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^^fnO;Rokph tsFk izfprh rsFks dj ek>s tqGrh^^ 

    ;k dkO;iaDrh lkFkZ dj.kkjh dkgh O;fDreRos vlrkr- T;kauh vkiys iw.kZ thou ,dk 

fof”k’V /;s;kus >ikVwu ?ksr egku dk;Zs mHkh dsyh vkgsr] v”kh O;fDreRos vkiY;klkj[;k 

loZlkekU; ek.klkadfjrk vkn”kZ rj vlrkrp( i.k izsj.kknk;hgh vlrkr- ;krwup vkiY;kyk 

dkgh uofufeZrhph mehZ feGr vlrs- Hkkjr ljdkj v”kk thoudk;kZaph n[ky ?ksr R;kauk 

loksZPp v”kk in~e&iqjLdkjkauh lUekfur djrs- in~e&iqjLdkjkaus lUekfur >kysY;k dkgh 

O;Drh vkf.k R;kaP;k dk;kZph ekfgrh vkiY;kyk Kkr vlrs( ijarq dkgh O;fDreRokaoj o R;kauh 

dsysY;k fof”k’V {ks=krhy ;ksxnkukoj ;k iqjLdkjkus lUekfur >kY;keqGs izdk”k>ksr ;srks vkf.k 

v”kh vekSfyd dk;Zs {k.k/kkZr txkleksj ;srkr o R;kph O;kIrh vkf.k egkurk letw ykxrs- 

in~e&iqjLdkj lUekfur vl.kkjh dkgh O;fDreRos vkiY;klkj[khp loZlkekU; 

vlrkr( ijarq /;s;kus] lektksi;ksxh dkekus] i;kZoj.k fo’k;d tkx`rheqGs fdaok dyklk/kuseqGs 

gÓk O;Drh vlkekU; vlrkr- 

;k o’khZ ikj iMysY;k in~e&iqjLdkj lUeku lksgGÓkuarj jgk.khekukus vR;ar lk/kh] 

ykSfddkFkkZus loZlkekU;] izfln~/kh ijka³~eq[k( i.k ,dk fof”k’V {ks=kr ekSfyd ;ksxnku nsr 

vlysyh vusd O;fDreRos lektkleksj BGdi.ks vkyh- 

lektlsok] i;kZoj.k] vkjksX;] f”k{k.k] “ksrh rlsp dyk {ks=krhy ;k >kdY;k 

ekf.kdeksrhauh R;k&R;k {ks=kr Hkjho ;ksxnku nsr lektlsok rj dsyh vkgsp( i.k izfln~/khph 

rlwHkjgh vfHkyk’kk u Bsork lektksi;ksxh dke fdaok dyklk/kuk djrk ;srs gk oLrqikB 

lokZaleksj Bsoyk- 

Hkkjr ljdkjus v”kk O;fDreRokapk in~e&iqjLdkjkus dsysyk lUeku gk lkFkZ o R;kaP;k 

dk;kZyk iksp ikorh ns.kkjk vkgs- 

in~e&iqjLdkjkus lUekfur fuoMd O;fDreRokapk thou ifjp; o R;kaP;k dk;kZph 

vksG[k gh fo|kFkhZ rlsp loZlkekU; tursi;Zar ikspkoh o R;krwu izsj.kk feGwu v”kk izdkjph 

vf/kdkf/kd uoh dk;Zs mHkh jgkohr ;k gsrwus ;k bZ&iqfLrdsph fufeZrh dsyh vkgs- ;k iqfLrdse/;s 

in~e&iqjLdkj lUekfur O;fDreRokaPkk ifjp; ns.kkÚ;k o R;kaP;k dk;kZph vksG[k d:u ns.kkÚ;k 

ys[kkaps ladyu vkgs- 

gh loZ ekfgrh baVjusV fdaok brj lekt ek/;kekae/;sgh miyC/k vkgs( i.k gh egku 

thoudk;Zs loZlkekU;kauk lgt letkoh o lokZai;Zar tynxrhus izlkfjr Ogkoh ;k mn~ns”kkus 

gh bZ&iqfLrdk vki.kkleksj izdkf”kr djrkuk euLoh vkuan gksr vkgs- 

lkaizr dkGkr T;kaP;k ik;kaoj Mksds BsÅu ureLrd Ogkos v”kh ikoys Qkjp deh 

vkgsr- v”kk ifjfLFkrhr] bZ&iqfLrdsr varHkwZr vl.kkjh O;fDreRos Eg.kts [kÚ;k vFkkZus 

lektkrhy in~ejRusp gks;! 

Eg.kwup bFks fojke ?ksrkuk ;k in~ejRukafo’k;h doh ck-Hk-cksjdj ;kaP;kp “kCnkar dkgh 

lkaxkosls okVrs& 

ns[k.kh rh thous th r`Irhph rhFkkZsnds 

pkan.ks T;krwu Qkds “kqHkz ikÚ;klkj[ks AA 

ns[k.kh rh ikÅys th /;kliaFkh pkyyh 

okGoaVkrwu lqn~/kk LofLrin~es jsf[krh AA 

 

श्री. सदनेश जयानंद नायक  

संचालक, दापोली एजु्यकेशन सोसायटी 
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बी.बी. लाल  
परुस्कार – पद्मगवभषूर्ण, पद्मभषूर्ण 

 
 
 
 

 
ब्रि बन्सी लाल यांिा िन्म 2 म,े 1921 रोिी झाला. 'बी.बी.लाल' या नावान ेप्रजसद्ध असलेले ब्रििी ह े

भारतीय परुातत्वर्ास्त्रज्ञ आहेत. त े 1968 त े 1972 सालापयतं भारतीय परुातत्व सवेक्षर्ण (ASI)संस्थिे े
महासंिालक)) होत ेआणर्ण 'भारतीय प्रित अध्ययन संस्थ'ेि े(Indian Institute of Advanced Studies)) संिालक 
म्हर्णनूही त्यांनी काम पागहले आहे. बी.बी.लाल यांनी यनुसे्कोच्या गवगवध सगमत्यांवरही काम केले आहे. 

बी.बी.लाल यांनी भारतातील अलाहाबाद गवद्यापीठातनू संसृ्कतमध्य ेपदव्युत्तर पदवी प्राप्त केली. त्याि 
अभ्यासादरम्यान त्यांना परुातत्वर्ास्त्रात रस गनमार्ण झाला आणर्ण 1943 मध्य,े मॉर्टशमर व्हीलर या अनभुवी गब्रटीर् 
परुातत्वर्ास्त्रज्ञाच्या हाताखाली सरुु असलेल्या उत्खननात त े प्रजर्क्षर्णाथी बनले. या त्यांच्या कायािी सरुुवात 
तक्षजर्लापासनू झाली आणर्ण नंतर हे काम हडप्पासारख्या अनके महत्वाच्या आणर्ण प्रजसद्ध गठकार्णी िालले. लाल 
यांनी पन्नास वषांहून अचधक काळ परुातत्वर्ास्त्रज्ञ म्हर्णनू काम पागहले आह.े 1968 मध्य,े त्यांना भारतीय परुातत्व 
सवेक्षर्ण गवभािाि े महासंिालक म्हर्णनू गनयकु्त करण्यात आले व त्यांनी चतथ े 1972 सालापयतं काम पगहले. 
त्यानंतर, लाल यांनी भारतीय प्रित अध्ययन संस्था, जर्मला यथे ेसंिालक म्हर्णनू काम केले. इंगडयन इगिट्यटू 
ऑफ टेक्नॉलॉिी, कानपरू (IIT, कानपरू) यथे ेत्यांि ेपतु्र व्रिरे् लाल यांनी परुातत्व कायार्ी संबंचधत संर्ोधनाला 
प्रोत्साहन दणे्यासाठी 'बी.बी. लाल' िअेरिी स्थापना केली आहे. प्रा. बी. बी. लाल यांनी राष्ट्रीय आणर्ण 
आंतरराष्ट्रीय वजै्ञागनक र्ोधपजुिकांमध्य े(िनशल्समध्य)े 20 हून अचधक पिुके आणर्ण 150 हून अचधक र्ोधगनबंध 
आणर्ण लेख प्रकाजर्त केले आहेत. 1950 मध्य ेगब्रगटर् परुातत्वर्ास्त्रज्ञ सु्टअटश गपिॉट आणर्ण डी.एि. िॉडशन यांनी 
'कॉपर होर्डशस ऑफ द िंिगेटक बजेसन' (1950)) आणर्ण 'हजिनापरु उत्खनन अहवाल' (1954-1955)) या त्यांच्या 
संर्ोधनाि ेआदर्श संर्ोधन म्हर्णनू वर्णशन केले आह.े  

1950 त े1952 दरम्यान, लाल यांनी प्रजसद्ध महाकाव्य - महाभारतातील परुातत्वर्ास्त्रावर काम केले आणर्ण 
त्यातनू कुरंुिी रािधानी असलेल्या हजिनापरूि े स्थापत्य व इचतहासािा मािोवा घतेला. त्यांनी 'इंडो-िंिगेटक 
गडव्हाइड' आणर्ण 'अप्पर यमनुा-िंिा दोआब'मध्य ेअनके 'पेंटेड ग्र ेवअेर' (PGW) साइट्सिा र्ोध लावला आहे. 
त्यांना 2000 मध्य ेभारताच्या राष्ट्रपतींकडून पद्मभषूर्ण परुस्कार गमळाला आणर्ण 2021 मध्य ेत्यांना भारतािा दुसरा 
सवोच्च नािरी परुस्कार पद्मगवभषूर्ण प्रदान करण्यात आला. 
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सदुर्शन साहू 
परुस्कार – पद्मगवभषूर्ण, पद्मश्री                                                                  

 
 
 
 
ओगडर्ातील सपु्रजसद्ध जर्ल्पकार सदुर्शन साहू यांना राष्ट्रपती रामनाथ कोववंद यांच्या हि े9 नोव्हेंबर रोिी 

पद्मगवभषूर्ण हा दरे्ािा दुसरा सवोच्च नािरी परुस्कार प्रदान करण्यात आला.  1988 मध्य ेत्यांना भारतािा िौथा 
सवोच्च नािरी परुस्कार पद्मश्री दणे्यात आला. 

सदुर्शन साहू हे 82 वषांि ेभारतीय जर्ल्पकार आहेत. त्यांिा िन्म 11 मािश 1939 रोिी ओगडर्ा राज्यातील 
परुी र्हरामध्य ेझाला. 

सांसृ्कचतकदृष्ट्ट्या समदृ्ध र्हरातनू आल्यामळेु त्यांिा कल जर्ल्पकलेकड ेझकुर्ण ेह ेस्वाभागवकि होत.े 
अस ेम्हटले िात,े की वयाच्या तरेाव्या वषी त्यांना स्व. िरुू भवुनशे्वर महापात्रा आणर्ण परुीि ेस्व. िरुु कुगनया मोहराना 
यांसारख्या गदग्ििांच्या हाताखाली प्रजर्क्षर्ण घणे्यािी संधी गमळाली. 

त्यांनी 1971 मध्य ेधौली पीस पॅिोडा यथे ेि ेिातक कथांि ेसुं दर नक्षीकाम केले त्याला ििभरात मान्यता 
गमळाली. 1978 मध्य े िपान मधील अटामी यथे े जर्ल्पकलेच्या पॅनलेसह त्यांिी काम े स्थागपत केली िलेी. 
याव्यचतररक्त, कलाकारांना त्यांिी कला (जर्ल्पकाम) प्रदर्र्शत करण्यासाठी, त्यांनी 1977 साली परुीमध्य ेसदुर्शन 
क्राफ्टस् म्यणुझयमिी स्थापना केली. 1980 मध्य े लंडनमधील गमल्टन केन्स, यथे े िौतम बदु्धांच्या िीवनावर 
आधाररत एक दिडी फलक स्थागपत करण्यात आला. तसिे इतर कलाकारांना प्रजर्क्षर्ण दणे्यासाठी त्यांनी 1991 
साली भवुनशे्वरमध्य े‘सदुर्शन आटश अँड क्राफ्टस् गव्हलेि’ या िरुुकुलािी स्थापना केली.   

