रप्रसाद यांच्या हस्ते ददला गेला.

चंद्रशेखर वेंकट रामन

िूणग नाव

चंद्रशेखर वेंकट रामनू्

ज्म नोव्हेंबर ७, १८८८ पतरुपचरािल्ली, तापमळनाडू ,
भारत
मृत्यू

नोव्हेंबर २१, १९७० बंगळू र, कनागटक, भारत

पनवासस्िान भारत
राष्ट्रीयत्व

भारतीय

कायगक्षेत्र

भौपतकशास्त्र

कायगसंस्िा

इं पडयन इप्स्टट्यूट ऑफ साय्स

प्रपशक्षण

प्रेपसडे्सी कॉलेज, चेन्नई

डॉक्टरे टकरता पवद्यािी

जी. एनू्न. रामचंद्रनू्न

ख्याती रामनू् िररणाम
िुरस्कार

भौपतकशास्त्राचे नोबेल िाररतोपषक

भारतरत्न
लेपनन शांतता िाररतोपषक
वडील चंद्रशेखर अय्यर
आई

िावगती

ित्नी

लोकासुंदरी

अित्ये चंद्रशेखर, राधाकृ ष्ट्णन

रामन यांची सही

सर मोक्षगुड
ं म पविेिरै या

ज्म सप्टेंबर १५, १८६१ मुिन
े हळ्ळी, पचकबळ्ळािूर
तालुका व पजल्हा, म्हैसरू राजय (सध्या कनागटक)

मृत्यू

एपप्रल १४, १९६२, बंगलोर

पनवासस्िान मुिेनहळ्ळी, पचकबळ्ळािूर तालुका व पजल्हा, म्हैसूर राजय (सध्या कनागटक)
नागररकत्व

भारतीय

राष्ट्रीयत्व

भारतीय

वांपशकत्व

भारतीय

धमग

बहंदू

कायगक्षेत्र

अपभयांपत्रकी

कायगसंस्िा

अपभयंता, म्हैसूर चे ददवाण

प्रपशक्षण

कॉलेज ऑफ इं पजनीयरींग,िुणे

ख्याती आंतरराष्ट्रीय इं स्टीट्युट ऑफ पसपव्हल इं पजपनयसग यालंडन पस्ित संस्िेचे स्मानपनय
सदस्यत्व ,तर इं पडयन इं स्टीट्युट ऑफ साय्स च्या बंगलोर शाखेची फे लोपशिपशि
िुरस्कार

भारतरत्न ,'नाईट कमांडर ऑफ दी ऑडगर ऑफ दी इं डीयन एंिायर'

वडील श्रीपनवास शास्त्री
आई

वेंकट लक्षम्मा

सर मोक्षगुंडम पविेिरैय्या, 'नाईट कमांडर ऑफ दी ऑडगर ऑफ दी इं डीयन एंिायर' ;
(सप्टेंबर १५ १८६१ - एपप्रल १४ १९६२). हे एक भारतातील कनागटक राजयातील
पचकबळ्ळािूर तालुक्यातील कोलार पजल्हयातील मुिेनहळ्ळी या गावी ज्मलेले समिग अपभयंते
व नागरीक होते. सन १९५५ मध्ये त्यांना भारतरत्न हा भारतातील सवोच्च स्मान पमळाला.
पब्रटीशांनी िण त्यांना,त्यांनी के लेल्या चांगल्या जनपहताच्या कामामुळे 'नाईट' (knight) या
िुरस्काराने स्मापनत के ले. भारतात, त्यांच्या स्मृतीपप्रत्यिग प्रत्येक वषी, १५ सप्टेंबर हा ददवस
अपभयंता ददन म्हणून िाळला जातो. काही रठकाणी,पवशेषतः, त्यांच्या ज्मराजय असलेल्या
कनागटकात, या ददवशी सावगजपनक सुट्टी असते.
बालिण
यांचा ज्म भारतातील कनागटक राजयातील पचकबळ्ळािूर तालुक्यातील कोलार
पजल्हयातील मुिेनहळ्ळी या गावी झाला. ते श्रीपनवास शास्त्री व वेंकटलक्षम्मा यांचे अित्य होते.
त्यांचे ज्मगाव िुवी म्हैसूर राजयात होते. त्यांचे वपडल हे एक संस्कृ त पविान होते व बहंदू ग्रंिांचे
भाष्ट्यकार असून आयुवदे दक वैद्य होते. त्यांचे िुवगज हे मोक्षगुंडम या पगिलिूर नपजकच्या,
सध्याच्या आंध्र प्रदेशातील प्रकाशम पजल्ह्यातले. मोक्षगुंडम ' हे नाव त्यांची आंध्र प्रदेशशी
असलेली संलिता दाखवते. तरुण पविेिरै य्या यांच्या वपडलांचे ते १५ वषागचे असतांना पनधन
झाले. त्याने त्यांचे कु टुंब हादरले. त्यानंतर ते िरतकु नुगल येिुन मुिेनहळ्ळी ला आले. त्यांचे
प्रािपमक पशक्षण पचकबळ्ळािूर येिे तर उच्चमाध्यपमक पशक्षण बंगलोर येिे झाले. ते १८८१
साली मद्रास येिुन बी. ए. ची िरीक्षा उच्च श्रेणीत उत्तीणग झाले. स्िाित्य अपभयांत्रीकीचे िुढील
पशक्षण त्यांनी कॉलेज ऑफ इं पजनीयरींग,िुणे येिे घेतले. १८८३मध्ये ते इं पजपनअररं गच्या िदवी
िरीक्षा प्रिम श्रेणीने उत्तीणग झाले.
अपभयंता म्हणून वाटचाल

अपभयांपत्रकीमध्ये स्नातक झाल्यावर,त्यांनी बॉम्बे (सध्याचे मुंबई) येिे सावगजपनक
बांधकाम पवभागात नोकरी के ली. नंतर त्यांना भारतीय िाटबंधारे महामंडळ येिून पनमंत्रण आले.
त्यांनी, दख्खन क्षेत्रात िाटबंधाऱ्यांची एक अतीशय पक्लष्ट योजना

राबपवली.

त्यांनी

'सांडव्याची स्वयंचलीत िूरपनयंत्रण िार प्रणाली' पवकसीत के ली व त्याचे िेटेंट घेतले जी सन
१९०३

मध्ये

िपहल्यांदा

िुण्याजवळील

खडकवासला

धरणास

लावण्यात

आली.

यािारे ,धरणातील साठ्याची िूरिातळी, िूर आल्यावर धरणास कोणताही धोका न होता, उच्चतम
पस्ितीस वाढपवण्यास वािरण्यात आलीत. या िारांच्या कामात पमळालेल्या यशामुळे,ती रटग्रा
धरण वाल्हेर व कृ ष्ट्णराज सागर धरण म्हैसरू येिे बसपवण्यात आली. पविेिरै या यांनी हैदराबाद
शहराचे िूरािासुन संरक्षण करण्यासाठी जी प्रणाली पवकपसत के ली त्याने त्यांना सत्कार मुती
झाले. पवशाखािट्टणम बंदरास समुद्री िाण्यािासुन गंजरोधक करण्याची प्रणाली तयार
करण्यातही त्यांनी िुढाकार घेतला.
सर मो. पविेिरै या यांनी,कावेरी नदीवर कृ ष्ट्णराजसागर धरण बांधण्याच्या
प्रस्तावािासुन ते उदघाटनाियंत सवग कामांची देखरे ख के ली. या धरणाचे बांधकामाने, ते बांधल्या
गेल्याच्या वेळचे,आपशयातील सवागत मोठे सरोवर पनमागण झाले. त्यांना यामुळे, 'म्हैसूर राजयाचे
पिता' म्हणून ओळखले जायचे. त्यांचे म्हैसूर राजयाचे नोकरीदरम्यान,त्यांनी सरकारच्या पनयंत्रणा
खालील म्हैसूर सोि फॅ क्टरी, दकटकनाशक प्रयोगशाळा,भद्रावती आयनग व स्टील वकग सू्,श्री
जयचमाराजे्द्र िॉलीटेदक्नक इं स्टीट्युट, बंगलोर ऍग्रीकल्चरल युपनव्हर्सगटी,स्टेट बँक ऑफ
म्हैसुर,सेंचुरी क्लब,म्हैसरु चेंबर ऑफ कॉमसग असे अगणीत औद्योगीक प्रकल्ि सुरु के ले. त्यांनी
उद्योगात खाजगी गुत
ं वणुकीवर भर ददला. ते, प्रामाणीकिणा, वेळेचे पनयोजन,व एखाद्या कामात
िूणग समिगणासाठी ओळखले जात होते. पतरुमला-पतरुिती दरम्यानच्या रस्तेबांधणी मध्येही
त्यांनी योगदान के ले.

म्हैसूर येिे ददवाण म्हणून

मुिेनहळ्ळी येपिल स्मारक

सन १९०८ मध्ये स्वेच्िा-पनवृत्तीनंतर,म्हैसूर या भारतातील मोठ्या व महत्त्वाच्या
राजयाचे ददवाण म्हणुन त्यांना,पनयुक्त के ल्या गेले. कृ ष्ट्णराज वोडेयार चतुिग या म्हैसरू च्या
महाराजाच्या आधारामुळे,त्यांनी राजयाच्या सवांगीण पवकासासाठी पनर्वगवाद असे योगदान
ददले. इतर अनेक कामांसोबत,सन १९१७ मध्ये बंगलोर येिील शासकीय अपभयांत्रीकी
महापवद्यालय याची त्यांनी स्िािना के ली. ती भारतातील एक प्रिम अपभयांत्रीकी संस्िा होती.
ती अद्यािही कनागटकातील एक गणमा्य संस्िा आहे.
सर मो. पविेिरै या यांची मुिेनहळ्ळी येपिल समाधी
नंदी पहल्सच्या िृष्ठभूमीवर, सर मो. पविेिरै या यांच,े त्यांच्या कु टुंबाच्या मालकीच्या
भूमीवर,एक सुंदर व पचत्रमय स्मारक मुिेनहळ्ळी येिे उभारण्यात आले आहे.

िुरस्कार व स्मान
त्यांना पमळालेले 'भारत रत्न' िदक
ते म्हैसूर येिे ददसतांना त्यांना,जनतेसाठी के लेल्या कामांमुळे, 'नाईट कमांडर ऑफ
डॉक्टर' ही अनेक पवद्या शाखातली िदवी देउन दी ऑडगर ऑफ दी इं डीयन एंिायर' या स्मानाने
गौरपवले. ते सन १९२३ च्या इं पडयन साय्स काँग्रेस चे अध्यक्ष होते. त्यांना सन १९५५ मध्ये
'भारतरत्न' या देशाच्या सवोच्च िुरस्काराने गौरपवल्या गेल.े

'नाईट कमांडर ऑफ दी ऑडगर ऑफ दी इं डीयन एंिायर' िदक

सर मो. पविेिरै या यांना आंतरराष्ट्रीय इं स्टीट्युट ऑफ पसपव्हल इं पजपनयसग या लंडन
पस्ित संस्िेने स्मानपनय सदस्यत्व ,तर इं पडयन इं स्टीट्युट ऑफ साय्स च्या बंगलोर शाखेने
फे लोपशिपशि देउन त्यांचा स्मान के ला. देशातील अनेक पवद्यापिठांनी त्यांना

ए. िी. जे. अब्दुल कलाम
िूणग नाव

अवूल िाकीर जैनुलाबददन अब्दुल कलाम

ज्म १५ ऑक्टोबर, १९३१ रामेिर
मृत्यू

२७ जुल,ै २०१५ (वय ८३) पशलाँग

नागररकत्व

भारतीय

राष्ट्रीयत्व

भारतीय

धमग

इस्लाम

कायगसंस्िा

संरक्षण संशोधन आपण पवकास संस्िा

प्रपशक्षण

मद्रास इप्स्टट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी [MIT]

ख्याती शास्त्रज्ञ, भारताचे माजी राष्ट्रिती
िुरस्कार

िद्मभूषण, िद्मपवभूषण, भारतरत्नन

वडील जैनुलाबददन अब्दुल
डॉ. ए. िी. जे. अब्दुल कलाम (ऑक्टोबर १५, इ. स. १९३१ - २७ जुलै, इ. स.
२०१५)

हे भारतीय शास्त्रज्ञ आपण भारताचे अकरावे राष्ट्रिती (कायगकाळ २५ जुलै, इ. स.

२००२ ते २५ जुल,ै इ. स. २००७) होते. आिल्या आगळ्या वेगळ्या कायगिद्धतीमुळे ते 'लोकांचे
राष्ट्रिती' म्हणून लोकपप्रय झाले.
पशक्षण

त्यांचे वडील रामेिरमला येणार्नया यात्रेकरूंना होडीतून धनुष्ट्कोडीला नेण्याआणण्याचा व्यवसाय करीत. प्रवेशासाठी लागणारे िैसेही त्यांच्याकडे नव्हते. बपहणीने स्वतःचे
दापगने गहाण ठे वून त्यांना िैसे ददले. एमआयटी या संस्िेतून एरॉनॉरटक्सचा पडप्लोमा िूणग
के ल्यानंतर, त्यांनी अमेररके तील 'नासा' या प्रपसद्ध संशोधन संस्िेत चार मपहने एरोस्िेस
टेक्नॉलॉजीचे प्रपशक्षण घेतले. त्यानंतर अब्दुल कलाम यांचा १९५८ ते ६३ या काळात संरक्षण
संशोधन व पवकास संस्िेशी (DRDO) संबध
ं आला.

कायग
१९६३ मध्ये ते भारतीय अवकाश संशोधन संस्िेत (इस्रो) क्षेिणास्त्र पवकासातील
िोलार सेटेलाइट लॉब्चंग व्हेईकल (िीएसएलव्ही) च्या संशोधनात भाग घेऊ लागले. इं ददरा
गांधी िंतप्रधान असताना भारताने क्षेिणास्त्र पवकासाचा एकापत्मक कायगक्रम हाती घेतला त्या
वेळी डॉ. कलाम िु्हा डीआरडीओमध्ये होते. वैयपक्तक कामािेक्षा सांपघक कामपगरीवर त्यांचा
भर असे व सहकार्नयांमधील उत्तम गुणांचा देशाच्या वैज्ञापनक प्रगतीसाठी उियोग करून घेण्याची
कला त्यांच्यामध्ये होती.
क्षेिणास्त्र पवकासकायागमधील 'अिी' क्षेिणास्त्राच्या यशस्वी चाचणीमुळे डॉ. कलाम
यांचे जगभरातून कौतुक झाले. िंतप्रधानांचे वैज्ञापनक सल्लागार म्हणून काम करतांना देशाच्या
सुरपक्षततेच्या दृष्टीने त्यांनी अनेक प्रभावी धोरणांची आखणी के ली. त्यांनी संरक्षण मंत्रयांचे
वैज्ञापनक सल्लागार व डीआरडीओ चे प्रमुख म्हणून त्यांनी अजुगन हा एम. बी. टी. (मेन बॅटल टँक)
रणगाडा व लाइट काँबॅट एअरक्राफ्ट (एलसीए) यांच्या पनर्मगतीत महत्त्वाची भूपमका िार िाडली.
पवज्ञानाचा िरम भोक्ता असणारे डॉ. कलाम मनाने खूि संवेदनशील व साधे होते. त्यांना रुद्रवीणा
वाजण्याचा, मुलांशी गप्िा मारण्याचा िंद होता. भारत सरकारने 'िद्मभूषण', िद्यपवभूषण' व
१९९८ मध्ये 'भारतरत्नन' हा सवोच्च दकताब देऊन त्यांचा स्मान के ला. डॉ. कलाम हे अपववापहत

व िूणग शाकाहारी होते. बालिण अिक िररश्रमांत व्यतीत करून पवद्येची अखंड साधना करीत
खडतर आयुष्ट्य जगलेल,े आपण जगातील सवागत मोठया लोकशाही राष्ट्राच्या राष्ट्रिपतिदी पनवड
झालेले डॉ. कलाम, हे युवकांना सदैव प्रेरणा देणारे व्यपक्तमत्त्व होते. िुढील वीस वषांत होणार्नया
पवकपसत भारताचे स्वप्न ते सतत िाहत असत.
राष्ट्रिती िदावरून पनवृत्तीनंतर कायागलय सोडल्यानंतर कलाम इं पडयन इं स्टीट्यूट
ऑफ मॅनेजमेंट पशलांग, इं पडयन इं पस्टट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट अहमदाबाद आपण इं पडयन इं पस्टट्यूट
ऑफ मॅनेजमेंट इं दौर येिे पव्हपजरटंग प्राध्यािक झाले. इं पडयन इं पस्टट्यूट ऑफ साय्स, बॅंगलोरचे
मानद सहकारी; भारतीय पवज्ञान व तंत्रज्ञान संस्िान, चांसलर पतरुवनंतिुरम; अण्णा
पवद्यािीठात एरोस्िेस अपभयांपत्रकीचे प्राध्यािक; आपण संिूणग भारतातील इतर शैक्षपणक आपण
संशोधन संस्िांमध्ये संलि. त्यांनी इं टरनॅशनल इप्स्टट्यूट ऑफ इ्फॉमेशन टेक्नॉलॉजी, हैदराबाद
येिे मापहती तंत्रज्ञान आपण बनारस बहंदू युपनव्हर्सगटी आपण अण्णा पवद्यािीठात तंत्रज्ञान
पशकवले. मे 2012 मध्ये कलाम यांनी भ्रष्टाचाराचा िराजय करण्याचा एक मुख्य पवषय
असलेल्या मी काय आंदोलन करू शकतो याबिल भारताच्या तरुणांसाठी एक कायगक्रम सुरू के ला.

