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मराठी विज्ञान पररषदेचा भारतरत्न सर मोक्षर्डुुं म विश्वेश्वरय्या अवभयाुंविकी पुरस्कार
एखाद्या देशाची सबु त्ता वाढते, लोकाांचे जीवनमान सधु ारते, त्या देशात सांपत्ती मोठ् या प्रमाणावर ननमाा ण होते, तेव्हा नतथे
कोणते घटक काया रत असतात? अनेक गोष्टींचा उल्लेख करता येईल; आनण त्या सवा महत्त्वाच्या आहेतच. पण जगातील श्रीमांत
राष्ट्ाांकडे एक धावती नजर टाकली, तरी लक्षात येईल, की यातील सवाा त महत्त्वाचा घटक आहे ‘नवज्ञान आनण तांत्रज्ञान’. त्यातली
प्रगती, त्यातले सांशोधन, नानवन्यपूणा सांकल्पनाांच्या आधारावर ननमाा ण झालेली तांत्रशास्त्रे आनण एकूणच समाजावर असलेला
वैज्ञाननक दृष्टीकोनाचा प्रभाव. आपल्या देशालाही सबु त्ता हवी असेल, सवा -सामन्याांचे जीवनमान सधु ारायचे असेल, आत्महत्याांच्या
दष्टु चक्रातून शेतकऱयाांची सटु का करायची असेल, तर मागा नवज्ञान-तांत्रज्ञान हाच असू शकतो. खरे तर, त्यासाठी आवश्यक बनु िमत्ता
आपल्याकडे आहे. हुशार नवद्याथी आहेत. उच्च दजाा चे सांशोधन कौशल्य आहे. चाांगल्या प्रयोगशाळा आहेत, नवद्यापीठे आहेत. पण
नवज्ञान-तांत्रज्ञान याांच्या आधारे सांपत्ती नननमा ती करण्यातले आपले यश फार मयाा नदत आहे.
याचे एक कारण कदानचत हे आहे, की इथल्या नवज्ञान सांशोधनाची नाळ इथल्या समाजाशी जळ
ु लीच नाही. सांशोधनासाठी
घेतलेले प्रश्न एका पातळीवरचे असतात आनण समाजाचे प्रश्न असतात दस
ु ऱयाच पातळीवर. अशा सांशोधनातून तांत्रज्ञान ननमाा ण
होणार कसे आनण सांपत्ती ननमाा ण होणार कशी? पण या पररनथथतीतही काही तांत्रज्ञाने लोकाांपयंत पोहोचवणारे उत्साही काया कते
आहेत. त्याांचे काया प्रेरणादायी आहे. अशाांपैकी एका यशथवी अनभयांत्याच्या नावे परु थकार देऊन गौरव करण्याचे मराठी नवज्ञान
पररषदेने ठरनवले आहे व ते दरवषीच्या १५ सप्टेंबर या राष्ट्ीय अनभयांतानदनी देणे उनचत ठरेल.
मराठी नवज्ञान पररषदेस नमळालेल्या रु. २ लाखाांच्या देणगयाांमधून पररषद दरवषी १५ सप्टेंबर या राष्ट्ीय अनभयांतानदनी
रु. १०,०००/- चा एक परु थकार वषा २०१८ ते वषा २०२७ अशी दहा वषे देणार आहे.
भारतरत्न सर मोक्षगांडु म नवश्वेश्वरैय्या (१५ सप्टेंबर, १८६१ ते १२ एनप्रल, १९६२) हे श्रेष्ठ अनभयांता होते. जन्म
कनाा टकातला, मळ
ु चे तेलगु ु – आांध्र प्रदेशातील कुना ूल भागातील मोक्षगांडु म गावचे. प्राथनमक नशक्षण कनाा टकातील नचक्क-बल्लापूर
या खेड्यात आनण पढु े १८८०मध्ये बांगळुरुच्या सें्ल कॉलेजमधून अत्यांत प्रनतकूल पररनथथतीत परांतु नवशेष गणु वत्तेत बी.ए.
उत्तीणा . बांगळुरुहून बी.ए. झाल्यावर पण्ु याला आले आनण १८८३मध्ये कॉलेज ऑफ इांनजननअररांगमधून नसव्हील इांनजननअर झाले.