या प्रकल्पांिा उद्दरे् ओगडर्ातील जर्ल्पकलेिी पारंपाररक हिकला ितन करर्ण े आणर्ण नवोगदत 
कारागिरांना लाकूड, दिड आणर्ण फायबरग्लाससह जर्ल्प ेतयार करण्यासाठी प्रजर्क्षर्ण दरे्ण ेहा आहे. तसिे ही संस्था 
आपल्या कारागिरांना मोफत बोर्डडि सगुवधाही परुवत.े 

सदुर्शन यांना स्टोन कार्डव्हि (1981) साठी राष्ट्रीय परुस्कार दखेील गमळाला आह.े सात वषांनंतर, 1988 
मध्य,े त्यांना पद्मश्री आणर्ण 2003 मध्य,े जर्ल्पिरुु परुस्कारान ेसन्मागनत करण्यात आले. 
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के.एस. चित्रा 
परुस्कार - पद्मभषूर्ण, पद्मश्री 
                                                                                                

 
 
 

कृष्णन नायर र्ांताकुमारी चित्रा, के.एस. चित्रा वकंवा चित्रा म्हर्णनू ओळखल्या िातात. 27 िलैु 1963 रोिी 
चतरुअनंतपरुम यथे े संिीतकारांच्या कुटंुबात िन्मलेल्या चित्रा यांच्या प्रचतभलेा लहानपर्णापासनूि त्यांि े वडील 
कृष्णन नायर यांनी ओळखले आणर्ण त्यांच्या कलेला प्रोत्साहन गदले. तिे त्यांि ेपगहले िरुु दखेील होत.े 

त्यांनी डॉ. के. ओमनकुट्टी यांच्याकडून कनाटक संिीताि ेप्रजर्क्षर्ण घतेले, त्यानंतर त्यांिी 1978 - 1984 
दरम्यान कें द्र सरकारकडून राष्ट्रीय प्रचतभा र्ोध जर्ष्यवतृ्तीसाठी गनवड झाली. 1979 मध्य ेएम.िी. राधाकृष्णन यांनी 
त्यांना मल्याळम पाश्वशिायनािी ओळख करून गदली. चित्रपट संिीतकार इलैयारािा यांच्या मािशदर्शनाखाली त्यांनी 
तगमळ चित्रपटात पगहल्यांदा पाश्वशिायन केले. 

या भारतीय पाश्वशिागयकेन ेिार दर्कांहून अचधक काळ िाललेल्या कारगकदीत मल्याळम, तलुेि,ू तगमळ, 
कन्नड, वहंदी, ओगडया, बंिाली, पंिाबी, ििुराती, तलुु, रािस्थानी, उर्दश, संसृ्कत, बडािा, मराठी भाषा तसिे मलय, 
लॅगटन, अरबी, ससंहली, इंगग्लर् आणर्ण फ्रें ि यांसारख्या परदरे्ी भाषा तसिे गवगवध भारतीय भाषांमध्य े पंिवीस 
हिारहून अचधक िार्णी रकेॉडश केली आहेत         

संिीत संयोिक ए.आर. रहमान, इलैयारािा, हमसलेखा, एम. एम. कीरावानी आणर्ण पाश्वशिायक के.ि.े 
यसेदुास आणर्ण एस.पी. बालसबु्रमण्यम यांच्यासोबतिी अनके िार्णी खपू प्रजसद्ध झाली आहेत     

चित्रा यांना सहा राष्ट्रीय चित्रपट परुस्कार, आठ गफल्मफेअर अवॉर्डशस आणर्ण गवगवध राज्य चित्रपट परुस्कार 
गमळाले आहेत. त्यांनी िारही दजक्षर्ण भारतीय राज्यांमधनू चित्रपट परुस्कार सिंकले आहेत. त्यांना 2021 मध्य े
भारतािा चतसरा सवोच्च नािरी सन्मान पद्मभषूर्ण आणर्ण 2005 मध्य ेपद्मश्रीन ेसन्मागनत करण्यात आले. भारतीय 
संिीत बंधतु्वासाठी त्यांच्या अमलू्य योिदानाबद्दल चित्रा यांना 2005 मध्य ेयनुायटेड वकंिडममध्य े गब्रगटर् संसद, 
हाऊस ऑफ कॉमन्स मध्य े सन्मागनत करण्यात आले.  2009 मध्य े वकंघाई आंतरराष्ट्रीय संिीत आणर्ण िल 
महोत्सवात िीन सरकार कडून सन्मागनत केल्या िलेेल्या त्या भारतातील एकमवे िागयका ठरल्या आहेत.     
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दापोली एज्यकेुशन सोसायटी, दापोली 

 
तलुसी िौडा                                                            
परुस्कार - पद्मश्री 
 
 
 
 
 

तलुसी िौडा या कनाटक राज्यातील अंकोला तालुक्यातील होनाली िावात राहर्णाऱ्या एक भारतीय 
पयावरर्णवादी आहेत. 2020 मध्य,े भारत सरकारन ेत्यांना दरे्ािा िौथा सवोच्च नािरी परुस्कार ‘पद्मश्री’ दऊेन 
सन्मागनत केले. वकृ्षलािवड आणर्ण वकृ्षसंवधशनाि ेब्रीद िोपासताना त्या वनगवभािाच्या रोपवागटकेिीही दखेभाल 
करतात. कोर्णतहेी औपिाररक जर्क्षर्ण नसताना त्यांनी पयावरर्ण रक्षर्णासाठी मोठे योिदान गदले आहे. त्यांच्या 
कायािा भारत सरकार आणर्ण गवगवध संस्थांनी िौरव केला आहे. त्यांना ‘एनसायक्लोपीगडया ऑफ फॉरसे्ट’ 
म्हर्णनूही ओळखले िात.े  

तलुसी िौडा यांिा िन्म कनाटकातील होन्नल्ली िावात एका िरीब आगदवासी कुटंुबात झाला. दुदवैान ेत्या 
फक्त दोन वषांच्या असताना त्यांि ेवडील वारले. यामळेु त्या आईबरोबर मिरुी करू लािल्या आणर्ण  त्यामळेु त्यांना 
औपिाररक जर्क्षर्ण घणे्यािी संधी गमळाली नाही. परंत,ु त्या म्हर्णतात त्याप्रमार्ण े– “सवोत्तम गवद्यापीठ म्हर्णि े
िीवन गवद्यापीठ”! त्यांि ेवनस्पचतर्ास्त्राि ेज्ञान पदवीधरांनाही माि ेटाकू र्कत.े त्यांना प्रमेान े"वकृ्षदवेी" म्हर्णनूही 
संबोधले िात.े  

त्यांना 8 नोव्हेंबर, 2021 रोिी पद्मश्री परुस्कार दऊेन सन्मागनत करण्यात आले. कनाटक वनीकरर्ण 
गवभािातील गवितृ कायशकाळाव्यचतररक्त, त्यांना गबयार्ण ेगवकास आणर्ण संवधशनातील त्यांच्या कायासाठी अनके 
परुस्कार प्राप्त झाले आहते. 1986 मध्य,े त्यांना आय. पी. व्ही. एम. परुस्कार म्हर्णनूही ओळखला िार्णारा 'इंगदरा 
गप्रयदर्र्शनी वकृ्षगमत्र परुस्कार' गमळाला. आय. पी. व्ही. एम. परुस्कार हा वनीकरर्ण आणर्ण पडीक िमीन गवकासाच्या 
क्षते्रात व्यक्ती वकंवा संस्थांनी केलेल्या अग्रिण्य आणर्ण नागवन्यपरू्णश योिदानासाठी सन्माननीय लोकांना गदला िातो. 

आय. पी. व्ही. एम. िी स्थापना 1986 मध्य ेपयावरर्ण आणर्ण वन मंत्रालयान ेकेली होती आणर्ण दरवषी फक्त 
सात विेविेळ्या श्ररे्णीतील लोकांना परुसृ्कत केले िात.े 1999 मध्य,े तलुसी िौडा यांना 'कनाटक राज्योत्सव' 
परुस्कार गमळाला आणर्ण हा भारतातील कनाटक राज्यािा दुसरा सवोच्च नािरी सन्मान आह.े कनाटक राज्योत्सव 
परुस्कार दरवषी कनाटक राज्यातील साठ वषांपके्षा िाि वयाच्या नािररकांना त्यांच्या संबंचधत क्षते्रातील 
उले्लखनीय कामगिरीबद्दल गदला िातो. तलुसी िौडा हा परुस्कार प्राप्त करर्णाऱ्या फक्त अडुसष्ठ व्यक्तींपकैी एक 
आहेत. तसिे, पयावरर्णातील योिदानासाठी हा परुस्कार गमळवर्णाऱ्या केवळ दोन मानकऱ्यांमध्य ेत्यांिी िर्णना 
होत े

 
 
 

 
 



     पद्मरत्न 

5 

दापोली एज्यकेुशन सोसायटी, दापोली 

 
हरकेला हिब्बा                                                                             
परुस्कार - पद्मश्री 

 
 
 
 

एका िावात एक िरीब पर्ण िरु्णिरु्णीत मलुिा राहत होता. आर्थशक संसाधनांिी कमतरता असलेल्या 
कुटंुबात िन्मलेल्या या मलुाला त्याच्या कुटंुबाच्या पोषर्णासाठी आणर्ण भावंडांच्या पोटापाण्यासाठी लहान वयाति 
औपिाररक जर्क्षर्ण सोडाव ेलािले. काबाड कष्ट करून कुटंुबाला पोसर्णारा हा मलुिा संत्री गवकत-गवकत मोठा 
होत होता. एके गदवर्ी एक परदरे्ी मार्णसू त्याच्याकडे आला आणर्ण त्यान ेसंत्र्यािी वकंमत गविारली. इंग्रिी समि ू
न र्कल्यान ेतो मार्णसू परदरे्ी ग्राहकाला उत्तर दऊे र्कला नाही आणर्ण त्याला त्यािी खपू लाि वाटली. त्या 
गदवर्ी र्ाळेिी कमतरता असलेल्या आपल्या िावात र्ाळा बनवण्यािा संकल्प त्यान ेकेला. संत्री गवकून आपल्या 
बितीिा काही भाि त्यांनी िावात र्ाळा सरुू करण्यासाठी ठेवला आणर्ण आपल्या कठोर गनधाराच्या िोरावर तो 
मार्णसू न्यपूाडाप ूिावात स्वतःिी र्ाळा सरुू करू र्कला. हेि त ेहरकेला हिब्बा! 