गौरव
अब्दुल कलाम यांचा १५ ऑक्टोबर हा ज्म ददवस जगभरात जागपतक पवद्यािी
ददवस म्हणून िाळला जातो. भारत सरकारने 'िद्मभूषण', 'िद्मपवभूषण' व १९९८ मध्ये
'भारतरत्नन' हा सवोच्च दकताब देऊन त्यांचा स्मान के ला.
१९८१िद्मभूषण

भारत सरकार

१९९०िद्मपवभूषण भारत सरकार
१९९८भारतरत्नन

भारत सरकार

१९९७इं ददरा गांधी राष्ट्रीय एकात्मता िुरस्कार
१९९८वीर सावरकर िुरस्कार

भारत सरकार

भारत सरकार

२०००रामानुजम िुरस्कार भारत सरकार
२००७ककं ग चाल्सग (दुसरा) िदक

मद्रासचे अल्वार ररसचग सेंटर

२००७डॉक्टर ऑफ साय्स ही मानद िदवी

पब्ररटश रॉयल सोसायटी

२००८डॉक्टर ऑफ इं पजपनअररं ग (Honoris Causa)

२००९हूवर िदक

वॉल्व्हरहॅम्प्टन पवद्यािीठ, U. K

ना्यांग टेक्नॉपजकल युपनव्हर्सगटी, बसंगािूर

२००९आंतरराष्ट्रीय vonनKármánनWingsनिुरस्कार

ASME Foundation(अमेररकन

सोसायटी ऑफ मेकॅपनकल इं पजपनअसग)
२०१०डॉक्टर ऑफ इं पजपनररं ग

अमेररके तील कॅ पलफोर्नगया इप्स्टट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी, U.

S. A
२०११्यूयॉकग च्या IEEE (इप्स्टट्यूट ऑफ इलेपक्टकल ॲ्ड इलेक्रॉपनक्स इं पजपनअसग) या
संस्िेचे समासदत्व.

वॉटरलू पवद्यािीठ

डॉ. कलामांची कारकीदग
ज्म : १५ ऑक्टोबर १९३१ रामेिर येिे.

पशक्षण : िाटू्नगझ (Schwartz) हायस्कू ल, रामनाििुरम. सेंट जोसेफ कॉलेज, पत्रचनािल्ली येिे
पवज्ञान शाखेतील िदवी (१९५४). नंतर मद्रास इनस्टीटुयट ऑफ टेकनॉलॉजी चेन्नई येिून
एरोनॉरटकल इं पजपनयररं गची िदपवका घेतली (१९६०).
१९५८ : डी. आर. डी. ओ. मध्ये सीपनयर सायंरटस्ट. तेिे असताना प्रोटोटाईि हॉवरक्रॉफ्ट
(हॉवरक्राफ्टचे मॉडेल) तयार के ले.
हैद्राबादच्या डी. आर. डी. ओ. (पडफे ्स ररसचग ॲ्ड डेव्हलिमेंट ऑगगनायझेशन) चे
संचालकिद.
१९६२ : बंगलोरमध्ये असताना भारतीय अवकाश कायगक्रमात सहभागी. एरोडायनॅपमक्स
पडझाइनच्या फायबर रीएनफोस्डग प्लापस्टक (FRP) या प्रकल्िात सहभागी.
१९६३ ते ७१ :पवक्रम साराभाई यांच्याबरोबर काम के ले. पतरुअनंतिुरम (पत्रवेंद्रम) येिील
पवक्रम साराभाई स्िेस ररसचग सेंटर (ISRO) येिे सॅटेलाईट लॉ्च व्हेईकल (SLV) प्रोग्रॅमचे
प्रमुख.
१९७८ ते ८६ : प्रा. सतीश धवन यांच्याबरोबर काम.
१९७९ : SLVच्या उड्डाण कायगक्रमाचे संचालक
१९७९ ते ८० : िुंबा येिे एसएलव्ही-३ चे प्रोजेक्ट डायरे क्टर. (जुलै १९८० अवकाशात
रोपहणी हा कृ पत्रम उिग्रह प्रक्षेपित)
१९८१ : िद्मभूषण िुरस्कार प्राप्त
१९८५ : पत्रशूल या अपिबाणाची पनर्मगती.
१९८८ : िृथ्वी अपिबाणाची पनर्मगती. ररसचग सेंटरची इमारत तयार करवली.

१९८९ : अिी या अपिबाणाची पनर्मगती.
१९९० : आकाश व नाग या अपिबाणांची पनर्मगती.
१९९१ : वैज्ञापनक सल्लागार, संरक्षण मंत्री व डी. आर. डी. ओ. चे प्रमुख या नात्याने त्यांनी
अजुगन हा एम. बी. टी. (मेन बॅटल टँक) हा रणगाडा व लाइट काँबॅट एअरक्राफ्ट (एल. सी. ए. )
यांच्या पनर्मगतीत महत्त्वाची भूपमका िार िाडली.
१९९४ : 'माय जनी ' हा कपवतासंग्रह प्रकापशत.
२५ नोव्हें. १९९८ : भारतरत्नन हा िुरस्कार प्राप्त.
२००१ : सेवेतून पनवृत्त.
२००२ : भारताच्या राष्ट्रितीिदावर नेमणूक.
कलामांनी पलपहलेली िुस्तके
अदम्य पजि (मराठी अनुवाद : सुपप्रया वकील)
इिाइटेड माइं डू्नस: अनलीबशंग द िॉवर पवददन इं पडया (’प्रजवपलत मने’ या नावाचा मराठी
अनुवाद, अनुवादक : चंद्रशेखर मुरगुडकर)
इं पडया २०२०- ए पव्हजन फॉर द ्यू पमलेपनयम' (इं ग्रजी, सहलेखक अब्दुल कलाम आपण वाय.
एस. राजन) ; 'भारत २०२० : नव्या सहस्रकाचा भपवष्ट्यवेध' या नावाने मराठी अनुवाद :
अभय सदावते)
इं पडया - माय-ड्रीम
उ्ननयन (रा्से्ड्सचा मराठी अनुवाद, सकाळ प्रकाशन)
एनपव्हजबनंग ॲन एम्िॉवडग नेशन :

फॉर सोसायटल रा्सफॉरमेशन
बवंज ऑफ फायर (आत्मचररत्र). मराठीत अपििंख नावाने अनुवाद, अनुवादक : माधुरी
शानभाग.
सायंरटस्ट टू प्रेपसडेंट (आत्मकिन)
टर्नंग िॉइं टू्नस (याच नावाचा मराठी अनुवाद : अंजनी नरवणे)
टागेट ३ पमपलयन (सहलेखक - सृजनिालबसंग)
रा्से्ड्स : माय पस्िररचुअल एक्नसपिररअ्सेस पवि प्रमुखस्वामीजी (सहलेखक - अरुण
पतवारी)
दीिस्तंभ (सहलेखक : अरुण पतवारी; मराठी अनुवाद कमलेश वालावलकर)
िररवतगनाचा जाहीरनामा (मूळ इं ग्रजी-अ मॅपनफे स्टो फॉर चेंज) सहलेखक - व्ही. िोतराज,
मराठी अनुवाद - अशोक िाध्ये)
ए. िी. जे. अब्दुल कलाम : संिण
ू ग जीवन (अरुण पतवारी).
पबयाँण्ड २०१० : अ पव्हजन फॉर टुमॉरोज इं पडया (सहलेखक वाय. एस. राजन, मराठी
अनुवाद-सकाळप्रकाशन)
स्वे अररं ग द सकग ल सेवन स्टेप्स टू इं पडयन रे नेसांस ( सहलेखक – अरुण पतवारी. मराठी
अनुवाद : सेवन स्टेप्स टू इं पडयन रे नेसांस – भारतीय प्रबोधनिवग – वैभवशाली भारताची आगामी
ददशा. अनुवादक : संजय माळी, बुकगंगा िपब्लके श्स ) अब्दुल कलाम यांचे भारताचे अपििंख
हे िुस्तक खूि िान आहे व त्यातून खूि काही पशकण्यासारखे आहे. िररपस्िती दकतीही वाईट
असली तरी आिण त्याला मात देऊ शकतो हे त्यातून समजते.
कलामांना पमळालेले िुरस्कार व स्मान

१९८१ : िद्मभूषण
१९९० : िद्मपवभूषण
१९९७ : भारतरत्नन
१९९७ : इं ददरा गांधी राष्ट्रीय एकात्मता िुरस्कार
१९९८ : वीर सावरकर िुरस्कार
२००० : रामानुजन िुरस्कार
२००७ : ककं ज चाल्सग (दुसरा) िदक
२००७ : पब्रटन येिील वॉल्व्हरहॅम्प्टन पवद्यािीठाची डॉक्टर ऑफ साय्स ही मानद िदवी
२००८ : बसंगािूर येिे डॉक्टर ऑफ इं पजपनअररं ग ही मानद िदवी
२००९ : अमेररकन सोसायटी ऑफ मेकॅपनकल इं पजपनअसगचे हूव्हर िदक
२०१० : वॉटलूग पवद्यािीठाची डॉक्ट ऑकफं पजपनअररं ग ही मानद िदवी
२०११ : ्यूयॉकग च्या आयईईई या संस्िेचे सभासदत्व
२०१५ सप्टेंबर : बंगालच्या उिसागरात ओररसाच्या दकनार्नयाजवळ असलेल्या व्हीलर
आयलंडचे प्रचपलत नाव बदलून ते अब्दुल कलाम बेट असे करण्यात आले.
पनधन
ए. िी. जे. अब्दुल कलाम 27 जुलै 2015 रोजी कलाम पशलॉंग येिे भारतीय शास्त्र
व्यवस्िािन पशलॉंग येिे "एक जीवनीय ग्रह िृथ्वी तयार करणे" या पवषयावर व्याख्यान
देण्यासाठी गेले. िायरीवरून जात असताना त्याला काही अस्वस्ि वाटले, िरं तु िोड्या
पवश्रांतीनंतर सभागृहात प्रवेश करण्यास सक्षम झाले. सुमारे 6:35 व्याख्यान देताना ते स्टेज

वरून कोसळले त्यांना गंभीर िररपस्ितीत जवळच्या बेिनी हॉपस्िटलमध्ये दाखल करण्यात आले;
आगमनानंतर त्याला नाडी ककं वा जीवनाच्या इतर पच्हे ददसल्या नाहीत. आयसीयूत युपनट मध्ये
ठे वण्यात आले तरी कलामला 7:45 वाजता अचानक हृदयपवकाराच्या धक्यानंतर मृत घोपषत
करण्यात आले. त्यांच्या मृत्यूनंतर त्यांचे िार्िगव शरीर पशलॉंग ते गुवाहाटी येिून भारतीय
वायुसेना हेपलकॉप्टरमधून नेण्यात आले होते, तेिून ते 28 जुलच्ै या सकाळी वायुसेना सी -130
जे हरक्यूपलसमध्ये नवी ददल्लीला गेले होते. पवमान दुिारी िलाम एअर बेस येिे उतरले आपण
अध्यक्ष, उिराष्ट्रिती, ददल्लीचे मुख्यमंत्री अरबवंद के जरीवाल आपण भारतीय सशस्त्र बलांच्या तीन
सेवा प्रमुखांनी त्यांना कलामांच्या शरीरावर िुष्ट्िहार ददला. आपण त्यांचे िार्िगव शरीर 10
राजिि मागग येिे ददल्लीच्या पनवासस्िानी नेण्यात आले; तेिे अनेक मा्यवरांनी श्रद्धांजली
वापहली.
29 जुलैच्या सकाळी, कलामचे िार्िगव शरीर भारतीय ध्वजात लिेटले होते, त्यांना
िालम एअर बेसवर नेले आपण दुिारी मदुराई पवमानतळावर आगमन करून वायुसेना सी -130
जे पवमानातून मदुराई येिे नेल.े कॅ पबनेट मंत्री मनोहर िर्रग कर, वेंकैया नायडू , आपण तपमळनाडु
आपण मेघालयाचे राजयिाल के रोसाय्या आपण व्ही. शनमुगननािन यांच्यासह तीन सेना प्रमुख
उिपस्ित होते. िोड्या िोड्या समारं भानंतर कलामचे िार्िगव शरीर वायुसेना हेपलकॉप्टरने
मांडिम शहरात नेण्यात आले होते, तेिून ते सै्याच्या रकमध्ये आिल्या मूळच्या रामेिरम
शहरात नेले गेले. रामेिरम येिे िोहचल्यावर त्यांचे िार्िगव शरीर स्िापनक बस स्टेशनच्या समोर
खुल्या भागामध्ये अंपतम दशगनासाठी ठे वण्यात आले. 30 जुलै 2015 रोजी िंतप्रधान,
तापमळनाडु चे राजयिाल आपण कनागटक, के रळ आपण आंध्रप्रदेशचे मुख्य मंत्री यांच्यासह
350,000 हून अपधक लोक उिपस्ित होते.

सीएनआर राव
ज्म 30 जून 1 9 34 बंगलोर , म्हैसूर राजय (सध्या कनागटक )

पनवास

भारत

राष्ट्रीयत्व

भारतीय

क्षेत्र

रसायनशास्त्र

संस्िा भारतीय अंतररक्ष संशोधन संस्िा
आयआयटी कानिुर
भारतीय पवज्ञान संस्िा
ऑक्सफडग पवद्यािीठ
कें पब्रज पवद्यािीठ
कॅ पलफोर्नगया पवद्यािीठ, सांता बाबगरा
जवाहरलाल नेहरू अॅडव्हा्स्ड सायंरटदफक ररसचग सेंटर
पशक्षण

बनारस बहंदू पवद्यािीठ
िड्यूग पवद्यािीठ

प्रपसपद्ध

सॉपलड-स्टेट के पमस्री

भौपतक पवज्ञान
उल्लेखनीय स्मान ह्यूजेस मेडल (2000)

भारत पवचर िुरस्कार (2004)
( एफआरएस ) (1 9 84)
अब्दुस सलाम िदक (2008)
डेन डेपव्हड अवॉडग (2005)
लीज ऑफ ऑनर (2005)
िद्म श्री
िद्म पवभूषण (2013)
भारत रत्न (2013)
बचंतमणी नागेश रामचंद्र राव हे सीएनआर राव म्हणूनही ओळखले जातात, हे
भारतीय रसायनशास्त्रज्ञ असून त्यांनी प्रामुख्याने सॉपलड-स्टेट आपण स्रक्चरल के पमस्री क्षेत्रात
काम के ले आहे. सध्या ते भारताच्या िंतप्रधानांच्या वैज्ञापनक सल्लागार सपमतीचे प्रमुख आहेत.
डॉ. राव यांना जगभरातील 60 पवद्यािीठातून मानद डॉक्टरेट पमळाले आहेत. त्यांनी सुमारे
1500 शोधपनबंध आपण 45 वैज्ञापनक िुस्तके पलपहली आहेत. वषग 2013 मध्ये, भारत सरकारने
त्यांना भारताचा सवोच्च नागररक िुरस्कार भारत रत्न देऊन स्मापनत करण्याचा पनणगय घेतला.
सी. व्ही. रमन आपण एिीजे अब्दुल कलाम यांच्यानंतर िुरस्काराने स्मापनत करण्यात आलेला
ते पतसरे असे शास्त्रज्ञ आहेत.

िद्म िुरस्कार

िद्म िुरस्कार हे भारत सरकारकडू न देण्यात येणाऱ्या सवोच्च नागरी िुरस्कारांिैकी
िुरस्कार आहेत. प्रत्येक वषी गणराजयददनाच्या िूवगसंध्येला हे िुरस्कार जाहीर करण्यात येतात.
प्रपतवषी माचग वा एपप्रल ह्या मपह्यांत हे िुरस्कार प्रदान करण्यात येतात. त्यात राष्ट्रितींची
स्वाक्षरी असलेले िुरस्कारित्र (सनद) तसेच एक िदक ह्यांचा समावेश असतो. िद्म िुरस्कार हे
'भारतरत्न' नंतर भारतापतल सवोच्च नागरी िुरस्कार आहेत. िद्म िुरस्कारांची सुरवात १९५४
साला िासुन करण्यात आली. िद्मपवभुषण(श्रेणी १), िद्मभुषण (श्रेणी २)आपण िद्मश्री (श्रेणी
३)या तीन श्रेणीत िद्म िुरस्कार पवभागलेले आहेत.