या पररक्षेत ते तत्कालीन मांबु ई प्राांतात पनहले आले. त्यानांतर त्याांनी पनहली नोकरी तेव्हाच्या मांबु ई राज्यातील नानशक, खानदेश
आनण पणु े येथे के ली. पण्ु याला ते खडकवासला धरणावर असताना १९०३मध्ये त्याांनी पावसाळ्यात धरणामध्ये जाथत पाणी
आल्याने धरण असरु नक्षत होऊ नये म्हणून ननमाा ण के लेल्या थवयांचनलत थलईु स गेट्स अनितीय ठरल्या व त्यानांतर गवाल्हेरच्या
टायग्रा आनण म्हैसूरच्या कृष्टणराज सागर धरणावर त्या वापरल्या गेल्या. १९०६मध्ये त्याांनी एडनला पाणी व साांडपाण्याची व्यवथथा
करून नदली. हैदराबाद शहराला पूरननयांत्रण योजना तर के लीच पण एरवी जाणवणाऱया पाण्याच्या तटु वड् यासाठी उथमानसागर
आनण हुसेनसागर या तलावाांची नननमा ती करून नदली, जी आजही उपयोगी पडते. नवशाखापट्टणम येथे समद्रु ाच्या लाटाांमळ
ु े होणारी
धूप त्याांनी थाांबवली. नबहारमध्ये गांगेवरील मोकामा पल
ु ासाठी त्याांनी काम के ले. पढु े ते म्हैसूरचे नदवाण झाल्यावर त्याांनी कावेरी
नदीवर कृष्टणराज सागर धरण बाांधले, म्हैसूर सोप फॅ क्टरी सरू
ु के ली, म्हैसूर आयना अँड थटील फॅ क्टरी सरू
ु
के ली, पॅरॉनसटोल्ड लॅबोरेटरी, बांगळूरला जय चामराज पॉनलटेनक्नक, कृषी नवद्यापीठ, कॉलेज ऑफ इांनजननअररांग, बँक ऑफ
म्हैसूर, म्हैसूर चेंबर ऑफ कॉमसा , कन्नड पररषद अशा सांथथा सरू
ु के ल्या. त्याांच्या प्रेरणेने नहदथु तान एअर क्राफ्ट आनण प्रीनमअर
ऑटोमोबाईल या कां पन्या वालचांद नहराचांद ह्ाांनी सरू
ु के ल्या. त्याांना १९५५मध्ये भारतरत्न परु थकाराने सन्माननत करण्यात आले.
अशा या देश घडवणाऱया अनभयांत्याच्या जन्मनदनी म्हणजे १५ सप्टेंबर या नदवशी दरवषी राष्ट्ीय अनभयांता नदन साजरा
के ला जातो.
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हा परु थकार मराठी नवज्ञान पररषद परु थकृत आहे.
परु थकार २०१८ ते २०२७ अशी दहा वषे नदला जाईल.
हा पुरस्कार भारतरत्न सर मोक्षर्ुुंडम विश्वेश्वरय्या ह्ाुंच्या नािे वदला जाईल.
दरवषी अनभयाांनत्रकीतील एके क शाखा घेऊन त्यात सांशोधनात्मक समाजोपयोगी काम करणाऱया एका व्यक्तीस हा
परु थकार नदला जाईल.
२०१८ या पनहल्या वषी थथापत्य अनभयाांनत्रकी तर २०१९मध्ये रसायन अनभयाांनत्रकी ही शाखा ननवडली होती, िषग
२०२०साठी युंि अवभयाुंविकी ही शाखा वनिडली आहे.
या परु थकाराची प्रवेनशका १५ ऑगथट, २०२०पयंत मराठी नवज्ञान पररषदेच्या सांकेतथथळावर नदलेल्या नलांकचा
वापर करून ऑनलाईन भरावयाची आहे. सांकेतथथळ- www.mavipamumbai.org याकररता उमेदवाराकडे
कोणत्याही डोमेनचा वैध ई-मेल पत्ता असणे आवश्यक आहे.
परु थकार नवतरण समारांभ दरवषी १५ सप्टेंबरला मांबु ईतील एखाद्या अनभयाांनत्रकी महानवद्यालयात होईल. मात्र त्या
नदवशी रनववार असला तर आदल्या नदवशी अथवा दस
ु ऱया नदवशी तो काया क्रम होईल. परु थकार नवतरण समारांभात
नवजेत्याने ३० ते ४५ नमननटे आपले काम पॉवर पॉईण्ट प्रेझण्े टेशनिारे सादर करणे आवश्यक आहे. बाहेरगावच्या
व्यक्तीला वेगळा प्रवास खचा नदला जाणार नाही.
रु. १०,०००/-, स्मृतीवचन्ह आवि सन्मानपि असे पुरस्काराचे स्िरूप राहील.
आलेल्या प्रवेनशकाांतून एका प्रवेनशके ची ननवड मराठी नवज्ञान पररषदेने नेमलेल्या सनमतीमाफात के ली जाईल व त्या
सनमतीचा ननणा य अांनतम राहील.
प्रवेनशका मागवण्यासाठी मराठी नवज्ञान पररषदेच्या वेब साईटवर (www.mavipamumbai.org) आनण मांबु ईच्या
मराठी वता मानपत्रात दरवषी जून-जल
ु -ै ऑगथट मनहन्यात ननवेदन प्रनसि के ले जाईल.
मविपच्या सुंकेतस्थळािर वदलेल्या वलुंकचा िापर करून पररषदेकडे पाठविलेल्या मावहतीमध्ये आपले पूिग नाि,
जन्म वदनाुंक, वशक्षि, कुठे काम करता ते, ई-मेल पत्ता, भ्रमिध्िनी क्रमाुंक आवि कामाचे विस्तृत सवचि ििगन
असिे आिश्यक आहे.
पुरस्कार त्या-त्या िषीच्या १५ सप्टेंबरला चाळीस अथिा त्यापेक्षा कमी िय असिाऱ्या व्यक्तीला वमळे ल.
वरील अट गरजेनस
ु ार नशनथल करण्याचे अनधकार मराठी नवज्ञान पररषदेकडे राहतील.
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