आि सरकारी मदत आणर्ण खाििी व्यक्तींच्या दरे्णिीन े वाढलेली ही र्ाळा 'हिब्बा र्ाळा' म्हर्णनू 
ओळखली िात.े त्यांना लोक प्रमेान े 'अक्षर-संत' म्हर्णनू ओळखतात. स्वत:िी पररजस्थती हलाखीिी असनूही, 
आपल्या मळू िावातील जर्क्षर्णासाठी त्यांनी गदलेल्या असाधारर्ण योिदानासाठी त ेओळखले िातात.  िावात 
प्री-यगुनव्हर्सशटी कॉलेि बांधनू मलुांच्या उच्चजर्क्षर्णािी सोय करण्याि ेत्यांि ेस्वप्न आह.े 

2021 मध्य,े त्यांना त्यांच्या पढुाकारासाठी आणर्ण कतृशत्वासाठी, ‘पद्मश्री’ परुस्करान े सन्मागनत करण्यात 
आले. गबकट पररजस्थतीर्ी सामना करत समािोपयोिी काम करर्णार ेअक्षर संत - हिब्बा हे साऱ्याि आबाल-
वदृ्धांि ेआदर्श आहेत! 
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दापोली एज्यकेुशन सोसायटी, दापोली 

 
राहीबाई सोमा पोपरे े                                                                                       
परुस्कार - पद्मश्री 

 
 
 
 

 
राहीबाई सोमा पोपरे ेयांिा िन्म 1964 मध्य ेझाला. इतर र्तेकऱ्यांना मळू गपकांच्या वार्णांकड ेपरत यणे्यास 

मदत करण्याि ेकायश त्या करतात. तसिे, बित िटांसाठी 'हायससंथ बीन्स'दखेील तयार करतात. बीबीसीन े"100 
गवमने - 2018" च्या यादीतील तीन भारतीयांमध्य ेत्यांिा समावरे् करून त्यांच्या कायािा िौरव केला. वजै्ञागनक 
आणर्ण औद्योगिक संर्ोधन पररषदिे े तत्कालीन महासंिालक - र्ास्त्रज्ञ रघनुाथ मार्लेकर यांनी त्यांना 
"बीिमाता" ही उपाधी गदली आहे.  

राहीबाई सोमा पोपरे े या महाराष्ट्र राज्यातील अहमदनिर जिल्ह्यातील अकोले ब्लॉकमधील कोंभळर्ण े
िावातील आहेत. त्यांि ेकोर्णतहेी औपिाररक जर्क्षर्ण झालेले नाही; परंत ुत्यांनी आयषु्यभर र्तेात काम केले आह े
आणर्ण पीक गवगवधतिेी त्यांना गवलक्षर्ण समि आहे. राहीबाई या आपल्या र्तेिगमनीत सतरा विेविेळ्या प्रकारिी 
गपके घतेात. िवे्हा 2017 मध्य ेबी. ए. आय. एफ.  डवे्हलपमेंट ररसिश फाऊंडरे्नन ेत्यांना भटे गदली होती, तवे्हा 
त्यांना आढळले की त्यांनी फुलवलेल्या आणर्ण गवकजसत केलेल्या बािांमध्य ेकुटंुबाच्या वषशभराच्या आहाराच्या िरिा 
परू्णश करण्यासाठी परुसे ेउत्पादन होत.े 

त्या 'कळसबूाई पररसर गबयार्णी सवधशन सगमती स्वयं-सहायता िटा'च्या सगक्रय सदस्य आहेत. र्तेात पार्णी 
साठवण्यासाठी त्यांनी स्वतःच्या नागवन्यपरू्णश पद्धती गवकजसत केल्या आहेत. पडीक िगमनीि ेसपुीक िगमनीत 
रूपांतर करून चतिी उत्पादकता वाढवण्याि ेकौर्ल्य त्यांना साधले आह.े  गबयार्ण े गनवडर्ण,े मातीिी सपुीकता 
गटकवर्ण े आणर्ण कीटकव्यवस्थापन करर्ण े याबद्दल त्या र्तेकरी आणर्ण गवद्यार्थ्यांना प्रजर्क्षर्ण दतेात. तसिे 
भातर्तेीिी सपुीकता वाढवर्णारी ितःुसतु्री वापरून भाताि ेउत्पादन वाढवण्यािा त्यांिा प्रयत्न असतो. 'महाराष्ट्र 
इगिट्यटू ऑफ टेक्नॉलॉिी रान्सफर फॉर रुरल एररया'च्या मदतीन े त्यांनी परसदारी करता यरे्णाऱ्या 
कुकु्कटपालनािहेी जर्क्षर्ण घतेले आहे. 

माननीय राष्ट्रपती राम नाथ कोववंद यांनी राहीबाई पोपरे ेयांना ‘पद्मश्री’ परुस्कार प्रदान करून त्यांिा िौरव 
केला. याव्यचतररक्त, िानवेारी 2015 मध्य,े 'बायोव्हर्सशटी इंटरनॅर्नलि ेमानद ररसिश फेलो - प्रमे माथरू' आणर्ण 
भारतातील वनस्पतींच्या िाती आणर्ण र्तेकऱ्यांच्या हक्कांच्या संरक्षर्णासाठी काम करर्णाऱ्या सरकारी संस्थिे े
अध्यक्ष -आर.आर. हंचिनल यांच्याकडून राहीबाईंच्या कायािी प्ररं्सा झाली आहे. 
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दापोली एज्यकेुशन सोसायटी, दापोली 

 
दलवाई िालपती राव  
परुस्कार - पद्मश्री 

                                                                                                     
 

 
 
 

श्री. दलवाई िालपती राव यांिा िन्म 1936 मध्य,े आंध्र प्रदरे्ातील अनंतपरू जिल्ह्यातील गनम्मलकंुता यथे े
पारंपाररक िामड्याच्या कठपतुळया बनवर्णाऱ्या कुटंुबात झाला. श्री. दलवाई िालपती राव यांच्या वयाच्या तरेाव्या 
वषीि त्यांि ेवडील - श्री. खाड ेराव गदवंित झाले आणर्ण साऱ्या कुटंुबािी िबाबदारी श्री. दलवाई िालपती राव 
यांच्यावर यऊेन पडली.  

लहानपर्णापासनू भरपरू कष्ट करत श्री. िालपती राव यांनी िामड्याच्या बाहुल्या बनवण्याच्या कलेमध्य े
प्रावीण्य गमळवले. त्यांच्या समािातील तरुर्णांना या दुर्मशळ होत िाललेल्या कलेि ेजर्क्षर्ण द्याव,े या कलेिा दिा 
वाढावा म्हर्णनू त्यांनी प्रजर्क्षर्ण दरे्ण ेसरुु केले आणर्ण मािशदर्शक म्हर्णनू त्यांिा प्रवास सरुू झाला. श्री िालपती राव 
यांनी आपल्या सात भाऊ आणर्ण नातवेाईकांसह इतर अनके कारागिरांना लेदर पेंवटंि, लॅम्प र्रे्डस, रूम पाटीर्न 
बनवण्याि े प्रजर्क्षर्ण दणे्यास सरुुवात केली. िामड्याच्या बाहुल्यांि े कमी झालेले ग्राहक या नव्या कल्पनांकडे 
आकर्षशत झाले आणर्ण त्यालाही अथशव्यवस्थते मोठे स्थान प्राप्त होऊ लािले.  

िले्या िाळीस वषांपासनू त ेमखु्यतः पौराणर्णक िोष्टी सांिर्णाऱ्या कायशक्रमाच्या प्रितुीसाठी लािर्णाऱ्या 
िामड्याच्या बाहुल्या बनवत आहेत. या हिकलेि ेऔपिाररक प्रजर्क्षर्णही त्यांनी घतेले आह.े श्री. दलवाई िालपती 
राव यांनी तरुर्णांना केवळ कलाकुसरीत प्रोत्साहनि गदले नाही तर त्यांना योग्य प्रजर्क्षर्णही गदले - िरे्णकेरून त े
कलाकुसरीत नवीन उंिी िाठू र्कतील आणर्ण त्यांच्या कलेसाठी प्रोत्साहनपर मोबदलाही गमळव ूर्कतील. तसिे, 
या नव्यान ेकलाक्षते्रात उतरर्णाऱ्या कलाकारांना प्रोत्साहन गमळाव,े त्यांना राष्ट्रीय परुस्कार गमळावते म्हर्णनूही त्यांनी 
सहकायशही केले. भारतात आणर्ण परदरे्ात त्यांनी असंख्य कायशक्रम सादर केले आहेत. अनके राष्ट्रीय परुस्कारांनी 
त्यांना सन्मागनत करण्यात आले आहे. तसिे, 2021 मध्य े त्यांना पद्मश्री परुस्कारान े सन्मागनत करण्यात आले. 
यावरही प्रचतगक्रया दतेाना श्री िालपती राव म्हर्णाले हा तर “कलम्मा थल्ली करुर्णचिंदी” दवेीिाि आर्ीवाद आह!े! 

 
 
 
 
 

 
 
 



     पद्मरत्न 

8 

दापोली एज्यकेुशन सोसायटी, दापोली 

 
मंिम्मा िोिाठी  
परुस्कार - पद्मश्री                                                                        
     
 
 
 
 

            मंिम्मा िोिाठी (िन्म: मंिनुाथ र्टे्टी; 20 म,े 1957) या एक भारतीय कन्नड अचभनते्री आहेत. 'िोिाठी नतृ्य' 
या उत्तर कनाटकातील लोकनतृ्य प्रकारातील त्या अचतर्य प्रजसद्ध िागयका आणर्ण नतृ्यांिना आहेत.  

मंिनुाथ र्टे्टी (मंिम्मा िोिाठी) यांिा िन्म कनाटकातील बले्लारी जिल्ह्यातील कलु्लकंबा िावात 
हनमंुतय्या आणर्ण ियलक्ष्मी यांच्या पोटी झाला. त्यांिा गववाह िोिप्पा या वहंर्द दवेार्ी करून दणे्यात आला आणर्ण 
चतथनू त्यांना घरी परतण्यािी परवानिी नव्हती. याि काळात मंिनुाथ यांना मंिम्मा िोिाठी म्हर्णनू ओळखण्यास 
सरुुवात झाली.  

पंधरा वषांच्या असताना घरातनू बाहेर पडल्यानंतर त्यांनी ििाला स्वत:िी, एक मगहला म्हर्णनू ओळख 
करून गदली. दहावीपयतंि ेजर्क्षर्ण परू्णश केल्यानंतर अचतर्य कष्टप्रद आयषु्य ििताना पोटापाण्यासाठी त्यांनी भीक 
मािायला सरुुवात केली. यािदरम्यान त्यांच्यावर लैंगिक अत्यािार झाला आणर्ण त्यांच्यावर दुःखािा मोठा पहाड 
कोसळला. यानंतरच्या काळात त्यांना त्यांच्यातील नतृ्यकलेिी ओळख पटली आणर्ण त्यांिी नतृ्य जर्क्षक कल्लवा 
िोिठी यांच्यार्ी भटे झाली. त्यांच्याकडून मंिम्मानी िोिाठी नतृ्याि ेजर्क्षर्ण घतेले. 

