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: साने गुरुजी युवा पुरस्कार :
मामासाहेबाांनी युवा पपढीच्या सवाांगीण पवकासाचा ध्यास घेतला होता .युवा पपढी
म्हणजे दे शाचे भपवष्य ! युवकाांना अांधश्रद्धे पासून परावृत्त करण्यासाठी, त्ाांच्या
पवचाराांची पदशा पवज्ञानपनष्ठीत व्हावी, आधुपनक युगात बलसागर भारत
घडवण्याचे स्वप्न त्ाांनी पपहले, यासाठी तरुणाांनी सक्षम व्हावे म्हणून मामाांनी
आयुष्य वेचले. वयाच्या ९८व्या वर्ाापयांत पवपवध पवद्यापीठे आपण महापवद्यालयातून
ते जाणीव जागृतीसाठी, युवकाांशी सांवाद साधण्यासाठी, व्याख्यानाांसाठी जात
होते. मृत्ूपूवी जवळजवळ ३० ते ३५ वर्ााच्या दीघा काळात त्ाांनी ५ हजाराांहून
अपधक युवा सक्षमीकरणाचे कायाक्रम यशस्वी केले. या कायाासाठी त्ाांनी
भारतभर प्रवास केला, महाराष्ट्र तर अक्षरशः पपांजून काढला. मामा साने गुरुजी ांचे
पवद्यार्थी / अनुयायी. गुरुजी ांचा प्रदीघा सहवास त्ाांना लाभलेला आपण म्हणून हे
सवा शक्य झाले ते केवळ सानेगुरुजी ांच्या प्रेरणेने आपण आशीवाादाने अशी
मामासाहेबाांची धारणा होती.
३ ऑक्टोबर २०११ रोजी त्ाांना दे वाज्ञा झाली. त्ानांतरचे वर्ा मामाांच्या
जन्मशताब्दीचे वर्ा होते. त्ा पनपमत्ताने वर्ा २०१२-१३ पासून मामासाहेबाांच्या
स्मरणार्था व साने गुरुजी ांच्या नावाने आम्ही साने गुरुजी युवा पुरस्कार दरवर्ी
युवा पदनाचे पनपमत्ताने दोन युवकाांना दे तो. या पुरस्काराचे स्वरूप असते :
मानधन रु.१०,०००/-, सन्मानपत्र , चाांदीचे सन्मानपचन्ह , ग्रांर्थभेट , आपण खादीच्या
सुताचा हार ( मामानी आजीवन खादी वापरली ते खरां च एकादशव्रताचे पालन
करणारे गाांधीवादी होते )या पुरस्काराचा सांपूणा खचा कुलकणी कुटुां बीयाांतर्फे
पवशेर्तः मामानी कुटुां पबयाांसाठी मागे ठे वलेल्या पुांजीतून केला जातो. मामा नेहमी
म्हणत आपल्या स्वता:च्या पमळकतीतून कुटुां बाच्या चररतार्थाासाठी लागणारा
पनधी वगळता उरलेला पैसा समाजाचा असतो आपण त्ाचे केवळ पवश्वस्त
असतो.

गेल्या सात वर्ाात सोळा असे पुरस्कार पदले गेले आहेत. त्ातील काही जणाांच्या
नावाचा उल्लेख करणे सांयुक्तिक होईल.
… २ …
वर्ा १ ले : (१ ) क्तस्वटी प्रकाश पाटे – चाळीसगाव, पजल्हा जळगाव – एरोस्पेस
इां पजनीअर.नासा मध्ये एका वर्ाात दोन प्रोजेक्ट्स सादर करणारी पपहली भारतीय
युवा वैज्ञापनक युवती. (जानेवारी २०१३)
(२ ) धीरज राजेंद्र जाधव - पुणे – इलेक्टरॉपनक्स इां पजपनअर – नासाच्या
मांगळयानातील सांदेश यांत्रणेसाठी मोलाचे सांशोधन. (जानेवारी २०१३)
(३ ) अलांकार शपशकाांत कोतवाल - ठाणे – जागपतक स्तरावर सायन्स

ऑपलक्तियाड मध्ये सुवणा पदक पमळवून भारतीय चमूला यश दे णारा युवा वैज्ञापनक.
(जानेवारी २०१३)
(४ ) जयश्री जानू खरपडे - वाडा, पजल्हा ठाणे – प्रपतकूल पररक्तथर्थतीत सांघर्ामय
जीवनात स्वतःचे मनोधैया वाढवून इतराांना प्रेरणा दे णारी आपदवासी युवती (जानेवारी

२०१३)

वर्ा २ रे : (५ ) सजल सुरेश कुलकणी - नागपूर – बायोटे कनॉलॉपजस्ट युवा वैज्ञापनक
(जानेवारी २०१४)
(६ ) डॉ.पप्रयदशा तुरे :मेळघाट, अमरावती – जीवाची पवाा न करता दु गाम
भागात वैद्यकीय सेवा पुरवणारा एक युवा डॉक्टर. (जानेवारी २०१४)