िद्मपवभूषण िुरस्कारपवजेते
वषग

नाव

क्षेत्र

राजय देश

२००० कृ ष्ट्णस्वामी कस्तुरीरं गन पवज्ञान व तंत्रज्ञान कनागटक भारत
२००१ कल्यांिुदी राधाकृ ष्ट्ण राव पवज्ञान व तंत्रज्ञान अमेररका
२००१ मनमोहन शमाग पवज्ञान व तंत्रज्ञान महाराष्ट्र भारत
२००३ बृहस्िपतदेव पत्रगुणा वैद्यकशास्त्र ददल्ली भारत
२००४ जयंत नारळीकर पवज्ञान व तंत्रज्ञान महाराष्ट्र भारत

२००५ बालकृ ष्ट्ण गोयल वैद्यकशास्त्र महाराष्ट्र भारत
२००५ एम. व्ही. एस. वल्यत्तान वैद्यकशास्त्र कनागटक भारत
२००६ नॉमगन बोरलॉग पवज्ञान व तंत्रज्ञान मेपक्सको
२००६ ओबेद पसदिकी पवज्ञान व तंत्रज्ञान कनागटक भारत
२००६ प्रकाश नारायण टंडन वैद्यकशास्त्र ददल्ली भारत
२००६ चाल्सग कोररया पवज्ञान व तंत्रज्ञान महाराष्ट्र भारत
२००७ बालू शंकरन वैद्यकशास्त्र ददल्ली भारत
२००७ जॉजग सुदशगन पवज्ञान व तंत्रज्ञान अमेररका
२००८ एन. आर. नारायणमूती मापहती तंत्रज्ञान कनागटक भारत
२००८ ई. श्रीधरन ददल्ली मेरो ददल्ली भारत
२००९ जसबीरबसंग बजाज वैद्यकशास्त्र िंजाब भारत
२००९ िुरुषोत्तम लाल वैद्यकशास्त्र उत्तर प्रदेश भारत
२००९ अपनल काकोडकर पवज्ञान व तंत्रज्ञान महाराष्ट्र भारत
२००९ जी. माधवन नायर पवज्ञान व तंत्रज्ञान कनागटक भारत
२०१० वेंकटरामन रामकृ ष्ट्णन पवज्ञान व तंत्रज्ञान तपमळनाडू युनायटेड ककं डम*
२०१२ कांपतलाल हपस्तमल संचेती वैद्यकशास्त्र महाराष्ट्र भारत
२०१४ डॉ. रघुनाि माशेलकर पवज्ञान आपण तंत्रज्ञान महाराष्ट्र भारत
२०१६ डॉ. पविनािन शांता वैद्यकीय तपमळनाडू भारत

२०१६ वासुदेव कालकु ्टे आत्रे पवज्ञान आपण तंत्रज्ञान कनागटक भारत
२०१७ यु आर राव पवज्ञान आपण तंत्रऩान भारत

िद्मभूषण िुरस्कार
२०१० सत्यिाल अग्रवाल वैद्यकशास्त्र ददल्ली
२०१० जगददशचंद्र किुर पवज्ञान व तंत्रज्ञान ददल्ली
२०१० ई. टी. नारायननू् के रळ
२०१० रमाकांत िांडा वैद्यकशास्त्र महाराष्ट्र
२०१० अरोयस्वामी िाऊलराज पवज्ञान व तंत्रज्ञान
२०१० नोशीर एम. श्राॉफ वैद्यकशास्त्र ददल्ली
२०१० पबकाश पस्हा पवज्ञान व तंत्रज्ञान ि. बंगाल
२०११ एस. रामचंद्रन पवज्ञान व तंत्रज्ञान तापमळनाडु
२०११ राघवन पिरुमुलिड वैद्यकशास्त्र के रळ
२०१२ सुरेश अडवानी वैद्यकशास्त्र महाराष्ट्र
२०१२ शशीकु मार पचत्रे पवज्ञान व तंत्रज्ञान महाराष्ट्र
२०१२ देवी शेट्टी वैद्यकशास्त्र कनागटक
२०१२ एन. एच. वापडया वैद्यकशास्त्र महाराष्ट्र
२०१३ सत्या अटलुरी पवज्ञान व तंत्रज्ञान

२०१३ नंददकशोर लाड वैद्यकशास्त्र महाराष्ट्र
२०१३ जोगेश िाटी पवज्ञान व तंत्रज्ञान
२०१३ ए. पसवािानु पिल्लै पवज्ञान व तंत्रज्ञान ददल्ली
२०१३ व्ही. के . सारस्वत पवज्ञान व तंत्रज्ञान ददल्ली
२०१३ आलोक सेन पवज्ञान व तंत्रज्ञान उत्तर प्रदेश
२०१३ बी. ऐन. सुरेश पवज्ञान व तंत्रज्ञान कनागटक
२०१४ िद्मनाभन बलराम पवज्ञान व तंत्रज्ञान कनागटक
२०१४ जयेशिराज जोशी पवज्ञान व तंत्रज्ञान महाराष्ट्र
२०१४ मडप्िा महादेवप्िा पवज्ञान व तंत्रज्ञान कनागटक
२०१४ के . राधाकृ ष्ट्णन पवज्ञान व तंत्रज्ञान कनागटक
२०१४ अनुमोलू रामकृ ष्ट्णा पवज्ञान व तंत्रज्ञान आंध्रप्रदेश
२०१४ पिरुमलाचारी रामासामी पवज्ञान व तंत्रज्ञान ददल्ली
२०१४ पवनोद प्रकाश शमाग पवज्ञान व तंत्रज्ञान ददल्ली
२०१५ मंजल
ु भागगवा पवज्ञान व तंत्रज्ञान
२०१५ पवजय भाटकर पवज्ञान व तंत्रज्ञान महाराष्ट्र
२०१५ अमपब्रश पमिल वैद्यकशास्त्र ददल्ली
२०१५ आलोक सेठ वैद्यकशास्त्र ददल्ली
२०१५ खडगबसंग वापल्दया पवज्ञान व तंत्रज्ञान कनागटक

२०१६ ऐ. व्ही. रामा राव पवज्ञान व तंत्रज्ञान आंध्रप्रदेश
२०१६ डी. नागेिर रे ड्डी वैद्यकशास्त्र तेलंगाना
२०१७ टेहम
े टन उडवाडीया वैद्यकशास्त्र महाराष्ट्र
२०१९ आलोक कु कडे वैद्यकशास्त्र महाराष्ट्र
२०१९ नंबी नारायण पवज्ञान व तंत्रज्ञान के रळ

िद्मश्री िुरस्कार पवजेते २०१०-२०१९
२०१०
नाव

क्षेत्र

राजय देश

जलकांतिुरम रामस्वामी कृ ष्ट्णमूती वैद्यकशास्त्र
के . के . अगरवाल

वैद्यकशास्त्र

तपमळनाडू

भारत

ददल्ली भारत

कोडागानुर एस. गोिीनाि वैद्यकशास्त्र

कनागटक

लक्ष्मी चंद गुप्ता

वैद्यकशास्त्र

ददल्ली भारत

दफपलि ऑगस्टीन

वैद्यकशास्त्र

के रळ भारत

रबी्द्र नरै न बसंग

वैद्यकशास्त्र

पबहार भारत

पवकास महात्मे

वैद्यकशास्त्र

महाराष्ट्र

भारत

भारत

मंचनहळ्ळी रं गास्वामी सत्यनारायण राव पवज्ञान आपण अपभयांपत्रकी कनागटक
िाल्िू िुष्ट्िांगदन

पवज्ञान आपण अपभयांपत्रकी

के रळ भारत

भारत

िोपनस्सेररल सोमसुंदरन

पवज्ञान आपण अपभयांपत्रकी

िुकापद्यल इट्टूि जॉन पवज्ञान आपण अपभयांपत्रकी

अमेररका*

पवजय प्रसाद पडमरी पवज्ञान आपण अपभयांपत्रकी गुजरात
पवजयालक्ष्मी रबवंद्रनाि

भारत

पवज्ञान आपण अपभयांपत्रकी आंध्र प्रदेश

भारत

२०११
एम. अन्नामलाई

पवज्ञान आपण अपभयांपत्रकी

कनागटक

भारत

महेश हरीभाई मेहता पवज्ञान आपण अपभयांपत्रकी-शेतकीपवज्ञान गुजरात

भारत

कोइं बतोर नारायण राव राघवे्द्रन पवज्ञान आपण अपभयांपत्रकी तपमळनाडू

भारत

सुमन सहाय पवज्ञान आपण अपभयांपत्रकी

ददल्ली भारत

ई. ए. पसदिकी पवज्ञान आपण अपभयांपत्रकी-शेतकीपवज्ञान आंध्र प्रदेश

भारत

गोिालन नायर शंकर पवज्ञान आपण अपभयांपत्रकी-स्िाित्यशास्त्र के रळ भारत
िुखराज बाफना

वैद्यकशास्त्र-बालोिचार

म्सूर हसन वैद्यकशास्त्र-हृदयोिचार

उत्तर प्रदेश

श्यामा प्रसाद मंडल वैद्यकशास्त्र-अस्थ्योिचार
पशविाठम पवट्टल

ित्तीसगढ

भारत

भारत

ददल्ली भारत

वैद्यकशास्त्र-एंडोदक्रनोलॉजी तपमळनाडू

भारत

मदनूर अहमद अली वैद्यकशास्त्र-गॅस्रोएंटेरोलॉजी तपमळनाडू

भारत

इं ददरा बहंदज
ु ा वैद्यकशास्त्र - प्रसूतीशास्त्र
जोझ चाको िेररयाप्िुरम

ए. मातंड पिल्लै

सुब्रा सुरेश

भारत

वैद्यकशास्त्र-कार्डगयो-िोरापसक शल्यपचदकत्सा के रळ

वैद्यकशास्त्र-्यूरोसजगरी

मधुकर के शव ढवळीकर
मणी लाल भौपमक

महाराष्ट्र

के रळ भारत

इतर-Archeology महाराष्ट्र

भारत

पवज्ञान आपण अपभयांपत्रकी अमेररका

पवज्ञान आपण अपभयांपत्रकी

अमेररका

२०१२
नाव

क्षेत्र

राजय देश

व्ही आददमूती पवज्ञान आपण अपभयांपत्रकी के रळ भारत
कृ ष्ट्ण लाल चढ्ढा

पवज्ञान आपण अपभयांपत्रकी - शेती ददल्ली भारत

वीरें दर बसंग चौहान पवज्ञान आपण अपभयांपत्रकी ददल्ली भारत
रामेिर नाि कौल बामेझाई पवज्ञान आपण अपभयांपत्रकी जम्मू आपण काश्मीर भारत
पवजयिाल बसंग

पवज्ञान आपण अपभयांपत्रकी - शेती उत्तर प्रदेश

भारत

लोके श कु मार बसंघल पवज्ञान आपण अपभयांपत्रकी िंजाब भारत
यज्ञस्वामी सुंदर राजन

पवज्ञान आपण अपभयांपत्रकी कनागटक

जगदीश शुक्ल पवज्ञान आपण अपभयांपत्रकी
माहदी हसन वैद्यकशास्त्र-शरीरशास्त्र

अमेररका
उत्तर प्रदेश

भारत

भारत

भारत

पविनािन मोहन

वैद्यकशास्त्र - मधुमेहसंशोधन तपमळनाडू

जे. हरी्द्रन नायर

वैद्यकशास्त्र - आयुवेद

वल्लालिुरम सेन्नीमलै नटराजन

पजते्द्र कु मार बसंग

भारत

के रळ भारत

वैद्यकशास्त्र - वृद्धत्वसंशोधन तपमळनाडू

भारत

वैद्यकशास्त्र - ककग रोगशास्त्र पबहार भारत

श्रीपनवास एस. वैश्य वैद्यकशास्त्र

दमण आपण दीव

पनत्या आनंद वैद्यकशास्त्र-औषधसंशोधन

उत्तर प्रदेश

जुगल दकशोर वैद्यकशास्त्र-होपमओिॅिी

ददल्ली

मुकेश बात्रा

महाराष्ट्र

वैद्यकशास्त्र-होपमओिॅिी

भारत

भारत

कोटा उल्लास कारं त इतर-व्यजीवन आपण ियागवरण संवधगन

के . िड्डय्या

इतर-िुरातत्त्वपवज्ञान महाराष्ट्र

भारत

स्विन गुहा

इतर-काचभांडी

भारत

राजस्िान

कार्तगकेय साराभाई इतर - ियागवरण पशक्षण

गुजरात

२०१३ मबहंद्रा अग्रवाल पवज्ञान व तंत्रज्ञान उत्तर प्रदेश
२०१३ मुस्तानपसर बमाग पवज्ञान व तंत्रज्ञान उत्तर प्रदेश
२०१३ अपवनाश चांदेर पवज्ञान व तंत्रज्ञान ददल्ली
२०१३ संजय धांडे पवज्ञान व तंत्रज्ञान महाराष्ट्र

भारत

कनागटक

भारत

भारत

२०१३ जयरामण गौररशंकर पवज्ञान व तंत्रज्ञान आंध्रप्रदेश
२०१३ शरद काळे पवज्ञान व तंत्रज्ञान महाराष्ट्र
२०१३ संजय कु मार िाल िपिम बंगाल
२०१३ ददिक िाठक पवज्ञान व तंत्रज्ञान महाराष्ट्र
२०१३ मुदंद
ु ी रामकरृष्ट्ण राजु पवज्ञान व तंत्रज्ञान आंध्र प्रदेश
२०१३ अजय सुद कणागटक
२०१३ के . पवजयराघवन पवज्ञान व तंत्रज्ञान ददल्ली
२०१४ शेखर बासु पवज्ञान व तंत्रज्ञान महाराष्ट्र
२०१४ माधवन चंद्रदािन पवज्ञान व तंत्रज्ञान केू् रळ
२०१४ जयंता कु मार घोष पवज्ञान व तंत्रज्ञान िपिम बंगाल
२०१४ रवी ग्रोवर पवज्ञान व तंत्रज्ञान महाराष्ट्र
२०१४ रामकृ ष्ट्ण होसुर पवज्ञान व तंत्रज्ञान महाराष्ट्र
२०१४ रामास्वामी अय्यर पवज्ञान व तंत्रज्ञान ददल्ली
२०१४ ईलुवॅबिंगल जेम्मीस पवज्ञान व तंत्रज्ञान कनागटक
२०१४ ए. एस. दकरण कु मार पवज्ञान व तंत्रज्ञान गुजरात
२०१४ अजय कु मार िररदा पवज्ञान व तंत्रज्ञान तामीळनाडु
२०१४ एमवायएस प्रसाद पवज्ञान व तंत्रज्ञान आंध्रप्रदेश
२०१४ ब्रम्हा बसंग पवज्ञान व तंत्रज्ञान ददल्ली

२०१४ पवनोद बसंग पवज्ञान व तंत्रज्ञान मध्य प्रदेश
२०१४ गोबवंदन सुंदराजन पवज्ञान व तंत्रज्ञान आंध्र प्रदेश
२०१५ सुब्बई अरुनन पवज्ञान व तंत्रज्ञान कनागटक
२०१५ जॅक्स ब्लॅमोंट पवज्ञान व तंत्रज्ञान
२०१५ एन. प्रभाकर पवज्ञान व तंत्रज्ञान ददल्ली
२०१५ प्रल्हाद पवज्ञान व तंत्रज्ञान महाराष्ट्र
२०१५ वसंत शास्त्री पवज्ञान व तंत्रज्ञान कणागटक
२०१५ एस. के . पशवकु मार पवज्ञान व तंत्रज्ञान कणागटक
२०१६ ददिांकर चॅटजी पवज्ञान व तंत्रज्ञान कणागटक
२०१६ सपतश कु मार पवज्ञान व तंत्रज्ञान ददल्ली
२०१६ ओकार नाि श्रीवास्तव पवज्ञान व तंत्रज्ञान उत्तर प्रदेश
२०१६ पवना टंडन पवज्ञान व तंत्रज्ञान मेघालय
२०१६ जी. डी. यादव पवज्ञान व तंत्रज्ञान महाराष्ट्र
२०१७ पजतेंद्र नाि गोस्वामी पवज्ञान व तंत्रज्ञान आसाम
२०१७ बचंताकें दी मेल्लाशम पवज्ञान व तंत्रज्ञान
२०१७ चंद्रकांत पिठावा पवज्ञान व तंत्रज्ञान तेलग
ं ाना
२०१७ अजॉय कु मार रे पवज्ञान व तंत्रज्ञान िपिम बंगाल
२०१८ अपमतवा रॉय पवज्ञान व तंत्रज्ञान िपिम बंगाल