मंिम्मा कल्लवांच्या िोिाठी नतृ्य समहूात कायमच्या नर्तशका बनल्या. भारताच्या गवगवध भािांमध्य ेत्यांनी 
आपल्या कलेि े सादरीकरर्ण केले आहे. कल्लव्वा यांच्या मतृ्यनंूतर मंिम्मानी मंडळािी िबाबदारी स्वीकारली 
आणर्ण लोकांमध्य ेिोिाठी नतृ्य लोकगप्रय करण्यासाठी भरपरू प्रयत्न केले. 2010 मध्य ेत्यांना कनाटक सरकारिा 
'राज्योत्सव परुस्कार' गमळाला. त्यांिी कनाटक िनपद अकादमीिी सदस्य म्हर्णनू पगहल्यांदा आणर्ण नंतर त्याि 
संस्थिेी अध्यक्ष म्हर्णनू दुसऱ्यांदा राज्य सरकारकडून गनयकु्ती करण्यात आली. या सन्मानामळेु त्या राज्यातील 
कला-प्रितुीसाठी सवोच्च म्हर्णनू ओळखल्या िार्णाऱ्या संस्थचे्या प्रमखु म्हर्णनू पगहल्या 'रान्स मगहला' ठरल्या. 
िानवेारी 2021 मध्य ेत्यांना भारत सरकारन ेलोककलांच्या क्षते्रातील त्यांच्या अमलू्य योिदानासाठी पद्मश्री परुस्कार 
िाहीर केला. 
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दापोली एज्यकेुशन सोसायटी, दापोली 

 
सजुित िट्टोपाध्याय  
परुस्कार - पद्मश्री 

 
 

 
 
स्वतःिा फायदा होत नसतानाही दुसऱ्यांच्या कल्यार्णासाठी, गहतासाठी आणर्ण त्यांि े िीवन सखुी 

करण्यासाठी आयषु्यभर खिा खार्णार ेपरोपकारी लोक अतं्यत दुर्मशळ असतात.  सजुित िट्टोपाध्याय, ि ेमळूि े
बंिालि ेआहेत, त्यांनी आपल्या कष्टानी तीनर् ेपन्नासहून अचधक आगदवासी आणर्ण वंचित मलुांना जर्कवले आहे 
आणर्ण त्यासाठी त ेफक्त दोन रुपय ेआकारतात. 

कोलकात्याच्या हद्दीपासनू तीन तासांच्या अंतरावर बदशवानमधील औसग्राम हे िाव आहे. अर्ा पक्ष्यांच्या 
गकलगबलाटान े गदवस सरुु होर्णाऱ्या र्ांत आणर्ण सुं दर िावात सजुित िट्टोपाध्याय यांच्या अंिर्णातनू दररोि 
िमलेल्या जिज्ञास ूतरुर्णांिा ििबिलेला आवाि ऐकू यतेो. चतथ ेत्यांिी दोन रुपय ेआकारलेली जर्कवर्णी सरुु 
झालेली असत.े 

सागहत्य आणर्ण जर्क्षर्णासाठी पद्मश्री गविते,े 77 वषीय सजुित िट्टोपाध्याय हे रामनिर उच्च माध्यगमक 
गवद्यालयाि ेसवेागनवतृ्त प्रािायश आहेत. त ेसामाजिक सधुारर्णांि ेआणर्ण पयावरर्ण संवधशनाि ेसगक्रय परुस्कत ेआहेत. 
आपल्या र्ब्दातनू आणर्ण कृतीतनूही त े सामाजिक समता आणर्ण पयावरर्णपरूक िीवनाच्या संकल्पनांना 
िोपासतात आणर्ण इतर साऱ्यांनाही प्रोत्साहन दतेात. गनवतृ्तीनंतर आपला परू्णश वळे त्यांनी गनराधार कुटंुबातील 
गवद्यार्थ्यांच्या उन्नतीसाठी गदला आह.े त्यांिी ‘सदाई फकीर पाठर्ाळा’ 2004 पासनू त्यांच्या औसग्रामच्या घरी सरुू 
आहे. 

सदाई फकीर पाठर्ाळेि ेगनयगमत विश आणर्ण सारिे कायशक्रम इतर र्ाळांप्रमार्ण ेिालतात आणर्ण त्यातील 
80% गवद्यार्थ्यांमध्य ेगनम्न-मध्यमविीय कुटंुबातील मलुींिा समावरे् होतो. र्ाळा सकाळी 6:30 वािता सरुू होत,े 
अनकेदा थंडीच्या मगहन्यांत सयूोदयापवूी सरुु होऊन ही र्ाळा संध्याकाळी सहा पयतं िालू राहत.े सजुित 
िट्टोपाध्याय उत्कटतने े माध्यगमक विांना सामाजिक गवज्ञान जर्कवतात आणर्ण पदवीपवूश गवद्यार्थ्यांना पदवी 
अभ्यासक्रम बंिालीतनूही जर्कवतात.  श्री. िट्टोपाध्याय यांना ‘मास्टर मोर्ाय’ असहेी म्हटले िात.े 
जर्क्षर्णाव्यचतररक्त त्यांच्या गवद्यार्थ्यांना ििभरातील घडामोडींिी िार्णीव व्हावी यासाठी त ेखपू प्रयत्नर्ील असतात. 
प्रदीघश काळानंतर, त्यांच्या प्रयत्नांिी आणर्ण समपशर्णािी ओळख एक आघाडीि ेमीगडया हाऊस म्हर्णनू ओळखल्या 
िार्णाऱ्या - द टेणलग्राफ एज्यकेुर्न फाउंडरे्नन ेकेली. केवळ एक यर्स्वी गवद्याथी म्हर्णनूि नव्ह ेतर एक आदर्श 
नािररक म्हर्णनू तरुर्णांना मािशदर्शन करण्यासाठी आयषु्यभर झटर्णाऱ्या श्री. िट्टोपाध्याय यांच्या कायािा सन्मान 
करण्यासाठी त्यांना "िीवनिौरव परुस्कार" प्रदान करण्यात आला.  

पद्मश्री परुस्कार प्राप्त झालेले श्री. िट्टोपाध्याय आिही लोकांना नवीन कपड ेखरदेी करण्यासाठी पसै ेदऊेन 
मदत करण्यात वकंवा अजर्जक्षत व्यक्तींच्यावतीन े अचधकृत पत्र े णलगहण्यातही िुं तले आहेत. मोठ्या मार्णसांिी 
ओळख त्यांच्या उक्ती आणर्ण कृतीतनूि होत ेह ेत्यांच्याबाबत परू्णशतः साथश आहे! 
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दापोली एज्यकेुशन सोसायटी, दापोली 

 
िलुतीम िोंिोर  
परुस्कार - पद्मश्री 

 
 
 
 
भारत सरकारच्या वतीन ेपद्मश्री परुस्कार दऊेन सन्मागनत करण्यात आलेले िलुतीम िोंिोर ह ेसाठ वषीय 

तरुर्ण सामाजिक कायशकते आहेत. कारगिलच्या झस्कर प्रदरे्ातील दुिशम भािात रामिक त ेकारग्याक या मािाला 
िोडर्णारा 38 गकलोमीटरिा रिा त्यांनी एकहाती बांधला.  

िलुतीम िोंिोर हे कारगिल प्रदरे्ातील झस्कर खोऱ्यातील स्टोंिड ेयथेील दुिशम िावातील असनू त ेराज्य 
हिकला गवभािातील गनवतृ्त सरकारी कमशिारी आहेत. 1965 पासनू 2000 पयतं या गवभािात सवेा बिावताना त े
नहेमीि भारतीय भभूािाच्या दुिशमतबेद्दल नाखषू होत.े समदु्रसपाटीपासनू 11,500 त े23,000 फूट उंिीवरील ह ेक्षते्र 
कारगिल जिल्ह्यांतिशत यते ेव हा प्रदरे् दुिशम असल्यामळेु राज्य आणर्ण कें द्र प्रर्ासनाि ेनहेमीि दुलशक्ष झालेले त्यांना 
आढळून आले. अचधकारय्ांकडे अनके गवनवण्या केल्यानंतर, िोंिोर यांनी एकट्यान े रिा बांधण्यािा गनर्णशय 
घतेला. या रस्त्यामळेु त्याच्या िावकऱ्यांना आणर्ण िवळच्या प्रदरे्ात राहर्णाऱ्या लोकांनाही खपू फायदा होर्णार 
होता.  

िोंिोर यांनी आपली सवश वगडलोपार्िशत मालमत्ता गवकली आणर्ण 57 लाख रुपय ेखिश करून, पाि िाढव ेव 
िसेीबी मजर्नच्या सहाय्यान ेिम्म-ूकाश्मीरच्या रामिक भािापासनू झस्कर प्रदरे्ातील करग्याक िावापयतंिा 38 
गकलोमीटरिा रािा एकट्यान ेबांधनू काढला. या कायात त्यांना िावातील स्थागनक लोकांकडूनही आर्थशक मदत 
गमळाली व नंतर बॉडशर रोड ऑिशनायझरे्नन ेरिा तयार करण्यात सहाय्य केले. या प्रदरे्ात इतर मगहन्यांत तापमान 
र्नू्याहूनही कमी आणर्ण वातावरर्ण अचत थंड असल्यामळेु त्यांना केवळ 4-5 मगहन्यांति काम करण्यािी परवानिी 
गमळाली. तसिे, त्यांना अनके हवामानगवषयक आणर्ण आरोग्यगवषयक आव्हानांनाही सामोर ेिाव ेलािले  

आपल्या आयषु्यातील सवश बित खिश केल्यामळेु कदाचित िनैीन े ििर्ण े त्यांना कठीर्ण िार्णार आहे. 
कदाचित, आयषु्यातील दनंैगदन खिश उिलर्णहेी कठीर्ण पडले; परंत ुत ेसाध्या राहर्णीवर गवश्वास ठेवतात आणर्ण 
त्यांना सरकारकडून माजसक पने्शन गदली िात े- ज्यातनू त ेत्यांच्या दनंैगदन खिािा भार वाहतात. लडाख ऑटोनॉमस 
गहल डवे्हलपमेंट कौगन्सलन े "एकट्यान े पदुम त े दारच्या दरम्यान रिा बांधण्यासाठी असामान्य भगूमका 
बिावल्याबद्दल" त्यांिा िौरव केला आहे. त्यांच्या या असीम त्यािान ेआणर्ण अपार कष्टांमळेु आि भारतातील दोन 
दुिशम भािि नव्ह ेतर मार्णसहेी िोडली िलेी आहेत आणर्ण यथेील दळर्णवळर्ण अतं्यत सोप ेझाले आह.े 
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दापोली एज्यकेुशन सोसायटी, दापोली 

 
डॉ. धनंिय गदवाकर सिदवे                                       
परुस्कार - पद्मश्री 

 
 
 

 
डॉ. धनंिय गदवाकर सिदवे हे वायनाडच्या आगदवासींमध्य े काम करर्णार े डॉक्टर आहेत आणर्ण त े

आगदवासींमधील जसकलसले अॅगनगमया (SCA) ओळखण्यासाठी प्रजसद्ध आहेत. त ेस्वामी गववकेानंद मगेडकल 
गमर्न, केरळि े मखु्य वदै्यकीय अचधकारी (CMO) आहेत. 2021 मध्य े त्यांना भारतातील िौथा सवोच्च नािरी 
परुस्कार पद्मश्री प्रदान करण्यात आला, त्यांिा िन्म महाराष्ट्रात,नािपरू यथे ेझाला आणर्ण  त्यांनी र्ालेय जर्क्षर्ण 
हडस हायसू्कल नािपरू यथेनू परू्णश केले व इंगदरा िांधी र्ासकीय वदै्यकीय महागवद्यालय, नािपरू यथेनू एमबीबीएस 
परू्णश केले. 

वदै्यकीय जर्क्षर्ण परू्णश केल्यानंतर लोकांच्या सवेसेाठी त्यांनी आपले िीवन समर्पशत करण्यािा गनर्णशय 
घतेला.  वायनाडला िले्यानंतर त्यांना स्वीकाराहशतपेासनू भाषपेयतं अनके आव्हानांना सामोर ेिाव ेलािले. वायनाड 
जिल्ह्यात अनके िमाती आहेत. डॉ धनंिय आणर्ण त्यांच्या टीमन ेतथेील समस्या समिनू घणे्यासाठी त्यांच्यार्ी 
संवाद साधण्यास सरुुवात केली. त्यावळेेस त्यांना अस े लक्षात आले गक, आगदवासींना आधगुनक औषधांवर 
गवश्वास नव्हता. आगदवासींमधील दाररद्र्य आणर्ण कुपोषर्णाव्यचतररक्त, अनकेांिा असा गवश्वास होता की रोि, ही 
दवेाकडून एक जर्क्षा आहे. त ेऔषध घणे्यास तयार नव्हत.े परंत ुयासाठी आधीि त्यांनी स्वतःला मानजसकदृष्ट्ट्या 
तयार केले होत,े त ेमाि ेहटले नाहीत आणर्ण त्यांनी काम सरुूि ठेवले. कालांतरान ेआत्मगवश्वास आणर्ण सातत्यपरू्णश 
गन:स्वाथश कायाि ेसकारात्मक पररर्णाम गमळू लािले. 

