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विज्ञान सुंशोधन परु स्कार स्पधाग – 2022
१) ववज्ञान संशोधन पुरस्कार स्पधाा ही महाववद्यालय न युवकांत संशोधनाच आवड ननमााण होऊन, त

वाढीस लागाव या उद्दे शाने घेतली जाणारी स्पधाा आहे . या स्पधेसाठी (अ) परशुराम बाज आगाशे
ववज्ञान संशोधन पुरस्कार, (ब) लीला परशुराम आगाशे ववज्ञान संशोधन पुरस्कार आणण (क) शरद
नाईक ववज्ञान संशोधन पुरस्कार, असे प्रत्येकी रु. १२,००० रकमेचे त न पुरस्कार ददले जातात.

२) या स्पधेत महाराष्ट्र व गोवा राज्यात ल कोणत्याही महाववद्यालयात ल ववद्याथी भाग घेऊ शकत ल.
तसेच गुजरातमध ल वडोदरा जजल्ह्यात ल व कनााटकात ल बेळगाव

जजल्ह्यांत ल कोणत्याही

महाववद्यालयात ल ववद्याथीही या स्पधेत भाग घेण्यास पात्र आहे त. (या दोन्ही जजल्ह्यांत मराठी

ववज्ञान पररषदे चे ववभाग आहे त.)

३) ही स्पधाा ददनांक ३१ डडसेंबर २०२२ या तारखेपयंत, वयाच २५ वषे पूणा न करणाऱ्या आणण पदव धर

होणार नसलेल्हया महाववद्यालय न ववद्यार्थयांसाठी खुली आहे . महाववद्यालयात कोणत्याही शाखेत
पदव परीक्षेसाठी शशक्षण घेणारा ववद्याथी या स्पधेत भाग घेऊ शकतो. थेट पदव्युत्तर पररक्षेचा

अभ्यासक्रम (इंदटग्रेटेड पोस्ट-ग्रॅज्युएट कोसा) स्व कारलेल्हया ववद्यार्थयांच्या बाबत त, पदहल्हया त न
वषांत ल ववद्यार्थयांनाच या स्पधात भाग घेता येईल.

४) ववज्ञान वा तंत्रज्ञान (गणणतासह) क्षेत्राश संबंधधत कोणत्याही ववषयात ल संशोधन प्रकल्हप स्पधेसाठी
पाठवता येईल. नमुन्यादाखल पूवीच्या ववजेत्या प्रकल्हपांच यादी या मादहत पत्रकाच्या शेवटी ददली
आहे .

५) मराठी/इंग्रज /दहंदी यापैकी कोणत्याही भाषेतला प्रकल्हप स्पधेसाठी स्व काराहा असेल.
६) ववजेता प्रकल्हप हा तज्ज्ञाच्या मागादशानाखाली केला गेला असल्हयास, त्या तज्ज्ञालाही रु. २,०००
रकमेचे ववशेष पाररतोवषक ददले जाईल.
७) स्पधेसाठी प्रकल्हप पाठवण्याच शेवटच तारीख २५ डिसेंबर २०२२ ही आहे .
८) स्पधेसाठी कोणतेही प्रिेश शुल्क नाही.
९) एका प्रकल्हपात जास्त त जास्त त न स्पधाकांचा समावेश करता येईल. मात्र सवा स्पधाक एकाच
महाववद्यालयातले हवेत. एकच स्पधाक एकाहून अधधक प्रकल्हपात सहभाग होऊ शकतो.
१०) अजा ऑनलाईन भरायचा असन
ू अजााच जोडण पररषदे च्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून दे ण्यात
आली आहे .
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११) अपरु ी मादहत असणारे अजा स्व कारले जाणार नाहीत.
१२) अजा भरताना आपल्हया संशोधनाचा प्रकल्हप अहवाल (प्रोजेक्ट ररपोटा ), प ड एफ फाईलच्या स्वरूपात
संकेतस्थळावर अपलोड करायचा आहे त. सदर फाईल अपलोड करण्याबद्दलच सूचना अजाातच ददली

आहे . या अहवालाच पष्ट्ृ ठसंख्या त नपेक्षा अधधक असू नये. तसेच फाईलचा आकार दोन एमब पेक्षा
अधधक असता कामा नये.