२०१८ पवक्रम चंद्रा ठाकु र पवज्ञान व तंत्रज्ञान उत्तराखंड
२०१८ राजगोिालन वासुदेवन पवज्ञान व तंत्रज्ञान तापमळनाडु
२०१८ मानस पबहारी वमाग पवज्ञान व तंत्रज्ञान पबहार
२०१९ रोपहनी गोडबोले पवज्ञान व तंत्रज्ञान कनागटक
२०१९ उद्धब भराली पवज्ञान व तंत्रज्ञान आसाम
२०१९ सुभाष काक पवज्ञान व तंत्रज्ञान
२०१९ बलदेव बसंग पधल्लोन पवज्ञान व तंत्रज्ञान िंजाब

पवक्रम साराभाई
ज्म १२ ऑगस्ट, १९१९
मृत्यू

३० पडसेंबर, १९७१ (वय ५२)

पनवासस्िान भारत
नागररकत्व

भारतीय

राष्ट्रीयत्व

भारतीय

पवक्रम अंबालाल साराभाई (१२ ऑगस्ट, इ. स. १९१९ - ३० पडसेंबर, इ. स. १९७१)
हे भारतीय भौपतकशास्त्रज्ञ व खगोलशास्त्रज्ञ होते. ते भारताच्या अंतराळ संशोधनाचे पितामह
आपण भारताच्या अंतराळ युगाचे पशल्िकार म्हणून ओळखले जातात

बालिण व पशक्षण
पवक्रम अंबालाल साराभाई यांचा ज्म अमदाबाद येिील एका संिन्न कु टूंबात ऑगस्ट
१२ १९१९ ला झाला. त्यांचे वडील हे एक उद्योगिती होते. त्यांचे बऱ्याच राजकीय व्यबक्तं शी
त्यांचे संबध असल्याने रवींद्रनाि टागोर, जवाहरलाल नेहरू, सरोपजनी नायडू , महात्मा गांधी
आदी लोकांचे त्यांच्या घरी जाणे-येणे होते. पवक्रम साराभाई यांच्या आई सरलादेवी यांनी
आिल्या ८ मुलांच्या पशक्षणासाठी स्वतःची मांटेसरी िद्धतीची शाळा काढली

होती.

या

शाळे तच पवक्रम साराभाईचे पशक्षण युरोिातून आलेल्या पशक्षकांिारे झाले. त्याना
लहानिणािासुनच गपणत आपण भौपतकशास्त्र हे पवषय पवशेष आवडत होते.

आिले

१२ वी ियंतचे पशक्षण आटिून १९३७ साली िुढील पशक्षणासाठी ते पब्रटनमधील कें पब्रज
पवद्यािीठात पशकायला गेले. िण दुसरे महायुद्ध सुरु झाल्याने ते भारतात िरत आले व त्यांनी
बंगलोरमधील इं पडयन इं स्टीट्यूट ऑफ साय्स मध्ये नोबेल िाररतोपषक पवजेते सर सी. व्ही.
रामन यांच्या मागगदशगनाखाली वैपिक दकरणावर संशोधन के ले. १९४२ साली त्यांनी
भरतनाट्यम, कु पचिुडी या नृत्यकलेत िारं गत असलेल्या प्रपसद्ध नृत्यांगना मृणापलनी साराभाई
यांच्याशी पववाह के ला. त्यांना कार्तगकेय आपण मपल्लका ही दोन अित्ये झाली.

कारकीदग
१९४५ साली दुसरे महायुद्ध संिल्यावर पवक्रम साराभाई पब्रटनला गेल.े १९४७ साली
त्यानी ‘कापस्मक रे इं वेपस्टगेशन इन रापिकल लैटीट्यूड्स’ वर संशोधन करून डॉक्टरेट पमळवली
आपण त्याचवषी ते आिल्या मायदेशी िरत आले. भारतात िरत येउन त्यांनी नोव्हेंबर ११
१९४७ला अहमदाबाद येिे भौपतकी संशोधन कायगशाळा ची स्िािना के ली. हे त्यांचे िपहले िाउल
होते, िुढे जाऊन अवकाश संशोधनात पवक्रम साराभाई यांनी भरीव कामपगरी के ली. पवक्रम
साराभाई यांनी अहमदाबाद येिील जगपवख्यात भारतीय प्रबंध संस्िा (इंपडयन इप्स्टट्यूट ऑफ
मॅनेजमे्ट) स्िािन करण्यात महत्त्वाची भूपमका बजावली. १९७५ मध्ये जो िपहला अंतररक्ष
उिग्रह आयगभट्ट अवकाशात सोडला गेला त्याची रचना पवक्रम साराभाई यांच्या अहमदाबाद
ररसचग सेंटर मध्येच के ली होती. आयगभट्टच्या यशस्वी प्रक्षेिणानंतर भारताने अनेक उिग्रह
अवकाशात प्रक्षेपित के ले. या यशामागे साराभाई यांचे अिक िररश्रम, दूरदृष्टी आपण खंबीर नेतृत्व
ह्यांचा मोलाचा वाटा आहे.
पवक्रम साराभाई यांनी जागपतक दकती असलेल्या अनेक सस्िांची सुरवात के ली.
इं पडयन इप्स्टट्यूट ऑफ मॅनेजमे्ट (IIM) ही भारतातील सवोत्कृ ष्ट व्यवस्िािन पशक्षण संस्िा
डाॅॅ. साराभाई यांच्या प्रयत्नातुनच उभी रापहली. भौपतकशास्त्रातील संशोधनासाठी प्रपसद्ध

असलेल्या राष्ट्रीय भौपतकी प्रयोगशाळा (PRL) देपखल डाॅॅ. साराभाई यांनीच सुरू के ली.
अहमदाबाद येिे वस्त्रोद्योग पनर्मगतीस चालना देणारे अहमदाबाद टेक्स्टाईल इं डस्रीयल ररसचग
असोपसएशन (ATIRA) या संस्िेची उभारणी त्यांनी के ली. ियागवरण क्षेत्रात कायगरत असलेली
सेंटर फॅ ार इ्व्हीरॅ ा्मेंटल प्लॅबनंग ॲ्ड टेक्नॅालॅाजी (CEPT) ही संस्िा देपखल त्यांनी उभारली.

स्मान
डॉ. पवक्रम साराभाई यांना सन १९६६ साली िद्मभूषण आपण १९७२ साली
मरणोत्तर िद्मपवभूषण हे िुरस्कार भारत सरकारतफे देण्यात आले.

मृत्यू
३० पडसेंबर १९७१ साली के रळ राजयातील कोवालम येिे रात्री झोिेतच
ह्रदयपवकाराच्या झटक्याने पवक्रम साराभाई यांचे पनधन झाले.

होमी जहांगीर भाभा
िूणग नाव

होमी जहांगीर भाभा

ज्म ऑक्टोबर ३०, इ. स. १९०९
मुंबई, महाराष्ट्र, भारत
मृत्यू

जानेवारी २४, इ. स. १९६६
माँत ब्यांको, इटली

पनवासस्िान भारत

नागररकत्व

भारतीय

राष्ट्रीयत्व

भारतीय

धमग

िारशी

कायगक्षेत्र

भौपतकशास्त्रज्ञ

कायगसंस्िा

कॅ व्हेंपडश लॅबोरेटरी,

टाटा मूलभूत संशोधन संस्िा [टीआयएफआर]
भारतीय अणुऊजाग आयोग
प्रपशक्षण

कें पब्रज पवद्यािीठ

डॉक्टरे टचे मागगदशगक िॉल पडरॅ क

ख्याती भारतीय अणू संशोधन
िुरस्कार

िद्मभूषण(इ. स. १९५४)

वडील जहांगीर होरमजी भाभा
आई

मेहरे बाई
होमी भाभा (इ. स. १९०९ - इ. स. १९६६) भारतीय अणुभौपतकशास्त्रज्ञ होते.

भारताच्या अणुऊजाग पवकासकायगक्रमाचा िाया रचण्याच्या कामपगरीमुळे त्यांना भारताच्या
अणुऊजाग व अण्वस्त्र पवकासकायगक्रमाचे प्रणेते मानले जाते.

जीवन
भाभा यांचा ज्म सधन िारशी कु टुंबात झाला. वडील जहांगीर भाभा हे बॅररस्टर
होते. िुस्तकांची आवड असल्यामुळे घरातच खूि िुस्तके गोळा के ली होती. त्यात पवज्ञान
पवषयाचीही िुस्तके होती. होमी भाभा यांना या िुस्तकांमुळे पवज्ञानात स्वाभापवकिणेच आवड
पनमागण झाली. पशवाय त्यांना कपवतेचा आपण पचत्रकलेचा िंद होता. अपतशय सुंदर, देखणे
व्यपक्तमत्त्व लाभलेले होमी भाभा उत्तम व्यक्ती होते.
त्यांचे प्रािपमक ते िदवी ियंतचे पशक्षण मुंबई येिे झाले. होमी यांनी िुढे इं पजपनयर
व्हावे असे त्यांच्या वपडलांना वाटत होते. िण होमी यांनी वपडलांना आिल्याला गपणत आपण
भौपतक शास्त्रेच पवशेष आवडतात असे ठामिणे सांपगतले. वपडलांनी हो-ना करत गपणताचा
सखोल अभ्यास करण्यास िरवानगी ददली िण आधी प्रिम श्रेणीत इं पजपनयररं गची िदवी प्राप्नत
करण्याची अट घालून ददली. वपडलांनी िरवानगी ददल्यावर होमी भाभा कें पब्रज पवद्यापिठातून

इ. स. १९३० साली प्रिम श्रेणीत इं पजपनयर झाले. तसेच िॉल पडरॅ क यांच्या मागगदशगनाखाली
गपणताचा अभ्यासही करीत रापहले. कॅ व्हेंपडश लॅबोरे टरीत ्यूपक्लअर दफपजक्सचा अभ्यास करून
इ. स. १९३३ साली त्यांनी डॉक्टरे ट पमळवली. त्या काळात त्यांना पशष्ट्यवृत्ती आपण अनेक
बक्षीसेही पमळाली.
इ. स. १९४० साली भारतात िरत आल्यावर काही काळ डॉ. भाभा यांनी भारतीय
पवज्ञान संस्िा, बंगलोर येिे प्रोफे सर म्हणून काम के ले. इ. स. १९४५ साली टाटा मूलभूत संशोधन
संस्िेची स्िािना करण्यात मदत के ली आपण आिले संशोधन कायग संभाळू न डॉ. भाभा टाटा
मूलभूत संशोधन संस्िेचे संचालक झाले. भारताच्या स्वातंत्रयानंतर इ. स. १९४८ साली त्यांच्या
िुढाकाराने अणु उजाग आयोगाची स्िािना करण्यात आली. याही संस्िेचे तेच संचालक म्हणून
काम िाहू लागले. त्यांच्या अिक िररश्रमांमुळेच भारत देशात अणु भट्टी ची स्िािना होऊ शकली.
अणुचा वािर शांततेच्या मागागनेच व्हावा असे ठाम मत संयुक्त राष्ट्रच्या सभेत मांडणारे भाभा हे
िपहले वैज्ञापनक होते. डॉ. भाभा यांनी िाया रचला म्हणूनच भारताने अनेक रठकाणी अणु भट्या
सुरू करून त्यांचा पवज पनर्मगतीसाठी उियोग के ला तसेच १८ मे, इ. स. १९७४ या ददवशी
भारताने िोखरण येिे िपहला अणुस्फोट घडवून आणला.
पनधन
संयुक्त राष्ट्रच्या सभेला जातांना २४ जानेवारी, इ. स. १९६६ या ददवशी रा्सच्या
हिीत असतांना त्यांचे पवमान अिघातात पनधन झाले. त्यांच्या मृत्यूनंतर रॉम्बे येिील अणू
संशोधन कें द्राचे नाव बदलून भाभा अणू संशोधन कें द्र असे ठे वण्यात आले.

अपनल काकोडकर
िूणग नाव

अपनल काकोडकर

ज्म ११ नोव्हेंबर, १९४३
बारावनी, मध्य प्रदेश, भारत

पनवासस्िान भारत
नागररकत्व

भारत

राष्ट्रीयत्व

भारतीय

कायगक्षेत्र

अणुशास्त्रज्ञ

कायगसंस्िा

भाभा अणुसंशोधन कें द्र

प्रपशक्षण

व्ही. जे. टी. आय.

वडील िुरुषोत्तम काकोडकर
आई

कमला काकोडकर

डॉ. अपनल काकोडकर (११ नोव्हेंबर, इ.स. १९४३:बारावनी, मध्य प्रदेश, भारत - )
हे भारतातील सुप्रपसद्ध अणुशास्त्रज्ञ, भारतीय अणुऊजाग मंडळाचे अध्यक्ष आपण भारत
सरकारच्या अणुऊजाग पवभागाचे प्रमुख अपधकारी आहेत. भारताच्या अणुऊजाग कायगक्रमाच्या

प्रमुखिदाच्या आधी ते इ.स. १९९६ ते २०००च्या दरम्यान, होमी भाभा अणु संशोधन कें द्राचे
संचालक होते.
भारतीय स्वदेशी तंत्रज्ञानाचे जनक
भारतातील अनेक महत्त्वाची वैज्ञापनक िदे सांभाळणारे व अणुचाचणीतील मुख्य
शास्त्रज्ञ याव्यपतररक्त, डॉ. काकोडकर हे िोररयम या इं धनावर आधाररत अणुऊजेच्या स्वदेशी
तंत्रज्ञानाचे जनक म्हणूनही ओळखले जातात.
वाटचाल
डॉ. काकोडकर यांचा ज्म नोव्हेंबर ११, १९४३ मध्ये, मध्यप्रदेशातील बारावनी
गावात झाला. त्याच्या मातोश्री श्रीमती कमला काकोडकर आपण वडील िुरुषोत्तम काकोडकर हे
गांधीवादी स्वातंत्रयसैपनक होते. त्यांचे प्रािपमक पशक्षण स्िापनक शाळे त, तर माध्यपमक पशक्षण
खारगाव येिे झाले. मॅररकनंतर ते मुंबई येिे पशक्षणासाठी आले.
डॉ. काकोडकर हे मुंबईच्या रूिारे ल कॉलेज मध्ये बारावीियंत होते. त्यानंतर त्यांनी
यंत्रशास्त्रीय (मेकॅपनकल) तंत्रज्ञानाची िदवी व्ही. जे. टी. आय. ,मुंबई पवद्यािीठ येिून १९६३
मध्ये पमळवली. भाभा अणुसंशोधन कें द्रात ते १९६४ साली रुजू झाले. िुढे त्यांनी नॉरटंगहॅम
पवद्यािीठातून १९६९ साली िदव्युत्तर िदवी पमळवली. िुढे त्यांनी भाभा संशोधन कें द्रात प्रदक्रया
अपभयांपत्रकी (ररॲक्टर इं पजपनयररं ग) पवभागात बनणाऱ्या "ध्रुव ररॲक्टर"मध्ये, िूणगतया नवीन
आपण उच्च तंत्रज्ञान वािरून मोलाची भर टाकली. ते भारताच्या १९७४ आपण १९९८ च्या
अणुचाचणीच्या मुख्य चमूचे सभासद होते. िुढे त्यांनी भारताच्या स्वयंिण
ू ग अशा जड िाण्याच्या
ररॲक्टरच्या चमूचे नेतृत्व के ले. कल्िकम आपण रावतभट्ट या जवळजवळ रसातळास आलेल्या
अणुभट्ट्यांचे िुनरुज्जीवन हे त्यांच्या तांपत्रक कौशल्याचे महत्त्वाचे उदाहरण आहे.
आताियंत त्यांनी जवळजवळ २५०च्यावर शास्त्रीय संशोधनिर लेख पलपहले आहेत.