त्यांच्या अथक समपशर्णामळेु त्यांनी आगदवासींमध्य े आढळून आलेली गवचित्र आरोग्य समस्या र्ोधनू 
काढली, ज्याि ेत्यांनी र्वेटी जसकलसले अॅगनगमया म्हर्णनू गनदान केले. त्यांनी एम्सला या आिारािी मागहती गदली 
आणर्ण एम्सन ेवायनाडमध्य े 4 वषांिा प्रकल्प सरुू केला. 1999 मध्य ेस्वामी गववकेानंद मगेडकल गमर्न रस्टच्या 
सहयोिान ेऑल इंगडया इगिट्यटू ऑफ मगेडकल सायन्ससे (AIIMS), नवी गदल्ली यांनी पगहला पायलट प्रकल्प 
(Pilot Project) सरुू केला. 70 टक्क्यांहून अचधक आगदवासींिी तपासर्णी करण्यात आली. मोहीम सरुू 
ठेवण्यासाठी जसकल-सले अॅगनगमया ररसिश फाउंडरे्न या नावान ेएक विेळा रस्ट स्थापन करण्यात आला. 

त्यांनी गवगवध उपक्रम राबवले - यामध्य ेव्यसनमकु्ती कायशक्रम, गवगवध राष्ट्रीय ग्रामीर्ण आरोग्य कायशक्रम 
राबगवण्यासाठी वायनाड जिल्ह्यासाठी ‘मदर एनिीओ म्हर्णनू काम करर्ण ेयांिा समावरे् आहे. आगदवासींना त्यांच्या 
पारंपाररक हिकलेि े ितन करण्यासाठी तसिे जसकलसले रुग्र्णांच्या पनुवशसनासाठी काही आर्थशक नफा 
गमळगवण्याच्या उद्दरे्ान ेत्यांनी बांब ूहिकला प्रजर्क्षर्ण कें द्र सरुु केले. गमर्न स्वयं-मदत िट, सकू्ष्म गवमा कायशक्रम 
इत्यादी समािोपयोिी उपक्रम आयोजित करण्यात त्यांिा सगक्रय सहभाि होता. पढु,े अनके छोटी गं्रथालय,े आणर्ण 
वािन कक्षांसह समुार े100 ‘प्रजर्क्षर्ण कें दे्र स्थापन केली आहेत. िले्या काही वषांत त्यांनी केवळ आरोग्यसवेतेि 
नव्ह ेतर आगदवासींच्या सक्षमीकरर्णातही अनके बदल घडवनू आर्णले आहेत. 
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दापोली एज्यकेुशन सोसायटी, दापोली 

 
परू्णामासी िानी 
परुस्कार - पद्मश्री 

 
 
 

 
पद्मश्री परू्णामासी िानी यांिा िन्म 1944 मध्य ेकंधमाल जिल्ह्यातील खिरुीपाडा ब्लॉकमधील दलपाडा 

यथे ेझाला. त्यांिा िन्म कंधा िमातीतील प्राथगमक जर्क्षक नीलकंठ िानी आणर्ण रार्णीमती यांच्या पोटी झाला.  
लहानपर्णीि त्यांिी आई वारल्यान े त्यांच्यावर कौटंुगबक िबाबदाऱ्या आल्या. यामळेु त्या जर्क्षर्णापासनू वंचित 
रागहल्या.  

कंधा परंपरनेसुार त्यांिा गववाह िरीपाडा िावातील आराधना िानी यांच्यार्ी अिदी लहान वयात झाला 
होता. लग्नाच्या दहा वषांत त्यांना सहा मलेु झाली, पर्ण िन्मानंतर लििेि एकामािनू एक मरर्ण पावली. या 
घटननंेतर परू्णामासी मानजसकदृष्ट्ट्या फार खिनू िले्या होत्या. तवे्हाि सदाजर्व नावाच्या व्यक्तीन े  त्यांना ऋषी 
आणर्ण दवेांच्या पिूवेर लक्ष कें गद्रत करण्यास सांगितले. पिूनंेतर त्यांना तपजस्वनी आणर्ण यज्ञसनेी या दोन मलुी 
झाल्या. 

या घटननंेतर त्यांनी हळूहळू आपले लक्ष अध्यात्माकडे वळवले. त्या गटकाबलीच्या तडीसरू पवशतावर िले्या 
आणर्ण तथे ेध्यानधारर्णा केली. चतथनू िावात परत आल्यावर त्या तडीसरू बाई म्हर्णनू ओळखल्या िाऊ लािल्या. 
कुई भाषते, कंधमाळ, तडी म्हर्णि ेपवशत, सरू म्हर्णि ेजर्खर आणर्ण बाई म्हर्णि ेऋषी. तडीसरू बाई म्हर्णि ेपवशत 
जर्खरातील ऋषी.  

पढु ेत्या भिन,े भगक्तिीत ेरि ूलािल्या. त्यांनी दवेीच्या अनके आरत्या आणर्ण ििन्नाथ भिन ेतयार केली. 
कोर्णतहेी औपिाररक जर्क्षर्ण नसनू दखेील त्यांनी अनके रिना रिल्या आहते.  त्यांनी िवळपास एक दर्लक्ष 
िार्णी त्यांनी िायली आहेत, परंत ुआश्ियािी िोष्ट म्हर्णि ेत्यांनी एकाही भिनािी पनुरावतृ्ती केलेली नाही.  

डॉ. सरुेंद्र प्रसाद मोहंती, डॉ. प्रमेानंद महापात्रा, डॉ. बनोि कुमार र ेआणर्ण इतर अनकेांनी त्यांच्या कगवतांिा 
संग्रह तयार केला आहे. तडीसरू रस्टच्या माध्यमातनू अनके कगवता पिुकांच्या रूपात प्रकाजर्त करण्यािा प्रयत्न 
त्यांि ेअनयुायी करत आहते 

परू्णामासी िानी यांना सागहत्य अकादमी परुस्कार, बंर्ीधर इला पांडा सारस्वत साधना परुस्कार आणर्ण 
अणखल भारतीय सागहत्य पररषद परुस्कारान ेसन्मागनत करण्यात आले आहे. त्यांना भारत सरकारच्यावतीन ेपद्मश्री 
परुस्कारान ेसन्मागनत करण्यात आले आह.े 
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दापोली एज्यकेुशन सोसायटी, दापोली 

 
भरुीबाई 
परुस्कार - पद्मश्री 

 
 
 

 
भरुीबाई एक भारतीय चभल्ल कलाकार आहेत. मध्यप्रदरे् आणर्ण ििुरातच्या सीमवेर वसलेल्या गपतोल 

िावात िन्मलेल्या भरुीबाई या सवात मोठ्या आगदवासी िमात असलेल्या चभल्ल समािातील आहेत. त्यांनी मध्य 
प्रदरे् सरकारकडून कलाकारांना गदला िार्णारा सवोच्च राज्य सन्मान - “जर्खर सन्मान” यासह अनके परुस्कार 
प्राप्त केले आहेत. 2021 मध्य ेत्यांना भारतातील िौथा सवोच्च नािरी परुस्कार - पद्मश्री प्रदान करण्यात आला.       

त्यांिी आई झबू्बबाई यांनी भरुीबाई खपू लहान असतानाि त्यांना कोठी, (धान्य कोठार) आणर्ण चभल्ल 
झोपडी बांधायला जर्कवले. त्यांनी लहान असतानाि माती, र्रे्ण आणर्ण भशु्याच्या गमश्रर्णातनू रखेाटन ेकरण्यास 
सरुुवात केली. याला चभचत्तचित्र वकंवा मचृत्तचित्र अस ेम्हर्णतात, भरुी यांना िायी आवडत, म्हर्णनू नहेमी त्या चभंतीवरील 
चित्रात िायींिी चित्र ेरखेाटत असत. इंगदरा िांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय (IGRMS) मधील झाबवाहूत (चभल्लांिी 
झोपडी) भरूीबाई आणर्ण त्यांच्या सहकाऱ्यांिी बनवली होती. भरुीबाईंना िाण्यािी आणर्ण रंिगवण्यािी आवड आह.े 

भरुी यांच्या आयषु्यात एक असा टप्पा होता िवे्हा त्यांनी बांधकाम मिरू म्हर्णनू दररोि 6 रुपय ेदखेील 
कमवण्यासाठी कठोर पररश्रम केले. पर्ण गपथोरा कलेतील त्यांिी आवड आणर्ण प्रचतभा त्यांना नवीन उंिीवर घऊेन 
िलेी. आि त्यांिी चित्र ेदरे्ातील आणर्ण दरे्ाबाहेरील अनके चित्रदालनांमध्य ेप्रदर्र्शत केली िातात. 

गपटोलच्या भरुीबाई या पगहल्या चभल्ल कलाकार होत्या ज्यांनी चित्रासाठी कािद आणर्ण कॅनव्हास वापरला. 
भारत-भवनि ेतत्कालीन संिालक ि.े स्वागमनाथन यांनी त्यांना कािदावर चित्र काढण्यास सांगितले, त्या गदवर्ी, 
भरुीबाईंनी कािदावर चित्र रंिवले. पांढऱ्या कािदाला स्पर्श केल्यावर पोस्टरच्या रंिािा प्रभाव पाहून त्या रोमांचित 
झाल्या आणर्ण म्हर्णाल्या “िावात झाड ेआणर्ण मातीपासनू रंि काढण्यासाठी खपू कष्ट कराव ेलािले. आणर्ण इथ े
मला रंिाच्या अनके छटा आणर्ण तयार ब्रर् दणे्यात आला!” चित्रकलेच्या िार्दन ेत्यांना अिदी भारावनू िले्यासारख े
झाले होत.े 

 कलाकार ििदीर् स्वामीनाथन यांच्या पावठंब्यान,े त्यांनी कलेच्या गवितृ क्षते्रात प्रवरे् केला. जिथ ेअिनूही 
मलुींना कोर्णत्याही कलेिा अभ्यास करण्यास मज्जाव आहे, अर्ा आपल्या िावी परत िाऊन त्यांनी याि कलेि े
प्रजर्क्षर्ण दणे्यास सरुुवात केली. यामळेु िनु्या काळातील िी कला गटकवनू ठेवण्यातही त्यांि ेमोलाि ेयोिदान 
आहे. त्या ि ेकाही जर्कल्या आह ेत ेजर्कवतात आणर्ण िनु्या काळातील कला गटकवनू ठेवण्यास मोलाि ेसहकायश 
होत.े त्या केवळ कािदावर चित्र ेकाढर्णाऱ्या मगहला कलाकार नाहीत तर त्यांनी त्यांच्या उत्तुं ि कामगिरीसाठी पद्मश्री 
हा भारतातील िौथा सवोच्च नािरी परुस्कार प्राप्त केला आह.े 
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दापोली एज्यकेुशन सोसायटी, दापोली 

 
गबरुबाला राभा   
परुस्कार - पद्मश्री 

 
 
 
 

भारतातील िोलपारा, आसाम यथे े िार्दटोर्णा आणर्ण अंधश्रद्धा यांच्या गवरोधात मोहीम राबवर्णाऱ्या 
गबरुबाला राभा या एक भारतीय कायशकत्या आहेत.  गबरुबाला राभा या ‘गमर्न गबरुबाला’ नावािी संस्था िालवतात. 
ही संस्था डायन हंवटंि गवरुद्ध िनिाितृी करत.े आसाम सरकारन ेगप्रव्हेंर्न ऑफ ऍण्ड प्रोटेक्शन फ्रॉम गवि हंवटंि 
ऍक्ट, 2015 पास करण्यात त्यांिी महत्त्वपरू्णश भगूमका होती. सामाजिक कायातील योिदानाबद्दल भारत सरकारन े
त्यांना 2021 मध्य ेपद्मश्री हा िौथा सवोच्च नािरी सन्मान प्रदान केला. 