वर्ा ३ रे : (७ ) अपजांक्य हेमांत पाटील - नापशक – रे पडओ ऍस्टर ॉनॉपम पवर्यात
ां ् स येर्थे १२ कोटीची पशष्यवृत्ती पमळवणारा एकमेव भारतीय
सांशोधनासाठी नेदरलड
युवा (जानेवारी २०१५)
(८ ) अपभर्ेक पनमाल हांबड - बांगलोर – जागपतक स्तरावर तीस वर्ााखालील
तीस प्रपतभावान व्यिी ांमधे एक थर्थान पमळपवणारा एकमेव भारतीय युवा अपभयन्ता.
(जानेवारी २०१५)

वर्ा ४ र्थे : (९ ) सपचन बांडोपांत तळे कर - राधानगरी, कोल्हापूर – प्रदू र्णावर मात
करण्यासाठी जैव तांत्रज्ञानात उल्लेखनीय सांशोधन करणारा युवा वैज्ञापनक (जानेवारी
२०१६)
- ३ (१० ) सायली मकरां द चुरी - माहीम, मुांबई – पवदे शी भाजा व र्फळे
लागवडीच्या क्षेत्रात उल्लेखनीय योगदान दे णारी कृपर्तद् य युवती (जानेवारी

२०१६)
वर्ा ५ वे : (११ ) पवराज पवनायक रानडे : नापशक – पयाावरण रक्षणार्था लोकोपयोगी
सांशोधन करणारा युवा वैज्ञापनक (जानेवारी २०१७)
जान्हवी पवलास लोकेगावकर :चेंबूर, मुांबई – राष्ट्रीय सेवा योजना
गटाचे, पदल्ली येर्थे प्रजासत्ताक पदनी राजपर्थावर सांचालनाचे नेतृत्व करणारी युवती
(जानेवारी २०१७)
(१२ )

वर्ा ६ वे - : (१३ ) रुपाली रवी ांद्र माली - सोनगीर, धुळे. एका सामाय गरीब शेतकरी
कुटुां बातील रुपाली माळीने युवक कल्याण आपण मपहला सक्षमीकरण या क्षेत्रात
पदलेल्या उल्लेखनीय योगदानाबद्दल युवा पुरस्काराचा मान . (जानेवारी २०१८)
(१४ )

प्रर्थमेश सोमा पहरवे - पवई, मुांबई.अत्ांत प्रपतकूल पररक्तथर्थतीतून
आलेल्या प्रर्थमेशने भारतीय अांतररक्ष सांशोधन अनुसांधान मधील सांशोधनासाठी
स्वतःची गुणात्मक योग्यता अधोरे क्तखत करत सोळा हजार अपभयांता उमेदवाराांतून
पाचव्या क्रमाांकाची पनवड पमळपवली. (जानेवारी २०१८)
वर्ा ७ वे - : (१५) आपदत् पदनकरराव कुलकणी - परभणी : तांत्रज्ञानाच्या योग्य वापराने
आरोग्य क्षेत्रात केलेल्या उल्लेखनीय सांशोधनाबद्दल आपदत्ला जागपतक आरोग्य
सांघटनेने तसेच पिटनच्या राणी एपलझाबेर्थने सन्मापनत केले आहे असा युवा वैज्ञापनक.
(जानेवारी २०१९)
(१६ ) अमोल पशवाजी राठोड - परभणी, पजल्हा अहमदनगर - : अत्ांत
प्रपतकूल पररक्तथर्थतीत ग्रामीण भागातील अनार्थ, पनराधार बालकाांच्या सवाांगीण
पवकासासाठी पदलेल्या रचनात्मक योगदानाबद्दल आपदवासी, बांजारा, कातकरी

समुदायातील बालकाांसाठी अनेक उपक्रम राबवल्याबद्दल साने गुरुजी युवा पुरस्कारने
सन्मापनत. (जानेवारी २०१९)

- ४ वर्ा ८ वे : (१७) रोपहणी अनुराधा नरें द्र जोशी - पुणे - जागपतक पातळीवर मपहला
गपणत ऑपलक्तियाड मध्ये भारताला प्रर्थमच रौप्य पदकाचा सन्मान पमळवून दे ऊन
स्वतःची गुणात्मक योग्यता अधोरे क्तखत करणारी पपहले मराठी सांशोधक युवती.
रोपहणीला साने गुरुजी युवा वैज्ञापनक पुरस्काराने सन्मापनत करण्या आले.
(जानेवारी २०२०)
(१८) तन्वीर तमन्ना अस्लम इनामदार - पुणे - तांत्रज्ञानातील सांशोधनाचे
कौशल्य समाजोन्नतीसाठी वापरून केलेल्या समाजकायाातील भरीव योगदानाबद्दल
युवा वैज्ञापनक पुरस्कार दे ण्यात आला. तन्वीरला सांयुि राष्ट्र द्वारा कमावीर चक्र
आपण युवा पुरस्काराने सन्मापनत करण्यात आले आहे. मागील तीन वर्ाात
तन्वीरने पेटांटसाठी एकापेक्षा अपधक अजा दाखल केले आहेत. (जानेवारी २०२०)
*****************************************