ऊजाग आपण भारताचा शांततामय अणुऊजाग कायगक्रम
भारताला ऊजागक्षेत्रात स्वयंिूणग बनवण्यासाठी, िोररयमसारख्या स्वस्त आपण भारतात
सहज उिलब्ध अशा स्रोतािासून ऊजाग बनवण्याचे स्वप्न काकोडकर यांनी िापहले आपण त्या ददशेने
बरीच चांगली प्रगती के ली आहे. सध्या ते प्रगत अशा जड िाण्याच्या भट्टीवर काम करत आहेत.
ह्या भट्टीत िोररयम-युरेपनअम२३३ याचा मूळ ऊजागस्त्रोत म्हणून वािर होईल, तर प्लुटोपनयम
के वळ सुरुवातीचे ऊजागिूरक इं धन म्हणून वािरले जाईल. अशा प्रकारच्या भट्टीमुळे, भारताची
७५% ऊजेची गरज तर दूर होईलच िण एक ऊजाग पमळवण्याचा सोिा आपण सुरपक्षत मागग
उिलब्ध होईल.
इतर िदे
डॉ. काकोडकर सध्या(सन २०११) "भारतीय तंत्रज्ञान संस्िा, मुंबई" (भारतीय
तंत्रज्ञान संस्िा, मुंबई) याचे अध्यक्ष होते. ते जागपतक अणुऊजाग महामंडळाचे सभासद आहेत.
तसेच त्यांना जागपतक नवतंत्रज्ञान संस्िेने मानाचे सभासदत्व भेटले आहे.
राष्ट्रीय तंत्रज्ञान अकादमीचे (इं पडयन नॅशनल अकॅ डमी ऑफ इं पजपनयररं ग) ते १९९९२००० या दरम्यान अध्यक्ष होते. ते ्यूपक्लयसग सप्लाय ग्रुि(एन. एस. जी. ग्रुि)चे १९९९ ते
२००२ या दरम्यान सभासद होते. वयमू् ह्या दकशोरवयीन मुलांसाठीच्या दजेदार मराठी वाचन
सापहत्याच्या सल्लागार मंडळातही त्यांचा सदक्रय सहभाग आहे.

राष्ट्रीय िुरस्कार
िद्मश्री (१९९८)
िद्मभूषण(१९९९)
िद्मपवभूषण (२००९)

इतर िुरस्कार
हरी ओम आश्रम प्रेररत पवक्रम साराभाई िुरस्कार (१९८८)
एच. के . दफरोददया िुरस्कार (१९९७)
रॉकवेल िदक (१९९७)
दफक्की िुरस्कार, त्यांच्या अणुऊजाग आपण तंत्रज्ञानाच्या योगदानाबिल (१९९७-९८)
ॲनकॉन जीवनगौरव िुरस्कार (१९९८)
एच. जे भाभा स्मृपतिुरस्कार (१९९९-२०००)
गोदावरी गौरव िुरस्कार (२०००)

पवजय िांडुरंग भटकर

पवजय िांडुरंग भटकर (ऑक्टोबर ११, इ. स.
१९४६ - हयात) हे मराठी, भारतीय संगणकशास्त्रज्ञ
आहेत. सध्या ते नांलदा पवद्यािीठाचे कु लगुरू आहेत.
भारताने अमेररके ने संगणकपवक्रीसाठी घातलेल्या अटी
नाकारून डॉ. भटकर यांच्या मागगदशगनाखाली आिला
स्वत:चा महासंगणक बनवण्याचे ठरवले. हवामानाच्या अंदाजातील अचूकता वाढवण्यासाठी
महासंगणक ही भारताची मोठी गरज होती. त्यासाठी पवज्ञान-तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात भारताने
भरारी घ्यायची स्वप्ने िाहणारे िंतप्रधान राजीव गांधीनी सी-डॅक या संस्िेची स्िािना िुणे
पवद्यािीठात २ जून १९८८ रोजी के ली. भटकर हे तेव्हा 'इलेक्रॉपनक ररसचग अँड डेव्हलिमेंट
सेंटर'चे संचालक म्हणून पत्रवेंद्रमला काम करीत होते. ते महासंगणक बनवण्यासाठी िुण्यातील
एनआयसीत आले. तोवर त्यांना महासंगणकाचा कोणताही अनुभव नव्हता. असे असून, डॉ.
पवजय भटकरांनी िरम-८०० हा महासंगणक अमेररके ने देऊ के लेल्या ककं मतीच्या पनम्म्या
ककं मतीत आपण पनम्म्या वेळेत करून ददला. त्याला उिेशून ‘वॉल स्रीट जनगलने’ ही बातमी ददली
होती.
पवजय िांडुरंग भटकर हे मूळचे अकोला पजल्ह्यातील मूर्तगजािूर तालुक्यातील मुरंबा या
अडीचशे-तीनशे लोकवस्तीच्या गावाचे. ज्म ११ ऑक्टोबर १९४६. त्यांचे मूळ घर जनावरांचा
गोठा आपण िडक्या बभंती असलेल्या जुनाट वाड्यात. त्यांनी आिले इलेपक्रकल
इं पजनीररं गचे आपण िीएच. डीियंतचे पशक्षण मुरंबा, करजागाव, मूर्तगजािूर, अमरावती,
नागिूर, वडोदरा आपण ददल्ली अशा अनेक रठकाणी दफरून िूणग के ले. भटकरांनी पशक्षणाच्या
काळात सवग पवषयांतील साधारणत: िन्नास हजार िुस्तके वाचली, असे म्हणतात. पशक्षणानंतर,

त्यांना िरदेशी नोकर्नयांची अनेक आमंत्रणे होती, िण त्यांनी भारतातच राहायचे ठरवले होते.

पवक्रम साराभाईंच्या अध्यक्षतेखाली इलेक्रॉपनक्स कपमशनची स्िािना १९६८ साली
झाली. त्या कपमशनवर भटकरांनी दहा वषे काम के ले. ते इं ददरा गांधींनी 'इलेक्रॉपनक्स आपण
दूरसंचार' साठी १९७२ साली नेमलेल्या महत्त्वाच्या सपमतीचे सदस्य होते. त्यांनी (पत्रवेंद्रममध्ये
इलेक्रॉपनक ररसचग अँड डेव्हलिमेंट या भारतातील सवागत मोठया प्रयोगशाळे ची स्िािना के ली.
ते या संस्िेचे १९८० ते१९८७ या काळात ते संचालक होते. ) भटकरांच्या मागगदशगनाखाली
के रळमध्ये अठरा कारखाने उभारले गेल.े १९८२ च्या एपशयाडच्या वेळी भारतात दूरदशगनचे
प्रसारण रं गीत असावे असे सरकारला वाटले. इतर जयेष्ठ शास्त्रज्ञांच्या मते हे शक्य नव्हते, त्यावेळी
िंतप्रधान इं ददरा गांधीनी ही कामपगरी भटकरांवर सोिवली. त्यासाठी के ल्रॉन आपण
पतरुअनंतिूरमच्या इलेक्रॉपनक्स संशोधन संस्िेने भटकरांच्या नेतृत्वाखाली प्रयत्नांची िराकाष्ठा
करून हे उदिष्ट िूणग के ले. भटकरांनी इलेक्रॉपनक्सची अनेक उिकरणे व प्रणाल्या पवकपसत के ल्या.
सुरपक्षततेच्या आपण उत्िादन क्षमतेच्या बाबतीत त्यांनी पभलाई प्ला्टमध्ये सुधारणा करून
ददल्या. रस्त्यावरील वाहतूक पनयंत्रण प्रणाली, उद्योगातील स्वयंचपलत यंत्रणा, कलकत्ता भुयारी
रे ल्वेची संगणकीय प्रणाली त्यांनी पवकपसत के ल्या. भटकर टाटा क्सल्ट्सीत १९८७ मध्ये
उिाध्यक्ष झाले.
भटकरांनी १९९३मध्ये िरम-८०० तर १९९८मध्ये िरम-१००० हे संगणक बनवले.
िरम म्हणजे सवगश्रेष्ठ. हा संगणक प्रपत सेकंद एक अब्ज गपणते करू शकतो. अंतराळ संशोधन,
भूगभागतील हालचाली, तेलसाठे संशोधन, वैद्यकीय हवामान, अपभयांपत्रकी, लष्ट्करी अशा अनेक
क्षेत्रांसाठी हा संगणक उियोगी िडतो. पवकसनशील देशातील असा हा एकमेव संगणक आहे.
एवढ्या क्षमतेचा संगणक अमेररका आपण जिान सोडता फक्त भारतात आहे.

त्यांनी भारतातील सवग भाषा संगणकांवर आणून साक्षरच काय िण पनरक्षरही संगणक
साक्षर व्हावा असा प्रयत्न के ला. त्यांनी िुण्यातील सी-डॅकमध्ये (Centre for Development
of Advanced Computing)

प्रगत संगणकीय पशक्षण कें द्र सुरू करून हजारो मुलांना

संगणकाचे पशक्षण ददले. तेिील मुले आज जगात भारताचे नाव उज्जवल करत आहेत. इं टरनॅशनल
इप्स्टट्यूट ऑफ इ्फमेशन टेक्नॉलॉजी ही िदव्युत्तर पशक्षणाची संस्िा त्यांनी स्िािन के ली.
महत्त्वाच्या व्यक्तींच्या सुरक्षेततेसाठी त्यांनी स्िेशल प्रोटेक्शन ग्रुिला संगणकीय प्रणाली बनवून
ददली. त्यांनी एसएमएससाठी भारतीय भाषांची प्रणाली पवकपसत के ली. शाळे ियंत न येऊ
शकणार्नया मुलांसाठी एजयुकेशन टू होम' (ईटीएच) ही संकल्िना मांडून त्यासाठी १९९८-९९
मध्ये ईटीए संशोधन शाळा सुरू के ली. त्यामुळे कदापचत भारत हा जगातील सवागत मोठा संगणक
साक्षर देश बनेल.
ग्रामीण भागात संगणक पशक्षणाचा प्रसार अपधक होण्यासाठी पडपजटल स्कू ल काढू न
त्यािारे वीस लाख लोकांना पशक्षण ददले. त्यांनी घरात येणाऱ्या एकाच वायरमधून आिल्याला
फोन-टीव्ही आपण संगणक चालवता येतील अशी ब्रॉडबँड प्रणाली पवकपसत के ली. भटकरांनी
महाराष्ट्र नॉलेज कॉिोरे शन, डीव्हीनेट, मपल्टया, पडशनेट या संस्िाही स्िािन के ल्या.

भूषवलेली िदे
सी-डॅकचे संस्िािक व िपहले कायगकारी संचालक
िरम कायगक्रम व लेपक्सकॉन इं टरनॅशनल स्कू लचे मदतनीस आपण सल्लागार
भारत सरकारच्या शास्त्रीय सल्लागार सपमतीचे सदस्य
अमृता पवद्यािीठाचे सदस्य
पडशनेट (DSL)चे चेअरमन

आंतरराष्ट्रीय सल्लागार मंडळाचे सदस्य
भारतातील लीबडंग टेक्नॉलॉपजस्ट
फे लोपशि -कॉम्प्युटर सोसायटी ऑफ इं पडया (CSI)
फे लोपशि -आयू्ई
न ईई
फे लोपशि -आयू्ए
न नू्नएई(इं पडयन नॅशनल ॲकॅ डमी ऑफ इं पजनीअररं ग)
फे लोपशि -राष्ट्रीय पवज्ञान अकादमी, भारत
फे लोपशि -महाराष्ट्र पवज्ञान अकादमी
फे लोपशि -गोखले पशक्षण संस्िा
सदस्य -वर्कं ग ग्रुि ऑन R&D अँड HRD of IIT Task Force
वगैरे वगैरे
स्मान आपण िुरस्कार
आणासाहेब पचरमुले स्मृपत िुरस्कार- २००३
इं पडयन पजओटेदक्नकल सोसायटी- सुवणगिदक, १९७९
इलेक्रॉपनक मॅन ऑफ द इयर -१९९२- ELCINA
ईपबझ इनोव्हेशन कॉ्टेस्ट िुरस्कार -दुबई, १९९८. (या स्िधेला ३५ देशातून १३२५
जण आले होते, त्यांत भटकर हे िपहले आले. )
एचू्क
न े दफरोददया जीवनगौरव िुरस्कार- १९९५-९६

एनू्आरू्नडीसी िुरस्कार-१९८१
ओम प्रकाश भसीन िुरस्कार-२०००
कृ तज्ञता िुरस्कार के जी प्रपतष्ठानचा दशकातील व्यपक्तमत्त्व िुरस्कार -२००४
गुलाबराव महाराज िुरस्कार दानावे स्ट जीवनगौरव िुरस्कार -२००३
िॉवरपग्रड कॉिोरे शन ऑफ इं पडयाचा(PMCIL) िुरस्कार -२००१
पिटसगबगग िाररतोपषक -२००४
िुणे अपभमान मूती -१९९७
िुणे पसटाडेल िुरस्कार िुण्यभूषण िुरस्कार प्रपतपष्ठत माजी पवद्यािी िुरस्कार -१९९४(I. I. T, Delhi)
पप्रयदर्शगनी िुरस्कार -२०००
फे डरे शन ऑफ इं पडयन चेंबर ऑफ कॉमसग(FICCI) -१९८३, १९९१.
भारत सरकारकडू न िद्मश्री -२०००
महाराष्ट्र सरकारचा महाराष्ट्र भूषण िुरस्कार -२०००
भारत सरकारकडू न िद्मभूषण -२०१५
राजर्षग शाहू महाराज िुरस्कार -

रापमयल वाधवा सुवणगिदक -१९९२(IETE)
रोटरी िुरस्कार -१९९७
लोकमा्य रटळक िुरस्कार -१९९९
पवदभग गौरव िुरस्कार पवदभग भूषण िुरस्कार पवपवधलक्षी औद्योपगक पवकास कें द्राचा(VASUIK) िुरस्कार -१९९३
पविरत्नन िुरस्कार पविेिरय्या स्मृपत िुरस्कार -२००२(कोल्हािूर)
पवज्ञानगौरव िुरस्कार सरस्वती िुरस्कार सावरकर राष्ट्रीय स्मारक पवज्ञान िुरस्कार सीडॅक-एसीएस प्रपतष्ठान व्याख्यान िुरस्कार -२००७
श्रीमंत मालोजीराव स्मृपत िुरस्कार हायग्रीव्ह िुरस्कार वगैरे.

जयंत पवष्ट्णू नारळीकर

िूणग नाव

श्री जयंत पवष्ट्णू नारळीकर

ज्म जुलै १९, १९३८, कोल्हािूर
पनवासस्िान िुणे
नागररकत्व

भारतीय

राष्ट्रीयत्व

भारतीय

धमग

पह्दु

कायगक्षेत्र

खगोलभौपतकी

कायगसंस्िा

कें पब्रज पवद्यािीठ

टाटा मूलभूत संशोधन संस्िा
आयुका
प्रपशक्षण

बनारस बहंदू पवद्यािीठ

कें पब्रज पवद्यािीठ
डॉक्टरे टचे मागगदशगक रे ड हॉईल
वडील पवष्ट्णू वासुदेव नारळीकर
आई

सुमती पवष्ट्णू नारळीकर

ित्नी

मंगला जयंत नारळीकर

अित्ये गीता (क्या), पगररजा (क्या), लीलावती (क्या)
डॉ. जयंत पवष्ट्णू नारळीकर (जुलै १९, १९३८ - हयात) हे भारतीय खगोलशास्त्रज्ञ व लेखक
आहेत.
जीवन
नारळीकरांचा ज्म कोल्हािूर येिे जुलै १९, १९३८ रोजी झाला. त्यांचे वडील, रँ लर
पवष्ट्णू वासुदेव नारळीकर हे एक प्रपसद्ध गपणतज्ञ, वाराणसी येिील बनारस बहंदू पवद्यािीठाच्या
गपणत शाखेचे प्रमुख होते. त्यांची आई सुमती पवष्ट्णू नारळीकर ह्या संस्कृ त पवदुषी होत्या. जयंत
नारळीकरांचे शालेय पशक्षण वाराणसी येिे झाले. इ.स. १९५७ साली त्यांनी पवज्ञानात िदवी
(B.Sc.) प्राप्त के ली.या िरीक्षेत त्यांनी प्रिम क्रमांक िटकावला. त्यानंतर उच्च पशक्षणासाठी ते
पब्रटनमधील कें पब्रज येिे गेले. तेिे त्यांना बीए, एमए व िीएचडी च्या िदव्या पमळाल्या. पशवाय,
रँ लर ही िदवी, खगोलशास्त्राचे टायसन मेडल, पस्मि िुरस्कार व इतर अनेक बपक्षसे पमळाली.

१९६६ साली नारळीकर यांचा पववाह मंगला सदापशव राजवाडे (गपणतज्ञ) ह्यांच्याशी
झाला. त्यांना तीन मुली आहेत - गीता, पगररजा व लीलावती. १९७२ साली ते भारतात िरतले.
त्यांनी मुंबई येिील टाटा मूलभूत संशोधन संस्िेच्या (टी.आय.एफ.आर.) खगोलशास्त्र पवभागात
प्रमुख म्हणून िद स्वीकारले. १९८८ साली त्यांची िुणे येिील आयुका संस्िेचे संचालक म्हणून
पनयुक्ती झाली.