त्यांच्या संस्थलेा ‘वमुने्स वर्ल्श सगमट फाउंडरे्न’कडून पाररतोगषकही गमळाले आहे. त्यांना यापवूी 2005 मध्य े
र्ांततचे्या नोबले पाररतोगषकासाठी नामांगकत करण्यात आले होत े 

लहानपर्णापासनूि गबरूबाला राभ यांना अनके आव्हानांिा सामना करावा लािला. त्या केवळ सहा वषािा 
असताना त्यांि े वडील मतृ्यमुखुी पडले आणर्ण त्यामळेु त्यांना र्ाळाही सोडावी लािली. त्यांिी आई र्तेमिरू 
असल्यामळेु लहानपर्णापासनूि त्यांना मिरुीही करावी लािली आणर्ण केवळ पंधरा वषािा असताना त्यांि ेलग्न 
झाले. तीन मलुांसह संसारािा िाडा रटेताना त्यांना अनके संकटांर्ी दोन हात करावे लािले. 

1980 च्या मध्यात, त्यांच्या मोठ्या मलुाला टायफॉइड झाला, त्यावळेेस एका ढोंिी मार्णसान ेत्यांना अस े
पटवनू दणे्यािा प्रयत्न केला की त्यांिा मलुिा काळ्यािार्दच्या अंमलाखाली असल्यामळेु मरर्णार आहे. परंत ुत्यांिा 
मलुिा ििला आणर्ण ढोंिी लोकांकडून होर्णाऱ्या फसवर्णकुीबद्दल त्यांि ेडोळे उघडले.  

त्यांनी मगहलांच्या एका िटासोबत काम करायला सरुुवात केली तवे्हा त्यांना िावातल्या काही मगहलांना 
'िटेकीर्ण' अस े नाव गदल्याच्या कथा ऐकायला गमळाल्या. र्िेारच्या िावातील अनके मगहलांवर 'िटेकीर्ण' 
असल्यामळेु त्यांच्यावर गनघृशर्ण बलात्कार करून त्यांना गनवाजसत करण्यात आल्यािहेी त्यांना समिले. तवे्हा त्या 
स्थागनक लोकांना िाऊन भटेल्या, अंधश्रद्धा गनमूशलनासाठी िनिाितृी केली. मगहलांिा छळ होऊ नय ेम्हर्णनू 
त्यांनी अपार कष्ट घतेले आणर्ण लोकांना ढोंिी, बवुाबािी, िार्दटोर्णा या सिळ्यातनू बाहेर काढण्यासाठी खपू प्रयत्न 
केले.   
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र्ांती दवेी 
परुस्कार - पद्मश्री 

 
 

 
 

र्ांती दवेी या सामाजिक कायशकत्या आहेत. त्यांच्या परोपकारी सामाजिक कायासाठी त्यांना पद्मश्रीन े
िौरगवण्यात आले आहे.  ‘आयषु्यातील प्रत्यके क्षर्ण सामाजिक कायासाठी अपशर्ण करावा’, हीि त्यांिी उत्कट 
भावना आहे आणर्ण यािमळेु त्यांना ‘कोरापगुटया िांधी (कोरापटुि ेिांधी) ही उपाधी गमळाली आह.े 

18 एगप्रल 1934 रोिी र्ांती दवेी यांिा िन्म ओगडर्ाच्या बालासोर जिल्ह्यात झाला. वयाच्या सतराव्या वषी 
महात्मा िांधींि े अनयुायी असलेल्या रतन दास यांच्यार्ी त्यांिा गववाह झाला. सामाजिक कायातील त्यांिी 
कारकीदश रायिड मधील िोबरापल्ली यथेनू सरुू झाली. त्यांनी िनुपरू यथे ेआश्रम स्थापन केला आहे. अनाथ आणर्ण 
गनराधार मलुांि ेपनुवशसन, त्यांना जर्क्षर्ण आणर्ण व्यावसागयक प्रजर्क्षर्ण दणे्याच्या उद्दरे्ान ेत्यांनी स्वयंसवेी संस्था 
स्थापन केली. त्या भािातील मलुींच्या गवकासासाठी रायिडमध्य े‘सवेा समािािी’ स्थापना केली. 

‘भदूान िळवळ’आणर्ण ‘सत्याग्रह आंदोलनार्ी गनिगडत असलेल्या र्ांतीदवेी पढु ेअनाथ मलुांसाठी ‘आई 
बनल्या. आता त्यांनी तब्बल एकर् ेएकतीस (131) अनाथ मलुांना आश्रय गदला आह ेआणर्ण त्या आईप्रमार्ण ेत्यांिी 
काळिी घतेात. इतकेि नाही, तर त्यांनी अनके अनाथ मलुींिी लग्नही करून गदली आहे. त्यांच्या नचैतक 
जर्कवर्णकुीमळेु, अनके मलेु आयषु्यात मोठी झाली आहेत आणर्ण समािोपयोिी काम े करर्णारय्ा विेविेळ्या 
संस्थांमध्य ेत्यांिी ही पाल्ये गवगवध पदांवर कायशरत आहेत. 

या िोडप्यान े आपले िीवन अनाथ मलेु आणर्ण पीगडत मगहलांच्या भल्यासाठी समर्पशत केले आह.े त्या 
अिनूही िनुपुरू र्हराति राहतात. त्यांना 1994 मध्य ेमगहला आणर्ण बालकांच्या गवकास आणर्ण कल्यार्णासाठी 
िमनालाल बिाि परुस्कारानहेी सन्मागनत करण्यात आले 
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लखीमी बरुआ 
परुस्कार - पद्मश्री 

 
 
 

 
आसामी मगहलांच्या आर्थशक सक्षमीकरर्णासाठी केलेल्या प्रयत्नांिी दखल घेऊन 2021 िा पद्मश्री परुस्कार 

लखीमी बरुआ यांना प्रदान करण्यात आला आहे   
बरुआ यांिा िन्म आसाममधील िोरहाट यथे ेझाला. लखीमी यांच्या िन्मादरम्यान त्यांच्या आईि ेगनधन 

झाले आणर्ण गकर्ोरवयात असताना त्यांि ेवडील वारले. त्यांच्या नातवेाइकांनी त्यांना खपू त्रास सहन करून वाढवले 
आणर्ण म्हर्णनूि लखमी यांना आर्थशक सरुजक्षततिे ेमहत्व पटले. 

अनके िरीब पाश्वशभमूीतील मगहलांना परै्ांच्या अभावामळेु वकंवा गवगवध मगहला िटांमध्य ेकाम करताना 
त्यांिी कमाई सरुजक्षतपर्ण ेठेवण्यासाठी िािा नसल्यामळेु त्यांना कर्ाप्रकार ेसमस्यांना सामोर ेिाव ेलाित ेहे त्यांना 
समिले. 

वंचित पाश्वशभमूीतील मगहलांना आर्थशकदृष्ट्ट्या स्वतंत्र आणर्ण सरुजक्षत होण्यािी मदत करण्यासाठी लखीमी 
बरुआ यांनी 1998 मध्य ेिोरहाट यथे ेकोनोकलाता मगहला अबशन को-ऑपरगेटव्ह बँक सरुू केली 

बँवकंिि े गवर्षे ज्ञान नसतानाही, बरुआ यांनी 1990 मध्य े ररझव्हश बँकेकड े मगहलांसाठी सहकारी बँक 
स्थापन करण्यासाठी अिश केला. 1998 मध्य ेमान्यता गमळाल्यानंतर िोरहाटमध्य ेअत्यल्प िुं तवर्णकुीन ेबँक स्थापन 
करण्यात आली. या बँकेत फक्त मगहलांना रोििार आहे आणर्ण आता बँकेच्या िार र्ाखा, 21 गनयगमत कमशिारी 
आणर्ण 45,000 खातदेार आहेत. या बँकेच्या बहुतांर् भािधारक मगहलाि आहते. 

बरुआ या कोनोकलाता मगहला अबशन कोऑपरगेटव्ह बँकेच्या संस्थागपका आहेत त्यांनी िोरहाट, जर्वसािर 
आणर्ण िोलाघाट जिल्ह्यांतील हिारो मगहलांना किश गदले आहे आणर्ण त्यांच्या िीवनात सकारात्मक बदल घडवनू 
आर्णला आह.े मगहलांि ेभगवष्य सरुजक्षत करण्याच्या दृष्टीन ेत्यांनी उिललेले ह ेपाऊल मोठेि योिदान दरे्णार ेठरले 
आहे 
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परर्रुाम िंिावर्ण े 
परुस्कार - पद्मश्री  

           
 
 

 
कोकर्णातील कुडाळिवळ वपंिळी िढुीपरू या छोट्यार्ा िावी िले्या पाि दर्कांहून अचधक काळ 

आगदवासी लोककलांि ेितन आणर्ण संवधशन करर्णार ेज्यषे्ठ कलावंत परर्रुाम िंिावर्ण ेयांना कें द्र सरकारन ेयंदािा 
'पद्मश्री' सन्मान िाहीर केला. िंिावर्ण ेयांनी सरुू केलेले 'ठाकर आगदवासी कला अंिर्ण म्यणुझयम व आटश िॅलरी' 
हे ससंधदुुिश जिल्ह्यातील अर्ा प्रकारि ेपगहलेि संग्रहालय आहे. 

पंधरा वषांपवूी िोठ्यात सरुू झालेल्या या संग्रहालयािा गविार आता खपू वाढला आह.े िंिावर्ण ेयांनी 
ठाकर आगदवासी समािाच्या पारंपररक लोककला, म्हर्णि ेकळसतू्री बाहुल्या, चित्रकथी, पोतराि, वाद्यिोंधळ, 
डोना, िामड्याच्या बाहुल्या, पांिळु बलै या सवश कलांि ेया संग्रहालयाच्या माध्यमातनू ितन केले आहे. कळसतू्री 
बाहुल्यांच्या सायान े त्यांनी अनके िनिाितृीि े कायशक्रम सातत्यान े केले आहेत. कें द्र सरकारच्या सांसृ्कचतक 
गवभािान ेत्यांना कळसतू्री बाहुल्या व चित्रकथीसाठी िरुू म्हर्णनू गनयकु्त केले आहे. 'चित्रकथी' या कलेला छत्रपती 
जर्वािी महारािांच्या काळात रािाश्रय होता. काळाच्या ओघात ही कला माि ेपडत िलेी; परंत ुश्री. िंिावर्ण ेयांच्या 
प्रयत्नांनी आि पनु्हा एकदा या कलोपासनिेी उत्साहान ेसरुुवात झाली आह ेआणर्ण या कलाकारांना पनु्हा एकदा 
सोन्याि ेगदवस गदस ूलािले आहेत. 