१३) प्रकल्हप अहवाल पुढील भागांत स्पष्ट्टपणे ववभागलेला असावा - (क) श षाक, (ख) स्पधाकांच नावे

(मागादशाक असल्हयास त्याचेही नाव), (ग) महाववद्यालयाचे नाव, (घ) संशोधनामागचा उद्दे श, (च)
संशोधन करताना वापरलेली पद्धत, (छ) संशोधनातन
ू ननघालेले ननष्ट्कषा, (ज) अनम
ु ान.

(अजााच प्राथशमक छानन या अहवालावर आधारलेली असल्हयाने, हा अहवाल अत्यंत काळज पूवक
ा
तयार करावा.)

१४) स्पधेसाठी आलेल्हया प्रकल्हपांच प्राथशमक छानन केली जाऊन, त्यात ल मोजके प्रकल्हप हे अंनतम
सादरीकरणासाठी ननवडण्यात येत ल. या प्राथशमक छानन चा ननकाल पररषदे च्या संकेतस्थळावर
जानेवारी (२०२३) मदहन्याच्या पदहल्हया आठवड्यात पाहता येत ल. अंनतम सादरीकरणासाठी ननवड
झालेल्हया प्रकल्हपांश संबंधधत स्पधाकांना सादरीकरणाच तारीख वैयजक्तकरीत्या कळवली जाईल.
१५) प्रकल्हपांचे अंनतम सादरीकरण हे जानेवारी (२०२३) मदहन्याच्या अखेरीस ककं वा फेब्रुवारी (२०२३)

मदहन्याच्या सुरुवात स मुंबईत आयोजजत केले जाईल. सादरीकरणासाठी बाहे रगावांहून येणाऱ्या
स्पधाकांना मराठी ववज्ञान पररषदे तफे, पररषदे च्या ननयमांनुसार जाण्या-येण्याचा खचा ददला जाईल.
सादरीकरणाच्या वेळ सवा स्पधाकांना आपले, महाववद्यालयाने ददलेले ओळखपत्र आणावे लागेल.

१६) प्रत्येक प्रकल्हपाच्या सादरीकरणाचा कालावध हा जास्त त जास्त १५ शमननटांचा असेल. प्रकल्हपाचे
सादरीकरण हे मराठी/इंग्रज /दहंदी यापैकी कोणत्याही भाषेत करता येईल. या सादरीकरणानंतर
परीक्षकांकडून प्रश्न ववचारले जात ल.
१७) हे सादरीकरण एकाच स्पधाकाकडून केले जाईल. परीक्षकांच्या प्रश्नांना उत्तरे मात्र त्या प्रकल्हपात ल
इतर स्पधाकही दे ऊ शकत ल.

१८) स्पधाक वा मागादशाक म्हणून नोंद न झालेल्हया कोणाचाही समावेश संशोधक/मागादशाक म्हणून
सादरीकरणात करता येणार नाही. श्रेयनामावलीत मात्र स्पधाक, आपल्हया कोणत्याही व ककत ही
सहकाऱ्यांचा उल्हलेख करू शकत ल.
१९) प्रकल्हपाचे मूल्हयमापन करताना लक्षांत घेतल्हया जाणाऱ्या गोष्ट्टी पुढीलप्रमाणे आहे त –
(क) प्रकल्हपात ल नाववन्य, (ख) संशोधनामागचा उद्दे श, (ग) संशोधनामागच्या संकल्हपनेत ल
सस्
ु पष्ट्टपणा, (घ) संशोधनात वापरलेल्हया नाव न्यपण
ू ा कल्हपना, (च) संशोधन करताना वापरलेली

पद्धत (संदभा, ननरीक्षणे, प्रयत्न, पररश्रम, वगैरे), (छ) ननररक्षणांचा दजाा, (ज) ननरीक्षणांपासन
ू
काढलेले ननष्ट्कषा, (झ) प्रकल्हपाच उपयक्
ु तता, (त) सादरीकरण, इत्यादी.