डॉ. नारळीकर यांच्या ित्ननी मंगला नारळीकर ह्या ’नभात हसते तारे ’ या िुस्तकाच्या
सहलेपखका आहेत.न’िापहलेले देश भेटलेली माणसं’ हे त्यांनी स्वतंत्रिणे पलपहलेले िुस्तक आहे.

संशोधन
डॉ. जयंत नारळीकर यांनी सर रे ड हॉएल यांच्यासोबत ‘क्फॉमगल ग्रॅपव्हटी पिअरी’
मांडली.

चार दशकांहून अपधक कालावधीिासून त्यांचे खगोलभौपतकी क्षेत्रात संशोधन सुरू आहे.
त्याच बरोबर सतत िुस्तके पलपहण्याचा कायगक्रमही चालू आहे. सामा्य माणसाला खगोलशास्त्र
समजवण्यासाठी त्यांनी गेली अनेक वषे प्रयत्नन के ले आहेत. यासाठी सवग प्रसारमाध्यमांचा ते
उियोग करतात. त्यांच्या 'यक्षांची देणगी' या िपहल्याच िुस्तकाला महाराष्ट्र शासनाचा िुरस्कार
पमळाला आहे.
सापहत्यातील भर
पवपवध मराठी पनयतकापलकांतून जयंत नारळीकर यांचे पवज्ञानपवषयक मापहतीने भरलेले लपलत
लेखन सातत्याने प्रपसद्ध होत असते. नारळीकरांच्या िुस्तकांची जगांतील अनेक भाषांत रूिांतरे
झाली आहेत.
पवज्ञानकिा िुस्तके
• अंतराळातील भस्मासुर
• अभयारण्य
• चला जाऊ अवकाश सफरीला
• टाइम मशीनची दकमयामुख्यिृष्ठ
• प्रेपषत
• यक्षांची देणगी

• याला जीवन ऐसे नाव
• वामन िरत न आला
• व्हायरस
इतर पवज्ञानपवषयक िुस्तके
• आकाशाशी जडले नाते
• गपणतातील गमतीजमती
• नभात हसरे तारे (सहलेखक : डॉ. अपजत कें भावी आपण डॉ. मंगला नारळीकर)
• नव्या सहस्रकाचे नवे पवज्ञान
• Facts And Speculations In Cosmology (सहलेखक : Geoffrey Burbidge
• युगायुगाची जुगलबंदी गपणत अनू्नपवज्ञानाची (आगामी)
• पविाची रचना
• पवज्ञान आपण वैज्ञापनक
• पवज्ञानगंगेची अवखळ वळणे
• पवज्ञानाची गरुडझेि
• पवज्ञानाचे रचपयते
• Seven Wonders Of The Cosmos
• सूयागचा प्रकोि
आत्मचररत्र
• चार नगरांतले माझे पवि
• िापहलेले देश भेटलेली माणसं
िुरस्कार

१९६५मध्ये त्यांना िद्मभूषण िुरस्कार पमळाला.
२००४मध्ये त्यांना िद्मपवभूषण िुरस्कार पमळाला.
२०१०मध्ये त्यांना महाराष्ट्र भूषण िुरस्कार पमळाला.
त्यांना भटनागर िुरस्कार आपण एम. िी. पबलाग हे िुरस्कारही पमळाले आहेत.
२०१४साली पमळालेला तेनाली (हैदराबाद) येिील नायुदनअम्मा रस्टचा डॉ. वाय. नायुदनअम्मा
स्मृती िुरस्कार-२०१३
जयंत नारळीकर यांच्या 'चार नगरांतले माझे पवि'या मराठी आत्मचररत्राला ददल्लीच्या
सापहत्य अकादमीचा २०१४ सालचा िुरस्कार पमळाला आहे.
’यक्षाची देणगी’ या िुस्तकाला महाराष्ट्र सरकारचा िुरस्कार
अमेररके तील फाउं डेशनतफे ददला जाणारा सापहत्यपवषयक जीवनगौरव िुरस्कार (२०१२)
फाय फाउं डेशन, इचलकरं जी यांच्यातफे ददला जाणारा राष्ट्रभूषण िुरस्कार

चररत्र
डॉ. पवजया वाड यांनी डॉ. नारळीकर यांचे 'पवज्ञान यात्री डॉ. जयंत नारळीकर’ या नावाचे
चररत्र पलपहले आहे.
लघुिट
खगोलशास्त्रज्ञ डॉ. जयंत नारळीकर यांच्या व्यपक्तत्वाचा आपण कतृगत्वाचा वेध एका लघुिटािारे
घेतला गेला आहे. सापहत्य अकादमीची पनर्मगती असलेल्या एका तासाच्या या लघुिटाचे
दददशगन अपनल झणकर यांनी के ले आहे.

मंगला जयंत नारळीकर

ज्म नाव

मंगला राजवाडे

ज्म मुंबई, महाराष्ट्र
राष्ट्रीयत्व

भारतीय

कायगक्षेत्र

लेपखका, गपणतत्ज्ञ

पवषय गपणत (पशक्षण मुंबई पवद्यािीठ)
िती

जयंत नारळीकर

अित्ये ३ मुली :- गीता, पगररजा आपण लीलावती
डॉ. मंगला नारळीकर (िूवागश्रमीच्या मंगला राजवाडे) या एक भारतीय मराठी गपणतजज्ञ असून
त्यांनी प्रगत गपणतावर काम के ले आहे.
पशक्षण
मंगला राजवाडे यांनी मुब
ं ई पवद्यािीठतून १९६२ साली बी. ए. िदवी घेतली. त्यानंतर त्या
१९६४ साली एम. ए. (गपणत) झाल्या व या िरीक्षेत त्या पवद्यािीठातून िपहल्या आल्या.
त्यावेळी त्यांना कु लितींकडू न सुवणगिदक पमळाले.
अध्यािकीय कारकीदग
• इ. स. १९६४ ते १९६६ : टाटा इप्स्टट्यूट ऑफ फं डामे्टल ररसचग या मुब
ं ईच्या
संस्िेच्या गपणत पवद्यालयात आधी सहायक संशोधक आपण आपण नंतर सहयोगी
संशोधक म्हणून काम.

• १९६७ ते १९६९ : कें पब्रज पवद्यािीठात िदवीिूवग अभ्यासक्रमाच्या शाळे त गपणताचे
अध्यािन.
• मुंबई पवद्यािीठात व नंतर िुणे पवद्यािीठात गपणताच्या प्राध्यािक.
• १९७४ ते १९८० : या कालावधीत िरत टाटा इप्स्टट्यूटल. तेिेच संशोधन करून
त्यांनी १९८१ साली त्यांनी मुंबई पवद्यािीठाची गपणत पवषयातली िीएच. डी.
पमळवली.
• संश्लेषणात्मक अंक पसद्धा्त हा त्यांचा िीएच. डी. चा पवषय होता.
• १९८२ ते ते १९८५ या काळात टाटा इप्स्टट्यूटमध्ये गपणतपवद्यालयात िूल ऑदफसर
म्हणून काम.
• याच काळात त्यांनी मुंबई पवद्यािीठांतील एम. दफल. करणाऱ्या गपणताच्या
पवद्याथ्यांना मागगदशगन.
• १९८९ ते २००२ दरम्यान िुणे पवद्यािीठांतील एम. एस्सी. च्या पवद्याथ्यांना गपणताचे
अध्यािन.
• २००२ ते २००६ या कालावधीत भास्कराचायग प्रपतष्ठानच्या पवद्याथ्यांना गपणत
पशकवले.
• सदू्नआपण सदसतू्नपवश्लेषण (Real and Complex Analysis), संश्लेषणात्मक भूपमती,
अंकपसद्धा्त, प्रगत बीजगपणत आपण संपस्िपतशास्त्र (Topology) हे मंगला नारळीकर
यांचे संशोधनाचे पवषय आहेत.
पववाह आपण कु टुंब
इ.स. १९६५ मध्ये मंगला राजवाडेंचा पववाह गपणती आपण अंतराळशास्त्रज्ञ रँ लर
जयंत नारळीकर यांच्याशी झाला. संस्कृ त िंपडत सुमती नारळीकर या त्यांच्या सासू आपण
बनारस बहंदू पवद्यािीठातील गपणताचे माजी प्राध्यािक पवष्ट्णु वामन नारळीकर हे मंगलाबाईंचे

सासरे होत. त्यांच्या गीता, पगररजा आपण लीलावती या तीन मुलींिैकी एक बायोके पमस्टीची
प्राध्यािक असून बाकीच्या दोन संगणक क्षेत्रात आहेत.
पलपहलेली िुस्तके
डॉ. मंगला नारळीकर यांनी पलपहलेली इं ग्रजी व मराठी िुस्तके

A

Cosmic Adventure (अनुवाददत, मूळ मराठी - आकाशाशी जडले नाते, लेखक प्रा. जयंत
नारळीकर)
An easy Access to basic Mathematics (शालेय पवद्याथ्यांसाठीचे िुस्तक)
गपणतगप्िा भाग १, २.
गपणताच्या सोप्या वाटा (शालेय पवद्याथ्यांसाठीचे िुस्तक)
नभात हसरे तारे (सहलेखक - डॉ. अपजत कें भावी, डॉ. जयंत नारळीकर):खगोलपवज्ञानपवषक
िापहलेले देश, भेटलेली माणसं (प्रवासवणगन)

कमला सोहोनी
ज्म तारीख सप्टेंबर १४, इ. स. १९१२
मृत्यू तारीख जून २८, इ. स. १९९८
नागररकत्व

भारत

पशक्षण घेतलेली संस्िा

पब्ररटश भारत
मुंबई पवद्यािीठ

भारतीय पवज्ञान संस्िा
व्यवसाय

बायोके पमस्ट

िुरस्कार

राष्ट्रिती िुरस्कार

डॉक्टर कमलाबाई सोहोनी(ज्म: १४ सप्टेंबर १९१२— मृत्यू:२८ जून १९९८) या
भारतातील िपहल्या पवद्यावाचस्िती (िी एच. डी. )िदवीधारक शास्त्रज्ञ म्हणून प्रपसद्ध आहेत.

पशक्षण
एम. एसू्स
न ी. (मुंबईभारत)१९३७
िीएच. डी(कें पब्रज इं लंड) १९३९
प्राप्त पशष्ट्यवृत्ती
सत्यवती लल्लूभाई सामळदास पशष्ट्यवृत्ती, १९३१.
टेदक्नकल ररसचग स्कॉलरपशि, बाँबे प्रेपसडे्सी, १९३३.
बस्िंगर ररसचग स्कॉलरपशि, १९३७.

सर मंगळदास निूभाई फॉररन एजयुकेशन स्कॉलरपशि, १९३७.
इ्टरनॅशनल फे डरे शन ऑफ युपनव्हर्सगटी पवमेन(अमेररके ची संयक्त
ु संस्िाने)ची राव्हेबलंग
स्कॉलरपशि, १९३८
पशक्षण व त्यासाठीचा संघषग
पब्रटीश अंदकत राष्ट्रातली एक बहंदस्ु िानी मुलगी म्हणून त्यांना आिल्या पशक्षणासाठी
संघषग करावा लागला. इसवी सन १९३३ मध्ये रसायनशास्त्र हा पवषय घेऊन त्या िपहल्या वगागत
बी.एसू्नसी.ची िरीक्षा उत्तीणग झाल्या. त्यांनी वतगमानित्रातीत जापहरातीनुसार शास्त्रीय
संशोधनासाठी बंगलोर येिील 'इं पडयन इप्स्टट्यूट ऑफ साय्स'मध्ये अजग के ला. टाटांनी १९११
मध्ये स्िािन के लेल्या या संस्िेत प्रवेश पमळणे अत्यंत प्रपतष्ठेचे समजले जाई. प्रवेशासाठी
कमलाबाई िूणगिणे िात्र होत्या, िरं तु संस्िेचे प्रमुख, नोबेल िाररतोपषक पवजेते सर सी. व्ही.
रामन यांनी 'मुलगी असल्याने प्रवेश देता येत नाही' असे कमलाबाईंना कळपवले. कमलाबाई श्री.
रामन यांना प्रत्यक्ष भेटल्या व 'मुलगी म्हणून माझ्यावर होणारा अ्याय मी कदापि सहन करणार
नाही,आपण इिे राहून मी संशोधन करून एम.एसू्नसी. होणारच.' असे ठामिणे सांपगतले. श्री.
रामन यांनी कमलाबाईंच्या हट्टास्तव त्यांना एका वषागसाठी प्रवेश ददला. मग वषगभर
कमलाबाईंनी बायोके पमस्री या पवषयाचा झिाटून अभ्यास के ला. वषनअख
ग ेर रामन त्यांना म्हणाले.
तुमची पनष्ठा आपण पचकाटी िाहून असे वाटते की, यािुढे संस्िेत फक्त मुलींनाच प्रवेश द्यावा.'

िरदेशातील पशक्षण
िुढे १९३७ मध्ये मुंबई पवद्यािीठाच्या 'बस्प्रंगर ररसचग' आपण 'सर मंगलदास निूभाई'
या पशष्ट्यवृत्त्या पमळवून कमला सोहोनी इं लंडला गेल्या. पतिे कें पब्रजमधील जगप्रपसद्ध सर
पवल्यम डन लॅबॉरेटरीचे डायरे क्टर, नोबेल िाररतोपषकपवजेते सर फ़्रेपड्रक गॉल्ड हॉिदक्स यांना

भेटून, संस्िेत प्रवेश देण्याची पवनंती के ली. त्यावर त्यांनी 'माझ्या प्रयोगशाळे तील सवग जागा
भरल्या आहेत, तुलाच जागा मोकळी ददसली तर सांग' असे सांपगतले. कु णाचीच ओळख नसल्याने
बाई हताश झाल्या, तेव्हाच तेिील एक शास्त्रज्ञ डॉक्टर ररक्टर यांनी त्यांना आिली जागा देऊ
के ली. ददवसा त्या जागेवर, सकाळी आठ ते संध्याकाळी िाचियंत बाई काम करीत, आपण रात्री
डो. ररक्टर. िपहले सत्र संिायला के वळ दोन-तीन ददवस बाकी असताना कमलाबाईंनी कें पब्रज
पवद्यािीठात प्रवेश घेतला आपण 'प्रापणमात्रांप्रमाणे सवग वनस्ितीतीलही साऱ्या जीवनदक्रया
'सायटोक्रोन-सी'च्या मध्यस्िीने ए्झाइम्समुळे होतात, हे मूलभूत महत्त्वाचे संशोधन सादर करून
१९३९ साली कें पब्रज पवद्यािीठाची पवद्यावाचस्िती(िीएचू्न.डी.)ही िदवी संिादन के ली. इतरांचे
प्रबंध हजार-िंधराशे िानांचे असताना, कमलाबाईंचा प्रबंध अवघ्या ४० िानांचा होता आपण तो
त्यांनी त्यावेळी एका व्याख्यानािारे सभागृहािुढे ठे वला.
मायदेशी िरत
त्यानंतर अनेक शास्त्रज्ञाच्या आग्रहाला बळी िडू न िुढील संशोधनासाठी इं लंडमध्ये न
राहाता, डॉ कमलाबाई मायभूमीच्या प्रेमाने भारतात िरत आल्या. ददल्लीच्या 'लेडी हार्डंज
कॉलेज' व िुढे मुंबईच्या (रॉयल) इप्स्टट्यूट ऑफ साय्स' या संस्िेत त्यांनी काम के ले. मुंबईच्या
याच संस्िेच्या पनदेशक म्हणून त्या पनवृत्त झाल्या. 'लेडी हार्डंज कॉइलेजमधली
जीवरसायनशास्त्राच्या प्राध्यािकाची त्यांची नोकरी, डॉ. हॉिदक्स यांच्या सूचनेनुसार १९३८
सालािासून कमलाबाईंकररता राखून ठे वण्यात आली होती. इं लंडहून आल्यावर १९३९ मध्ये,
सप्टेंबरच्या दुसऱ्या आठवड्यात त्या आिल्या नोकरीवर रूजू झाल्या.