श्री. िंिावर्ण ेबारा वषांि ेअसताना त्यांि ेवडील िलेे. तवे्हापासनू या कलेि ेितन करण्यािा गनश्िय त्यांनी 
केला आणर्ण तो गनश्िय िले्या 50 वषांहून अचधक काळ त्यांनी िोपासला आहे. अनकेदा खायिी भ्रांत पडून, अनके 
हाल अपषे्टा सहन करुन, अवहेलना सोसनू आणर्ण वीस वषापवूी झालेल्या अपघातात िायबंदी होऊनही त्यांिी या 
कलेवरिी गनष्ठा अजिबात ढळलेली नाही. अनके र्ाळांच्या सहली, तसिे पीएिडी करर्णार े संर्ोधक आणर्ण 
अभ्यासक श्री. िंिावर्ण ेयांच्या संग्रहालयाला भटे द्यायला यतेात. आता िंिावर्ण ेयांिी मलेु हा वारसा पढु ेनणे्यासाठी 
प्रयत्नर्ील आहेत. या कलेिी िोपासना करण्यासाठी िंिावर्ण ेयांनी नहेमीि तरुर्णांना प्रोत्साहन गदले आहे. 
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अंर् ूिमसनेपा                                                                         
परुस्कार - पद्मश्री 

 
 
 

 
अंर् ू िमसनेपा या भारतीय गियारोहक आणर्ण एका मोसमात दोनदा एव्हरसे्ट जर्खर सर करर्णाऱ्या 

ििातील पगहल्या मगहला आहेत. दहा गदवसात दोन जर्खर ेसर करण्यािा गवक्रम त्यांनी रिला आह.े त्या बोमगडला 
यथेील आहेत. िमसनेपा यांनी 2011 मध्य ेपगहल्यांदा 12 म ेरोिी एव्हरसे्ट जर्खर सर केले आणर्ण 21 म ेरोिी त्यांनी 
दुसर ेजर्खरही सर केले. सरुजित ससंि लीर्ांिथमे यांच्या नतेतृ्वाखाली ईर्ान्य भारत एव्हरसे्ट मोगहमते त्यांनी 2013 
मध्य ेदुसऱ्यांदा एव्हरसे्ट जर्खर सर केले. 2017 मध्य,ेएकाि मोसमात दोनदा माउंट एव्हरसे्ट जर्खर सर करर्णाऱ्या 
िमसनेपा ििातील पगहल्या मगहला ठरल्या. एका मगहलेन ेकेलेली सवात उंि जर्खरािी ही सवात िलद दुहेरी 
िढाई ठरली आहे. 

  दलाई लामा यांि े आर्ीवाद घतेल्यानंतर त्यांनी 2 एगप्रल, 2017 रोिी िवुाहाटी यथेनू त्यांनी एव्हरसे्ट 
जर्खर सर करण्याच्या मोगहमसे सरुूवात केली. 17,600 फूट उंिीवर असलेल्या एव्हरसे्ट बसे कॅम्पच्या 
वातावरर्णार्ी िळुवनू घणे्यासाठी त्यांनी 38 गदवसांि ेवळेापत्रक आखनू घतेले. 4 एगप्रल रोिी त्यांिा मखु्य प्रवास 
सरुू झाला आणर्ण 16 म ेरोिी सकाळी 9 वािनू 15 गमगनटांनी इतर 17 गियारोहकांसह त्यांनी पवशताच्या जर्खरावर 
िढून भारतीय राष्ट्रध्वि फडकवला. त्यांच्या या उत्तुं ि कामगिरीबद्दल 2021 मध्य ेत्यांना भारतातील िौथा सवोच्च 
नािरी परुस्कार- पद्मश्री प्रदान करण्यात आला. 

                  त्या माउंट एव्हरसे्ट पाि वळेा सर करर्णारी पगहली भारतीय मगहला (पगहली मगहला आणर्ण 
दोनदा दुहेरी आरोहर्ण परू्णश करर्णारी पगहली आई) आहेत. अरुर्णािल प्रदरे् सरकारन ेतनेझझंि नोि ेराष्ट्रीय साहस 
परुस्कारासाठी त्यांि ेनाव सिुवले आह.े राष्ट्रपती, राम नाथ कोववंद यांनी 25 सप्टेंबर 2018 रोिी राष्ट्रपती भवनात 
िमसनेपा त्यांच्या उत्तुं ि साहसासाठी  भारतातील सवोच्च साहसी परुस्कार 2017, - ‘तनेझझंि नोि ेराष्ट्रीय साहस 
परुस्कार’ प्रदान केला. 

                    िमसनेपा यांना 30 िनू 2011 रोिी नवी गदल्ली यथे ेCNN-IBN ‘यंि इंगडयन लीडर’ परुस्कारान े
सन्मागनत करण्यात आले. त्यांना वाणर्णज्य आणर्ण उद्योि मंत्रालय (भारत) माननीय ज्योचतरागदत्य ससंचधया 
यांच्याकडून हा परुस्कार गमळाला. 2 िनू 2012 रोिी, िमसनेपा यांना िवुाहाटी यथेील फेडररे्न ऑफ इंगडयन िेंबसश 
ऑफ कॉमसश अँड इंडस्री (FICCI) द्वार े‘वमुन अचिव्हर ऑफ द इयर 2011-12’ या परुस्कारान ेसन्मागनत करण्यात 
आले. 31 िानवेारी 2017 रोिी त्यांना आय िी पाकश  इटानिर यथे ेआयोजित एका कायशक्रमात अरुर्णािल प्रदरे् 
सरकारकडून ‘टुररस्ट आयकॉन ऑफ द इयर’ परुस्कारान ेसन्मागनत करण्यात आले. िमसनेपा यांना अरुर्णािल 
यगुनव्हर्सशटी ऑफ स्टडीिन ेमदैानी साहसी खळेांमध्य ेकेलेल्या कामगिरीबद्दल गड. णलट. गह पदवी प्रदान करून 
त्यांिा िौरव केला. 
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पापम्मल 
परुस्कार - पद्मश्री 

 
 
 
 
 1914 साली िन्मलेल्या पापम्मल या भारतातील तगमळनाडू यथेील र्तेकरी आहेत. वयाच्या 107 व्या वषी 

त्या अिनूही र्तेी व्यवसायात सगक्रय असल्यामळेु सवात वयस्कर र्तेकरी ठरल्या आहेत. आिही त्या तागमळनाडू 
कृषी गवद्यापीठाच्या जर्क्षर्ण गवभािार्ी संलग्न राहून काम करत आहेत. 

भारत सरकारन े2021 मध्य ेसेंगद्रय र्तेीतील त्यांच्या उले्लखनीय कामगिरीसाठी ‘पद्मश्री’ या िौर्थ्या सवोच्च 
नािरी परुस्कारान ेत्यांिा िौरव केला. पापम्मल उफश  रंिम्मल यांिा िन्म दवेरायपरुम िावात झाला. त्यांनी लहान 
वयाति आपले आई-वडील िमावले आणर्ण म्हर्णनू त्यांि े आणर्ण त्यांच्या दोन बगहर्णींि े पालनपोषर्ण कोइम्बतरू 
यथेील थके्कमपट्टी यथे ेत्यांच्या आिीन ेकेले.  
            वारसाहक्कान ेगमळालेल्या िािते त्यांनी भोिनालय सरुु केले. या व्यवसायातनू झालेल्या नफ्यातनू त्यांनी 
िावात िवळपास 10 एकर िमीन खरदेी केली. त्यांनी याि िगमनीवर कष्ट करत आपल्या बगहर्णीच्या मलुांनाही 
वाढवले. त्यांिा गदवस पहाटे 5:30 वािता सरुू होतो आणर्ण सकाळी 6 वािता त्यांच्या र्तेात िाऊन त्या दुपारपयतं 
काम करतात. त्यांच्या खाण्याच्या सवयी आणर्ण सगक्रय िीवनर्लैीमळेु त्या अतं्यत गनरोिी आहेत.  आिही त्या 
त्यांिी आवडती मटर्ण गबयार्णी आणर्ण भरपरू गहरव्या भाज्या खाऊन उत्तम गनरोिी आयषु्य उपभोित आहेत.  

त्या त्यांि ेअन्न पानावर िरम करतात आणर्ण कोर्णतहेी ताट वापरत नाहीत. िहा वकंवा यांपकैी कर्ािहेी 
सवेन न करता त्या केवळ िरम पार्णी गपतात. 1959 मध्य ेत्या थके्कमपट्टी पंिायतीच्या गनवडून आलेल्या वॉडश सदस्या 
होत्या. तसिे, त्या करमादाई पंिायत यगुनयनमध्य े निरसवेक म्हर्णनूही गनवडून आल्या होत्या. त्यांच्या या 
समािकायातील आणर्ण कृगषक्षते्रातील श्रषे्ठ योिदानासाठी त्यांना पद्मश्री परुस्कारान ेिौरवण्यात आले. 
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नंदराव मारक 
परुस्कार - पद्मश्री 

 
 
 

 
भारतात पगहल्यांदा काळीगमरीच्या करीमुं डा िातीच्या लािवडीिी सरुुवात करर्णार े61 वषीय नंदराव मारक 

हे वसे्ट िारो गहल्समधील एक र्तेकरी आहेत. श्री. मारक हे गटकरीगकल्ला यथे ेवािव्य करतात. पाि हेक्टरमध्य े
पसरलेल्या त्यांच्या र्तेात मसाल्यािी 3400 झाड ेआहेत. त्यांनी 10,000 रुपयांच्या अत्यल्प िुं तवर्णकुीतनू र्तेी 
करण्यास सरुुवात केली आणर्ण त्या वषी समुार ेरं्भर झाड ेलावली. अर्ाि प्रकार ेदरवषी नव्यान ेलािवड करत 
त्यांनी आपल्या र्तेातील झाडांिी संख्या समुार ेसाडेतीन हिारावर नलेी आह.े 

या प्रदरे्ातील इतर र्तेकऱ्यांिा  गवरोध असतानाही, श्री. मारक यांनी सेंगद्रय पद्धतीनिे र्तेी करण्याि े
ठरवले. त्यांनी सरुुवातीपासनूि कोर्णतीही हागनकारक रसायन े वकंवा कीटकनार्के वापरर्ण े टाळले. िरी 
सरुुवातीिी तीन वष े झाडांि े नकुसान झाले, तरीही त्यांनी कुठल्याही हागनकारक रसायनांिा वापर कटाक्षान े
टाळला. त्याऐविी कीटक मारण्यासाठी त्यांनी पयावरर्णपरूक पयाय र्ोधनू काढले. 