२०) स्पधेसाठी पाठवलेल्हया एकूण प्रकल्हपांच संख्या पुरेश नसल्हयास आणण/ककं वा प्रकल्हप अपेक्षक्षत दजााचे
नसल्हयास पाररतोवषकांच संख्या कम केली जाईल.
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२१) अंनतम सादरीकरणासाठी तसेच पाररतोवषकांसाठी ननवडलेल्हया संशोधन प्रकल्हपांच्या बाबत त, त ननवड
करणाऱ्या तज्ज्ञांचा ननणाय अंनतम राहील. त्या संदभाात स्पधाकांच्या बाजूने झालेला कोणत्याही
स्वरूपाचा पत्रव्यवहार हा अस्व काराहा असेल.

२२) पाररतोवषकांचे ववतरण पररषदे च्या २०२३ सालच्या एवप्रल मदहन्याच्या अखेरीस साजऱ्या होणाऱ्या
वावषाकददन केले जाईल. पाररतोवषक ववजेत्यांना या समारं भात आपल्हया प्रकल्हपांचे उपजस्थतांसमोर
सादरीकरण करावे लागेल. सादरीकरणाचे स्वरूप नंतर कळवले जाईल.
२३) वरील सच
ू नांमध्ये व्यवस्थापनाच्या दृष्ट्टीने काही बदल करावे लागल्हयास, तसे बदल करण्याचा
अधधकार मराठी ववज्ञान पररषद आपल्हयाकडे राखून ठे वत आहे .

२४) स्पधेसाठी काही अधधक मादहत

हव

असल्हयास वा अजा भरताना काही अडचण

आल्हयास

vsp@mavipa.org या इ-पत्त्यावर संपका साधावा.
--------------------------स्पधेत विजेते ठरलेले र्ेल्या काही िषाांतले प्रकल्प
१) मधुमेह, पंडुरोग आणण उच्च रक्तदाब, या व्याध ंच्या ननदानासाठी गणणत प्रारूप
२) गाय -गरु ांच्या रक्तद्रवात ल कॅजल्हशयमचे प्रमाण शोधणारा चाचण संच
३) ववववध नैसधगाक स्रोतांपासून व कचऱ्यापासून तयार केलेल्हया ननजंतुककांच चाचण
४) शेगड त ल वाया जाणाऱ्या उष्ट्णतेपासून ववजेच ननशमात
५) वशमावॉशमध ल, वनस्पत ंच्या वाढीसाठी उपयुक्त ठरणारे ज वाणू वेगळे करण्याच्या पद्धत चा वापर
६) इलेक्रोफोरे शससच्या तंत्राने वेगळे केलेल्हया प्रधथनांच्या अशभरं जनाच नव पद्धत
७) अँड्रॉइड प्रणालीद्वारे ननयंत्रत्रत करता येणारे स्वच्छता यंत्र
८) साबुदाणा आणण राखेपासून तयार केलेले, पॉशलधथनला पयााय ठरणारे जैववक-प्लाजस्टक
९) हृदयातन
ू येणाऱ्या ववववध आवाजांच नोंद करणारे साधन
१०) साखरे च्या कारखान्यात ननमााण होणाऱ्या सांडपाण्याचे उत्प्रेरकाच्या मदत ने नैसधगाक
सूयप्र
ा काशाद्वारे ववघटन
११) शेंगदाण्यांच्या टरफलांतून सेल्हयूलोज ननष्ट्कषाण आणण जैववक इंधनाच ननशमात
१२) य स्ट या ज वाणूंत ल मॅनन या वपष्ट्टमय पदाथााचा अभ्यास
१३) ववववध झाडांपासन
ू उत्सजजात केल्हया गेलेल्हया जैवरसायनांचा मग
ु ाच्या वाढीवर होणारा पररणाम
१४) वपझोइलेजक्रक फलाटाचा ववद्युतननशमात साठी उपयोग
१५) प्लास्टीक नष्ट्ट करू शकणारे सूक्ष्मज व मात तून वेगळे करण्याच कक्रया
-----------------------
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