स्मान

• लीग ऑफ नेश्समध्ये भारत, इं लंड व अमेररका या पत्ही देशांच्या पवद्याथ्यांचे
प्रपतपनपधत्व, (लक्झेंबगग), १९३८.
• राष्ट्रिती िदक प्राप्त.
संशोधन
• भारतीय पवज्ञान संस्िा, बेंगलोर, भारत : दुधातील व कडधा्यांतील प्रपिनांचे
िृिक्करण. ह्युमनायझेशन ऑफ बफे लोपशि पमल्क.
• सर पवल्यम डन इप्स्टट्यूट ओफ बायोके पमस्री, कें पब्रज, इं लंड : वनस्ितीमध्ये
सायटोक्रोम'चा शोध. या शोधाबिल कें पब्रज पवद्यािीठाने िीएच. डी िदवी ददली.
आंतरराष्ट्रीय शास्त्रज्ञ जगतात नाव झाले.
• ्यूररशन ररसचग लॅब, कु ्ननूर, भारत : तोसला यीस्ट जीवनसत्त्व "ि" चा शोध.
• भारतीय पवज्ञान संस्िा, मुंबई, भारत: कडधा्यांमधील ररप्सीन इनपहपबटसग. आरे दूध
कॉलनीतील दूध, गुरांचे गवत. वासरांचा आहार, धाननआट्यातील िौपष्टक घटक, नीरा
या िेयातील उियुक्त घटक, त्यांचे माणसांवर िररणाम. नीरा संशोधनाबिल त्या
वषीच्या सवोत्कृ ष्ट

संशोधनाबिलचे राष्ट्रिती िाररतोपषक पमळाले.

मागगदशगक म्हणून काम
या सवग संशोधनांत सहभागी होणाऱ्या त्यांच्या २५ पवद्याथ्यांना मुब
ं ई पवद्यािीठाकडू न एम.
एसू्नसी. व १७ पवद्याथ्यांना िीएच. डी िदवी पमळाली.
पनवृत्तीनंतरचे संशोधन

१९६९ मध्ये पनवृत्त झाल्यावर स्वयंिाकघरात तयार होणाऱ्या खाद्यिदािांवर संशोधन
करून डॉ. कमलाबाई सोहोनींनी अनेक लेख पलपहले. त्यांचे एक िुस्तक आहार-गािा या नावाने
प्रपसद्ध झाले आहे.

भूषपवलेली िदे
• बायोके पमस्री(जीवरसायनशास्त्र) पवभागाच्या िपहल्या प्राध्यािक व प्रमुख : लेडी
हार्डंज कॉलेज, ददल्ली, भारत.
• उिपनदेशक : ्यूररशन ररसचग लॅब, कु ्ननूर, भारत.
• पनदेशक : भारतीय पवज्ञान संस्िा,बेंगलॊर, भारत.
• अध्यक्ष : ग्राहकसंघ, (क्झ्यूमसग सोसायटी ऑफ इंपडया), मुंबई

इतर कामपगरी
ददल्ली, बडोदा आपण मुब
ं ई पवद्यािीठात जीवरसायनशास्त्राच्या पवभागांची संस्िािना (संिूणग
पनयोजन आपण उभारणी).
मुंबईच्या हाफदकन इप्स्टट्यूटची िुनरग चना सपमती, मुंबई पवद्यािीठाचे पसनेट, इं पडयन िपब्लक
सर्व्हगस कपमशन वगैरेंवर काम के ले.
क्झ्यूमसग गायड्स सोसायटीच्या कामात प्रत्यक्ष मोठा सहभाग घेतला.
पवपवध अभ्यासिूणग १५५ शोधपनबंधांचे लेखन
टेपनसच्या खेळात प्रपतष्ठेच्या साम्यांत रॉफीज प्राप्त.

टेस्सी िॉमस
ज्म एपप्रल 1 9 63
अलािुला , के रळ
राष्ट्रीयत्व

भारतीय

पशक्षण

बी टेक.

व्यवसाय

सरकारी अपभयांपत्रकी महापवद्यालय, पिसूर , एम. टेक इं पस्टट्यूट ऑफ आमॅमेंट

टेक्नॉलॉजी, िुणे
िदवी डीआरडीओ येिे शास्त्रज्ञ
जीवन सािी शास्त्रज्ञ
मुले

सरोज कु मार, तेजस
टेस्सी िॉमस (ज्म 1 9 63) या भारतीय पमसाइल शास्त्रज्ञ आहेत. तसेच अपि चतुिग

प्रकल्ि संचालक आपण संरक्षण संशोधन व पवकास संघटनेचे एरोनॉरटकल पसपस्टमचे संचालक
होत्या.
भारतात पमसाइल प्रकल्ि व्यवस्िापित करणायाग त्या िपहल्या भारतीय मपहला
आहेत. त्या 1 9 88 िासून भारतीय मपहला शास्त्रज्ञ म्हणुन कायगरत आहेत, टी. सी. िॉमस यांनी
अपिशमन पमसाइल कायगक्रमात सामील झाल्यािासून ते अपििुत्री टीसी िॉमस म्हणूनही
ओळखले जाते. अपि -2, अपि -3 आपण अपि -4 क्षेिणास्त्रांचे मुख्य कायगसंघ आपण यशस्वी
प्रयोगांचा एक भाग म्हणून त्यांच्या अनेक कायांमध्ये सहभागी होत्या. माजी राष्ट्राध्यक्ष अब्दुल
कलाम यांना प्रेरणास्रोत म्हणून त्यांनी मानले होते.
मपहला-मुख्य संघाचे ऑिरे शन

िॉमस अपि -5 या प्रकल्िाचे नेतृत्व करीत आहेत आपण िाच अ्य मपहला शास्त्रज्ञ
देखील कायगरत आहेत. डीआरडीओ येिे पमसाइल प्रकल्िाशी संबंपधत 250 शास्त्रज्ञांमध्ये 20
मादा शास्त्रज्ञ आहेत. 2008 मध्ये िॉमस फायर पसस्टमचे प्रकल्ि संचालक बनले. त्याच वेळी
अपि -2 च्या नेतृत्वाची जबाबदारी त्यांना देण्यात आली. 200 9 मध्ये त्यांना अपि -4 चे प्रकल्ि
संचालक म्हणून पनयुक्त करण्यात आले. िुढच्या योजनेबिल तो म्हणाला, अपि -5 ियंत प्रतीक्षा
करा
फे ब्रुवारी 2012 मध्ये अिी पमसाईलच्या यशस्वी प्रक्षेिणानंतर, भारत आिल्या
मागगदशगनाखाली अमेररका, रपशया आपण चीनसारख्या देशांच्या श्रेणीमध्ये आंतर-भायीय
बॅपलपस्टक पमसाइल पवकपसत करण्यास सक्षम आहे.
लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय िुरस्कार लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय िुरस्कार, लाल
बहादुर शास्त्री व्यवस्िािन संस्िा, नवी ददल्ली यांनी सावगजपनक प्रशासन, पशक्षण आपण
व्यवस्िािन क्षेत्रात कोणत्याही व्यक्तीने के लेल्या योगदानासाठी प्रदान के ले आहे. 2012 मध्ये,
लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय िुरस्कारात टेस्सी िॉमस यांची पनवड झाली. हे िुरस्कार राष्ट्रितींनी
त्यांना ददले होते.

डॉ. इं ददरा बहंदज
ु ा
डॉ. इं ददरा बहंदज
ु ा मुंबईतील भारतीय वैद्यदकय
पचदकत्सक आहेत आपण स्त्रीवंशीय, प्रसूती व वंध्यत्वातील पवशेषज्ञ
आहेत. त्यांनी "गॅमेट इं टरफ्लोपियन रा्सफर" (पगफ्ट) तंत्र
पवकपसत करणायाग टीमचे नेतृत्व के ले, जयाचा िररणाम म्हणून 4
जानेवारी 1 9 88 रोजी भारतातील िपहल्या टेस्टटयुब मुलाचा
ज्म झाला. िूवी 6 ऑगस्ट 1 9 86 रोजी त्यांनी के ईएम हॉपस्िटलमध्ये भारतातील िपहल्या
टेस्ट ट्यूब बेबीला ज्म ददला.
त्यांनी बॉम्बे पवद्यािीठात मानवामध्ये पवरो फर्टगपलटी आपण इल्यूशन रा्सफरवर
पिपसस जमा के ले आपण िीएचडी िदवी प्राप्त के ली.
िुरस्कार
• यंग इं पडयन अवॉडग (1 9 87)
• महाराष्ट्र राजय जेके िुरस्कार (1 99 7) उत्कृ ष्ट मपहला नागररक
• िुनरावृत्ती मपहलांसाठी भारत पनमगन िुरस्कार (1 99 4)

• मुंबईचे महािौर (1 995-2000) यांनी आंतरराष्ट्रीय मपहला ददवस िुरस्कार
• महाराष्ट्र राजयिाल (2000) यांनी धनवंतरी िुरस्कार

• भारत सरकारकडू न िद्मश्री िुरस्कार (2011)

डॉ. रोपहणी गोडबोले

िूणग नाव

डॉ. रोपहणी गोडबोले

ज्म १९५२
पनवासस्िान बंगळू रू
नागररकत्व

भारतीय

राष्ट्रीयत्व

भारतीय

धमग

बहंदू

कायगक्षेत्र

िदािगपवज्ञान

कायगसंस्िा

इं पडयन इप्स्टट्यूट ऑफ साय्स, बेंगळू रू

डॉ. रोपहणी गोडबोले या भारतीय शास्त्रज्ञ आहेत. त्या मुळच्या िुण्याच्या आहेत
शैक्षपणक िािगभम
ू ी
गोडबोले यांचे शालेय पशक्षण िुण्यातील हुजूरिागा शाळे त झाले आपण
महापवद्यालयीन पशक्षण िुण्यातील सर िरशुरामभाऊ महापवद्यालयातून झाले. त्यांनी १९७२
साली बी.एस.सी.ची िदवी पमळवली, तेव्हा त्या िुणे पवद्यािीठात िपहल्या आल्या होत्या.
इं पडयन इप्स्टट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी, मुंबई येिून त्यांनी एम.एस.सी.ची िदवीही िपहल्या
क्रमांकाने पमळवली.
१९७९ साली अमेररके च्या स्टेट युपनव्हर्सगटी ऑफ ्यूयॉकग मधून त्या िीएचू्. डी.
झाल्या. त्यांनी िदािग पवज्ञान या पवषयात संशोधन के ले. त्या भारतीय पवज्ञान अकादमीच्या

पवज्ञान क्षेत्रातील पस्त्रयांच्या िुढाकाराबिल काम करणाऱ्या सदस्य गटाच्या अध्यक्षा आहेत.

संशोधन कारकीदग
िीएचू्.डी.नंतर ३ वषे गोडबोले यांनी मुंबईत टी.आय.एफ.आर.मध्ये काम के ले. नंतर ४
मपहने मुंबईला रॉयल इप्स्टट्यूट ऑफ साय्समध्ये आपण १२ वषे मुंबई पवद्यािीठात सुरुवातीला
व्याख्याती आपण नंतर अपधव्याख्याती म्हणून काम के ले. त्या सध्या (२०१९ साली) इं पडयन
इप्स्टट्यूट ऑफ साय्स, बेंगळू रू येिे काम करतात. कण भौपतकी, उच्च ऊजाग भौपतकी आपण
कोलायडर भौपतकी या पवषयांत त्यांनी चाळीसहून अपधक वषे संशोधक प्राध्यािक म्हणून काम
के ले आहे.
योगदान
डॉ. गोडबोले युरोिीय संशोधन प्रयोगशाळा,सनगमधील आंतरराष्ट्रीय पलपनयर
कोलायडरच्या इं टरनॅशनल डीटेक्टर ॲडव्हायझरी ग्रुि (आयडीएजी) मध्ये २००७ ते २०१२ या
कालावधीत सहभागी झाल्या होत्या. इं टरनॅशनल डीटेक्टर ॲडव्हायझरी ग्रुि आयएलसी
डीटेक्टरचे संशोधन, संशोधन संचालनालयाचा पवकास यावर आपण डीटेक्टर पडझाईन गटांवर
लक्ष ठे वतो.
त्या भारतीय पवज्ञान अकादमीच्या पवज्ञान क्षेत्रातील पस्त्रयांच्या िुढाकाराबिल काम
करणाऱ्या सदस्य गटाच्या अध्यक्षा आहेत.
लेखन
'साय्स कररयर फॉर इं पडयन पवमेन' या पवषयावरील भारतीय राष्ट्रीय पवज्ञान अकादमीच्या
अहवालाच्या सहलेपखका

लीलावतीज डॉटसग' या १०० पनवडक भारतीय संशोपधकांवरील िुस्तकाच्या संिाददका आपण
सहलेपखका
द गल्सग गाइड टु ए लाइफ इन साय्स' या िुस्तकाच्या सहसंिाददका

िुरस्कार
२०१९ साली िद्मश्री िुरस्काराने गौरव
आय. आय. टी. , मुंबईच्या मानांदकत माजी पवद्यािी म्हणून गौरव
्यू इं पडयन एक्स्प्रेस ग्रुिचे देवी िाररतोपषक, ऑगस्ट २०१५
स्त्री शक्ती िुरस्कार, आददत्य प्रपतष्ठान, िुणे २०१५
२०१३मध्ये एस. एन. डी. टी. पवद्यािीठाकडू न डी. पलट. िदवी देऊन स्मान
सी. व्ही. रामन मपहला पवज्ञान िुरस्कार, स्वदेशी पवज्ञान आंदोलन कनागटक यांच्यातफे , २०१०
भारतीय राष्ट्रीय पवज्ञान अकादमीकडू न सत्येंद्रनाि बोस िदक, २००९
जे. सी. बोस फे लोपशिपशि, पवज्ञान आपण तंत्रज्ञान मंत्रालय, २००८-२०१८
सैद्धांपतक भौपतक शास्त्रातील कामपगरीसाठी एपशयारटक सोसायटीकडू न मेघनाद साहा िदक,
२००७

िरमजीत खुराना
ज्म 15 ऑगस्ट 1 9 55
राष्ट्रीयत्व

भारतीय

व्यवसाय

पशक्षण आपण संशोधन
प्रपसपद्ध कारण
वनस्िती जैवतंत्रज्ञान , आपण्वक जीवशास्त्र , जीनोपमक्स

िरमजीत खुराना (15

ऑगस्ट 1 9 56 रोजी ज्मलेले) वनस्िती जैवतंत्रज्ञान, आपण्वक जीवशास्त्र , जीनोपमक्समध्ये
भारतीय शास्त्रज्ञ आहेत. ते ददल्ली पवद्यािीठातील प्लांट आपण्वक जीवशास्त्र पवभागाचे प्राध्यािक
आहेत. त्यांना अनेक िुरस्कार पमळाले आहेत आपण 125 िेक्षा जास्त वैज्ञापनक कागदित्रे प्रकापशत
के ली गेली आहेत.
जीवनी
िरमजीत खुराना यांचा ज्म 15 ऑगस्ट 1 9 56 रोजी ददल्लीत झाला. त्यांनी बॉटनी
साय्समध्ये ददल्ली पवद्यािीठातून िदवी घेतली. 1 9 83 मध्ये बॉटनी येिे ददल्ली पवद्यािीठातून
डॉक्टरे ट िदवी पमळाली. त्यांनी युपनव्हर्सगटी फॉर प्लांट सेल आपण आपण्वक जीवशास्त्र युपनटच्या
युपनव्हर्सगटीसह आिले काम सुरू के ले.
िुरस्कार
खुराणा यांना 'गपणत संस्िा' िारा आंतरराष्ट्रीय मपहला ददवस (2011) मध्ये
'सर्टगदफके ट ऑफ ऑनर' प्राप्त झाले
2011-2012 मध्ये भारतीय पवज्ञान कॉंग्रेस संघटनेसाठी अचगना शमाग मेमोररयल
िुरस्कार प्रदान करण्यात आला.

पशष्ट्यवृत्ती
भारतीय पवज्ञान अकादमी (2010)
नॅशनल एके डमी ऑफ साय्सेस, इं पडया (2003)
राष्ट्रीय पवज्ञान अकादमी (2014)
भारत सरकारचे पवज्ञान व तंत्रज्ञान पवभाग िारा प्रो जे. सी. बोस फे लोपशिपशि (20122017)

सुनीत्रा गुप्ता
ज्म 1 9 65 (वय 53-54)
संस्िा पप्र्सटन पवद्यािीठ
लंडन पवद्यािीठ
ऑक्सफडग पवद्यािीठ
उल्लेखनीय स्मान रोझबलंड रँ कपलन िुरस्कार
सापहत्य अकादमी िुरस्कार
सुनीत्र गुप्ता हे ऑक्सफोडग पवद्यािीठात पमपमटेक िॅिॉलॉजीचे कादंबरीकार आपण प्रोफे सर
आहेत, जयांचे रूण मलेररया, एचआयव्ही, इ्फ्लूए्झा आपण बॅक्टेररयल मेपन्जायटीस
यासारख्या संक्रामक रोगांचे कारण शोधून काढणे आहे.
1 99 6 साली त्यांना नवा मेमरी ऑफ रे नसाठी सापहत्य अकादमी िुरस्कार पमळाला.