काही काळाति नंदराव मारक यांच्या कष्टांि ेिीि झाल्याि ेगदसनू आले. आि त्यांनी लािवड केलेली झाड े
भरघोस उत्पादन दतेात. प्रत्यके झाडापासनू साधारर्ण 3.2 गकलोगॅ्रम उत्पादन गमळत.े राज्यातील इतर उत्पादकांच्या 
तलुनते हे प्रमार्ण िवळपास चतप्पट आहे. या उत्पादनापासनू गमळर्णाऱ्या तलेाि ेप्रमार्णही िाि आहे. तसिे त्यािा 
वास, िव आणर्ण पोत हे दखेील इतरांच्या तलुनते वरिढ आहे.  त्यांच्या नागवन्यपरू्णश पद्धतींच्या कृगषतंत्रामळेु या 
पररसरातील कृगषव्यवसायाला खपू मोठी िालना गमळाली आह.े भारत सरकारन ेत्यांच्या या योिदानासाठी त्यांना 
पद्मश्री परुस्कारान ेिौरवण्यात आले. 
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प्रमेिंद र्मा 
परुस्कार - पद्मश्री 

 
 
 
 
‘अनारवाले र्मािी’ या नावान ेप्रजसद्ध असलेले प्रमेिंद र्मा यांना सेंगद्रय पद्धतीन ेउच्च दिािी गपके घते 

कृषीक्षते्रात पीकवगैवध्यता आर्णनू कृषीगवकासाला मोठा हातभार लावल्याबद्दल ‘पद्मश्री’ परुस्कारान े सन्मागनत 
करण्यात आले. प्रमेिंद र्मा यांनी राज्यातील उच्च दिािी फळे, भाज्या आणर्ण धान्य ेसेंगद्रय पद्धतीन ेगपकवनू व 
पीकपालट पद्धती वापरून उत्पादन वाढवण्यावर भर गदला आहे. प्रमेिंद र्मा हे उत्तराखंडच्या दुिशम भािातील 
हताल-सैंि या डोंिराळ िावात राहर्णार ेआणर्ण रसायनांिा वापर न करता, सेंगद्रय पद्धतींिा वापर करून िाि 
उत्पन्न दरे्णारी फळे आणर्ण भािीपाला उत्पागदत करर्णार े63 वषीय र्तेकरी आहेत. 

प्रमेिंद र्मा यांना लहानपर्णापासनूि र्तेीिी आवड आहे. गवकसनर्ील कृगषकायात कायशमग्न राहर्णार े
प्रमेिंद र्मा यांना 'पहाड़ के नायक' या उपाधीनहेी संबोधले िात.े र्मा यांनी 2000 मध्य ेिाि प्रमार्णात उत्पन्न 
दरे्णारय्ा डाझळंबािी रोप ेतयार करण्यासाठी रोपवागटका तयार केली आणर्ण उत्तराखंड, गहमािल प्रदरे् आणर्ण उत्तर 
प्रदरे्मधील 350 र्तेकरय्ांमध्य ेत्यांि ेवाटप केले. 

र्मािींच्या या कामामळेु िावातील र्तेकऱ्यांना फळे आणर्ण भािीपाला उत्पादन वाढगवण्यास मदत झाली 
आहे. 2013 मध्य,े समुार े200 र्तेकरी कुटंुबांना एकत्र करून प्रमेिंद र्मा यांनी ‘फळे आणर्ण भािीपाला सगमती’ 
स्थापन केली. त्यांच्या या कामगिरीन ेप्ररेरत होऊन िावातील अनके तरुर्णही आि उत्साहान ेर्तेी व्यवसायात पढु े
यणे्यास सरसावले आहेत. 
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सधुा हरर नारायर्ण ससंि- 
परुस्कार - पद्मश्री  

 
 
 

 
सधुा हरर नारायर्ण ससंि यांिा िन्म 25 िनू, 1986 रोिी उत्तर प्रदरे्ातील अमठेी जिल्ह्यात एका साध्या 

कुटंुबात झाला. त्यांच्या वगडलांि ेनाव हरी नारायर्ण ससंि असनू त ेआयटीआयमधनू गनवतृ्त झाले आहेत. 
सधुा ससंि या 3000 मीटर स्टीपलिसे स्पधते भारताि ेप्रचतगनचधत्व करर्णाऱ्या ऑणलगम्पक ऍथलीट आहेत. 

त्या राष्ट्रीय गवक्रमवीर आहेत आणर्ण त्यांनी 2005 पासनू आंतरराष्ट्रीय स्पधांमध्य ेभारताि ेप्रचतगनचधत्व केले आहे. 
ससंि या आजर्याई िॅगम्पयन आहेत आणर्ण त्यांनी अनके राष्ट्रीय आणर्ण आंतरराष्ट्रीय स्पधांमधनू दोन सवुर्णश आणर्ण 
िार रौप्य पदके सिंकली आहेत.  

 सधुा ससंि यांनी 2010 सालच्या ग्वांिझ ू यथेील आजर्याई क्रीडा स्पधते स्टीपलिसे या 
क्रीडाप्रकारात सवुर्णशपदक सिंकले. िनू 2012 मध्य,े सधुा ससंि यांनी 9.47.70 सकंेदाच्या वळेेसह त्यांिा स्वतःिाि 
3,000 मीटर स्टीपलिसेिा राष्ट्रीय गवक्रम मोडल्यानंतर त्या ऑणलगम्पक 2012 खळेांसाठी पात्र ठरल्या. त्यानंतर 
2017 मध्य,े त्यांनी भवुनशे्वर यथेील आजर्याई ऍथलेगटक्स िॅगम्पयनजर्पमध्य ेसवुर्णशपदक गमळवले आणर्ण िकाता 
यथेील 2018 सालच्या आजर्याई क्रीडा स्पधतेही रौप्यपदक सिंकले. 2012 आणर्ण 2016 मध्य े सलि दोन 
ऑणलगम्पक स्पधांमध्य ेत्यांनी भारताि ेप्रचतगनचधत्व केले आह.े 

अॅथलेगटक्सच्या ििात त्यांना ‘रायबरलेी एक्सप्रसे’ म्हर्णनू ओळखले िात.े सधुा ससंि यांना 2012 साली 
अिुशन परुस्कार’ हा भारतािा दुसरा सवोच्च क्रीडा परुस्कार बहाल करण्यात आला. 2021 मध्य,े त्यांना ‘पद्मश्री’ या 
भारतातील िौर्थ्या सवोच्च नािरी परुस्कारान ेसन्मागनत करण्यात आले.  
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नंदा प्रस्टी 
परुस्कार - पद्मश्री 

 
 

 
 
पद्म परुस्कार स्वीकारण्यासाठी एक वदृ्ध व्यक्ती अनवार्णी पायांनी राष्ट्रपती भवनात पोहोिली. भिव े

धोतर आणर्ण िमछािी टोपी घातलेल्या या 102 वषांच्या वदृ्ध व्यक्तीला राष्ट्रपतींनी पद्म परुस्कार प्रदान केला, 
तवे्हा त्या बदल्यात त्यांनी हात वर करून राष्ट्रपतींना आर्ीवाद गदला. हेि त ेनंदा प्रस्टी! 

102 वषीय नंदा प्रस्टी यांना र्कै्षणर्णक क्षते्रातील त्यांच्या अगद्वतीय योिदानाबद्दल पद्मश्री परुस्कारान े
सन्मागनत करण्यात आले. त्यांनी आयषु्यातील अनके दर्के ओगडर्ातील िािपरूमध्य े मलुांना आणर्ण प्रौढांना 
मोफत जर्क्षर्ण दणे्यात घालवली आहेत. नंदा प्रस्टी यांना प्रमेान े'नंदा सर' म्हर्णनू ओळखले िात.े 

 आयषु्यभर त ेगनरक्षरता गनमूशलनाि ेअचभयान राबवत आहेत. ह ेअचभयान स्वातंत्र्यानंतर काही वषांनी 
सरुू झाले आणर्ण आिही या अचभयानािा प्रवास चततक्याि उत्साहात िालू आहे. गनरक्षरता गनमूशलनाि ेअचभयान 
सरुु ठेवण्यासाठी नंदा प्रस्टी यांनी एकही पसैा आिपयतं आकारलेला नाही. रोि सकाळी मलंु त्यांच्या घराबाहेर 
िमतात. यानंतर श्री. नंदा त्यांना झाडाखाली ओगडया र्ब्द ज्ञान आणर्ण िणर्णत जर्कवतात. तसिे, नंदा सर 
संध्याकाळी सहा वािता अजर्जक्षत िावकऱ्यांना जर्कवण्यािहेी काम करतात. 

 कुटंुबाच्या गबकट आर्थशक पररजस्थतीमळेु त्यांना फक्त सातवीपयतं जर्क्षर्ण घतेा आले आणर्ण 
म्हर्णनूि गनरक्षरतिे ेगनमूशलन करण्यासाठी त्यांनी परू्णश आयषु्यभर कष्ट केले आहेत. ओगडर्ा राज्यात जर्क्षर्णप्रसाराि े
त्यांि ेहे कायश सिळ्याि लोकांना प्ररेीत करले आणर्ण नहेमीि नवीन सामाजिक कायशकत्यांसाठी आदर्श ठरले. 
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मरुदैुिंदुर अली माणर्णकफान 
परुस्कार - पद्मश्री 

 
 
 

 
मरुदैुिंदुर अली माणर्णकफान यांिा िन्म 16 मािश 1938 रोिी गमगनकॉय आयलंड, लक्षद्वीप यथे ेझाला. त्यांना 

मरुदैुिंडुअर अली बफेान ूअसहेी म्हर्णतात, हे भारतीय सािरी संर्ोधक, पयावरर्णर्ास्त्रज्ञ, िहाि बांधर्णी करर्णार े
आणर्ण बहुभागषक आहेत. सािरी, पयावरर्णर्ास्त्र आणर्ण कृषी क्षते्रातील त्यांच्या ऑटोगडडॅगक्टक संर्ोधन 
कौर्ल्यांसाठी त ेप्रजसद्ध आहेत. भारत सरकारन े2021 मध्य ेत्यांना पद्मश्री या िौर्थ्या सवोच्च नािरी परुस्कारान े
सन्मागनत केले. 

त्यांच्या वगडलांि ेनाव मसुा माणर्णकफान आणर्ण आणर्ण आईि ेनाव फाचतमा मगनका. त्यांच्या वगडलांनी त्यांना 
औपिाररक जर्क्षर्णासाठी कनू्नर यथे े पाठवले. औपिाररक जर्क्षर्णात फारसा रस नसल्यान े त े जर्क्षर्ण सोडून 
आपल्या िावी परतले. त्यांनी नहेमीि आपल्या आसपासच्या पयावरर्णातनू ज्ञान संकलन आणर्ण अनभुवातनू 
गमळर्णाऱ्या र्हार्णपर्णावर गवश्वास ठेवला. सािरी िीवर्ास्त्रज्ञ डॉ. संथप्पन िोन्स यांच्यासोबत काम करत 
असताना माणर्णकफान यांनी मार्ांच्या नवीन प्रिातीिा र्ोध लावला.  

अली यांच्या गनरीक्षर्ण कौर्ल्यान ेआणर्ण सािरी िीवनागवषयीच्या त्याच्या गवितृ ज्ञानान ेप्रभागवत झालेल्या 
िोन्स यांनी र्ोधलेल्या नव्या प्रिातीला ‘अबदुफेदुफ मॅगनकफनी’ हे नाव गदले. केवळ सािरी ज्ञानािा आणर्ण 
अनभुवाच्या आधारान ेनवीन मार्ांच्या प्रिातीिा र्ोध लावण्यासाठी सहाय्यक ठरलेल्या अली यांि ेनाव एका 
संर्ोधन गनबंधातही सहलेखक म्हर्णनू उद्धतृ करण्यात आले आह.े 

अली माणर्णकफान यांना अनके भाषा अवित आहते. त्यांिी मातभृाषा गदवहेी (महल) याव्यचतररक्त त्यांनी 
इंग्रिी, वहंदी, मल्याळम, अरबी, लॅगटन, फ्रें ि, रजर्यन, िमशन, ससंहली, पर्र्शयन, संसृ्कत, तगमळ आणर्ण उर्दश या 
भाषांिहेी ज्ञान प्राप्त केले आहे. सािरी िीवर्ास्त्र, सािरी संर्ोधन, भिूोल, खिोलर्ास्त्र, सामाजिक गवज्ञान, 
पारंपाररक िहािबांधर्णी, जर्क्षर्ण, मत्स्यपालन, कृषी आणर्ण फलोत्पादन ही त्यांिी इतर आवडीिी कायशक्षते्र ेआहेत. 
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