जीवनी
सुनीत्रा गुप्ता यांचा ज्म कोलकाता येिे झाला . त्यांनी प्राध्यािक पवद्यािीठातून बायोलॉजी
आपण लंडन पवद्यािीठातून िीएचडी घेतली.
पवज्ञान क्षेत्रात यश
गुप्ता ऑक्सफडग पवद्यािीठाच्या प्राणीशास्त्र पवभागात पममेरटक िॅिॉलॉजीचे प्राध्यािक
आहेत. ते युरोपियन सल्लागार मंडळाचे सदस्य आहेत. त्यांना झुऑलॉपजकल सोसायटी ऑफ
लंडन आपण लंडनच्या रॉयल सोसायटी आपण वैज्ञापनक संशोधनासाठी वैज्ञापनक िदक देण्यात

आले. त्याला रोसबलंड रँ कपलन िुरस्कार देण्यात आला. सापहत्य अकादमी िुरस्कार आपण दपक्षणी
कला सापहत्य िुरस्कार यासाठी त्यांची कादंबरी पनवडली गेली त्यांचे उि्यास व्होडाफोन
क्रॉसवडग बुक अवाडगसाठी आपण ऑरें ज अवॉडगसाठी नामांदकत करण्यात आले होते, त्यांना प्रिम
नामांकन यादीत देखील पवचारात घेतले होते.
जुलै 2013 मध्ये रॉयल सोसायटीच्या प्रपतपष्ठत पवज्ञान सोसायटी प्रदशगनात गुप्ताची
िायापचत्रे ठे वण्यात आली आपण मॅडम क्यूरीसारख्या मपहला शास्त्रज्ञांनी त्यांची नेमणूक के ली
लेखक म्हणून बंगालीमध्ये त्यांचे कादंबरी पलपहणारे प्रिम व्यक्ती गुप्त होते. रवींद्रनाि टागोर
यांच्या कपवतांचा तो अनुवादक होता. त्यांनी अनेक कादंबरी पलपहल्या आहेत, जयात त्यांच्या
िाचव्या कादंबरी ' सो गुड इन ब्लॅक साउि एपशयन पलटरे चर' यांना ऑक्टोबर 2012 मध्ये
डीएससी िुरस्कारासाठी प्रिम नामांकन यादी देण्यात आली होती.

कादंबरी
िावसाची आठवण िेंपवन बुक्स, इं पडया, नवी ददल्ली 1 99 2, आयएसबीएन 0-14016907-2 .
द लासब्लॉवर ब्रीि (1 99 3)
मर्झगिनमधील मूनलाइट (1 99 5)
ए सीन ऑफ कलर (1 999)
सो गुड इन ब्लॅक (200 9)

अददती िंत
राष्ट्रीयत्व
क्षेत्र

भारतीय

समुद्रगंगा

संस्िा राष्ट्रीय समुद्र पवज्ञान संस्िान, भारत
पशक्षण

बीएससी िुणे पवद्यािीठ
िीएचडी वेस्टदफल्ड कॉल

अददपत िंत या महासागर लेपखका आहेत. 1983 मध्ये त्या भारताच्या अंटार्टगका मोपहमेचा एक
भाग होत्या आपण अंटार्टगकाकडे जाणार्नया िपहल्या भारतीय मपहला होत्या.

प्रारं पभक जीवन आपण पशक्षण
िुणे पवद्यािीठातील िदवीधर असताना, अॅपडटीने एपलस्टर हाडी िारा प्रकापशत
[[द ओिन सी]] िुस्तक वाचले तेव्हा त्यांना अॅग्रोनॉपमकल साय्समध्ये काम करण्यास
प्रेरणा पमळाली. यूएस पशष्ट्यवृत्ती प्राप्त के ल्यानंतर त्यांनी [[हवाई पवद्यािीठ]] मधील समुद्री
पवज्ञान पवषयातील िदवी घेतली. नंतर त्यांनी, [[लंडन पवद्यािीठ]] मधील वेस्टदफल्ड
कॉलेजमधून िीएचडी के ले. त्यांचे िीएचडी िीपसस समुद्राच्या के ळीवर होते .

अभ्यास िूणग के ल्यानंतर, ते नॅशनल इं स्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी, गोवा, भारत येिे
सामील झाले.
कररअर

अददती यांनी कररयरची सुरुवात नॅशनल इं स्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी, गोवा येिे
के ली. Panicker िारे प्रेरणा. 1 973-76, ते तटीय अभ्यासात गुंतले आपण भारताच्या संिण
ू ग
िपिम दकनाऱ्याला भेट ददली. महासागर पवज्ञान आपण भूगभगशास्त्र संशोधनाबिल
अंटाकग रटकासाठी त्यांनी पतसऱ्या आपण िाचव्या भारतीय मोपहमेत भाग घेतला. अंटाकग रटक
मोपहमेत सामील होणारी त्या िपहली भारतीय मपहला आहेत.

िुरस्कार
अददती यांना भारतीय सरकारिारे जया नापिनी आपण वांग वीइल यांच्या बरोबर अंटाकग रटक
कायगक्रमासाठी अंटाकग रटक बक्षीस देण्यात आला.

नंददनी हररनाि
िूणग नाव

नंददनी हररनाि

कमग जमीन

भारत

वकग स्िेस

स्िेस साय्स

प्रपसपद्ध

भारतीय शास्त्रज्ञ

नागररकत्व

भारतीय

संबंपधत लेख भारतीय अंतररक्ष संशोधन संस्िा , सतीश धवन स्िेस सेंटर

इतर मापहती
गेल्या अनेक वषांिासून नंददनी हररनाि हे इस्रोमध्ये सेवा देत आहेत. ते मंगल
पमशनशी उि पनदेशक म्हणून संबद्ध
ं आहेत.
नंददनी हररनाि ( इं ग्रजी : नंददनी हररनाि ) हे भारतातील स्त्री शास्त्रज्ञ आहेत.
त्यांच्या कररयरची सुरुवात ' इं पडयन स्िेस ररसचग ऑगगनायझेशन ' (इस्रो) ने के ली. जेव्हा त्यांनी
स्टार रेक मापलका िापहली तेव्हािासून ते पवज्ञानाियंत आकर्षगत झाले. ती एका
कु टुंबाकडू न येतात पजिे सवग पशक्षक आपण अपभयंते आहेत. त्यांचे प्रवृत्ती नेहमीच पवज्ञान आपण
तंत्रज्ञान पवषयांसाठी आहे. नंददनी हरनाि मंगल पमशन उि पनदेशक म्हणून संलि आहे

नंददनी हररनि यांच्या स्िेस साय्सची िपहली ओळख दूरदशगनवर "फॅ शन रेक" या
कादंबरीतून आली. त्यांनी त्या ददवसांची आठवण करून ददली: "माझी आई गपणतचा पशक्षक

आहे आपण वडील एक अपभयंता आहेत, त्यांच्याकडे भौपतकशास्त्राशी भरिूर जोड आहे, आम्ही
एकत्र बसून स्टार रेक िहात होतो. "
इस्रो नंददनी हररनाि यांनी अंतररक्ष शास्त्रज्ञ बनण्याबिल पवचार के ला नाही. त्याने
म्हटले होते, मी नोकरीसाठी अजग के लेला हा िपहलाच वेळ आहे आपण मी देखील मागे िडलो,
त्यानंतर मी मागे वळू न िापहले नाही.
भारताच्या मंगल मोपहमेत सामील होणं नंददनी हररनाि यांच्यासाठी एक मोठा
करार होता. त्या म्हणाल्या, "हे के वळ इस्त्र नव्हते तर संिूणग देशासाठी ते फार महत्वाचे होते.
यामुळे आम्हाला दुसयाग िातळीवर आणले आहे, आता इतर देश एकत्र काम करायचे आहेत. "

कल्निना चावला (माचग १७ इ. स. १९६२:कनागल, हरयाणा -फे ब्रुवारी १ इ. स. २००३:टेक्सासवर अंतराळात) ही
अमेररकन अंतराळवीर होती. ती भारतीय वंशाची अंतराळात
जाणारी प्रिम मपहला होती.

पशक्षण
कल्िना चावला यांचे शालेय पशक्षण गावातील टागोर बाल पनके तन पवद्यालयात
झाले. कल्िना चावला हुशार असल्याने त्या नेहमी त्या िपहल्या िाच नंबरात असत. पशक्षकांच्या
ही त्या लाडक्या झाल्या होत्या. त्यांचा स्वभाव अपतशय साहसी होता. त्या कराटे पशकल्या.
भरतनाट्यम या कला प्रकारातही त्यांनी नैिुण्य प्राप्त के ले. संजय हा त्यांचा भाऊ कनागलच्या
फ्लाईंग क्लबमध्ये जात होता. तेव्हा कल्िना यांनाही तेिे जावे असे वाटत. िण जेव्हा वपडलांनी
नोंदणी अजग ददला तेव्हा अपधकाऱ्यांनी कल्िना स्त्री आहे, ती वैमापनक होणे योय वाटत नाही
असे सांपगतले. िंजाब पवद्यािीठातून त्यांनी १९८२ साली एरोनॉरटकल अपभयांपत्रकी िदवी
घेतली. िुढे १९८४मध्ये अर्लंगटन टेक्सास पवद्यािीठातून एरोनॉरटकल उच्च अपभयांपत्रकी पशक्षण
घेऊन,त्यांनी कॉलोरॅ डो पवदयािीठांतून एरोस्िेस अपभयांपत्रकी पवभागातून १९८८मध्ये डॉक्टरे ट
पमळवली.
पववाह
शैक्षपणक काळात कल्िना यांची जीन पियरे टॅररसन (जेिी) या युवकाशी ओळख
झाली. जेिी यांचा पवमानाचे प्रपशक्षण देण्याचा व्यवसाय होता. त्यांच्याकडू न कल्िना यांना
पवमान पशकता आले. तसेच स्कू बा डायबव्हंग हा रोमांचक खेळ प्रकारही त्यांना जेिी यांच्याकडू न
पशकता आला. लहानिणािासून पवमान पशकण्याचे स्वप्न अमेररके त काही ददवसातच िूणग झाले.
जेिी हे मुळचे रें च होते. त्यांचे मैत्रीचे नाते प्रेमात बदलले व १९८४ साली जेिी व कल्िना यांचा

पववाह झाला. लिानंतर त्यांना पवमान नीट उडवण्यास येऊ लागले. त्यांची संगीतातील आवड
वाढू लागली.
कायग
पडसेंबर १९९४ साली चावला यांची अमेररके तील नासामध्ये १५व्या अंतराळवीर
समूहात पनवड झाली. पमशन पवशेषज्ञ म्हणून त्यांनी एसटीएस-८७ वर काम के ले. अवकाशात
त्यांनी ३७६ तास व ३४ पमपनटे प्रवास के ला.
मृत्यू
१ फे ब्रुवारी २००३ या ददवशी अवकाशातून िृथ्वीवर िरत येणार्नया कोलंपबया
अवकाशयानाचा स्फोट झाला. या स्फोटामुळे कोलंपबयाचे अक्षरश: तुकडे तुकडे झाले. या
यानामध्ये असलेल्या कल्िना चावला यांचा आपण अ्य अंतराळवीरांचा दुदैवी मृत्यू झाला.

सुनीता पवल्यम्स
सुनीता पवल्यम्स मुलाखत (ज्म: सप्टेंबर १९, इ. स.
१९६५) ही भारतीय वंशाची अमेररकन नौसेनत
े ील अपधकारी व
नासा

अंतराळयात्री

आहेत.

पतला

आंतरराष्ट्रीय

अंतराळ

स्िानकाच्या १४ व्या मोपहमेवर व १५ व्या मोपहमेवर िाठवण्यात
आले. मपहला अंतराळयात्रीने के लेल्या आजवरच्या सवागपधक प्रदीघग अंतराळयात्रेचा (१९५
ददवस) पवक्रम पतच्या नावावर नोंदवला गेला आहे. पतच्या नावावर सगळ्यात जास्त वेळा (७
वेळा) आपण जास्त वेळ (५० तास, ४० पमपनटे) अंतराळात चाललेली मपहला असण्याचा पवक्रम
आहे. २०१२ मध्ये पतने ३२ व्या मोपहमेची फ्लाईट इं पजपनअर तसेच ३३ व्या मोपहमेची कमांडर
म्हणून काम के ले.
सुरुवातीचे आयुष्ट्य
सुनीताचा ज्म युपक्लड, ओपहओ येिे झाला. पतचे वडील भारतीय-अमेररकन
्यूरोअँटोपमस्ट दीिक िंड्या तर आई स्लोपव्हन-अमेररकन उसुगपलन बोनी िंड्या ही होती. सुनीता
तीन

भावंडांमध्ये सगळ्यात धाकटी होती; पतचा भाऊ जय ४ वषग मोठा तर बहीण डीना अँना

पह ३ वषग मोठी होती
सुनीता नीडहॅम, मॅसाच्युसेट्स येिील नीडहॅम हायस्कु ल मधून िदवीधर झाली. पतला
१९८७ साली युनायटेड स्टेट्स नेव्हल अकादमी कडू न भौपतक पवज्ञान ह्या पवषयात बॅचलर ऑफ
साय्सची िदवी पमळाली आपण १९९५ मध्ये फ्लोररडा इप्स्टट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी येिून
अपभयांपत्रकी प्रबंधन ह्या पवषयात मास्टर ऑफ साय्सची िदवी पमळाली.
पशक्षण
• नीडहॅम हायस्कू लˌ नीडहॅम, १९८३.

• बी. एस. , िदािग पवज्ञान, यू. एस. नेव्हल अकॅ डेमी, १९८७.
• एम. एस. , अपभयांपत्रकी व्यवस्िािनˌ फ्लोररडा इप्स्टट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीˌ
१९९५.
पमपलटरी कारकीदग
सुनीता पवल्यम्स मे १९८७ ला अमेररकन नौदलात मध्ये रुजू झाल्या. नेव्हल कोस्टल
पसपस्टम कमांडमध्ये सहा मपह्यांच्या तात्िुरत्या पनयुक्तीनंतर त्यांची बेपसक डायबवंग ऑदफसर
म्हणून पनयुक्ती करण्यात आली. िुढे त्यांची जुलै १९८९ मध्ये नेव्हल एपव्हएटर म्हणून पनयुक्ती
झाली आपण त्यांनी सप्टेंबर १९९२ मध्ये अँड्रयू चक्रीवादळाच्या वेळी पमयामी, फ्लोररडा येिे
झालेल्या ररलीफ ऑिेरेशनमध्ये महत्वाची कामपगरी बजावली. िुढे त्यांनी िायलट िद भूषपवले.
जून १९९८ मध्ये त्या सैिान येिे पनयुक्त असतांना त्यांची अवकाश मोपहमेकररता नासा मध्ये
पनवड झाली.
नासा कारकीदग
सुनीताचे अंतराळवीर उमेदवारीचे प्रपशक्षण ऑगस्ट १९९८ मध्ये जॉ्सन स्िेस सेंटर
येिे सुरु झाले. माचग २०१६ ियंत सुनीताने एकू ण ७ वेळा पमळू न ५० तास ४० पमपनटे स्िेसवाक
िूणग के ले. जास्त स्िेसवाक के ल्यामुळे ती सवागपधक अनुभवी अंतराळवीरांच्या यादीत ७ व्या
क्रमांकावर जाऊन िोहोचली.

हर्त्रिो
िुस्तकं वाचून कोणी शहाणं होतं का?
हो! आम्ही म्हणतो होतं. वाचन करणारी माणसं त्यांच्याबरोबरच्या वाचन न करणार्नया
माणसांहून अपधक प्रगल्भ आपण पवचारी असतात.
कोणत्याही प्राण्याला, सजीवाला, अनुभवाने शहाणिण येत.ं इतर प्राण्यांना काही प्रमाणात त्यांचे
ज्मदाते िोडंफार पशक्षण देतात. िण मानव हा असा प्राणी आहे जयाला िुवी जगलेल्या आपण
आता पजवंत नसलेल्या माणसांचे अनुभवही पशकता येतात . ते िुस्तकांिारे . माणसाला आिल्या
सभोवताली नसलेल्या, दूर देशातल्या माणसांचे अनुभव समजून घेऊन पशकता येतं. तेही
िुस्तकांिारे . प्रत्यक्ष अनुभवांहून चांगला पशक्षक नाहीच. िण इतरांना आलेले अनुभव, त्यांनी
खाल्लेल्या

ठे चा

याही

माणसाला

पशकवतात

आपण

शहाणे

करून

सोडतात.

म्हणून वाचा. वाचत रहा. इतरांना वाचायचा आग्रह करा. वाचाल तर वाचाल हे शंभर टक्के सत्य
आहे.

र्िंडळी!
र्ाचायला िर िर्िंच!
पण र्ाचून झाल्यार्र प्रहिसादायलािी िर्िं…
…आपण स्वतःही पलहायला हवं.
esahity@gmail.com
www.esahity.com

