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अण्णा मणी 
• गुगलने मंगळवारी भौतिकशास्त्रज्ञ आति हवामानशास्त्रज्ञ अण्णा मोदतिल मिी िांची १०४ वी जिंिी त्ांना समतपिि 

केलेल्या खास डुडलद्वारे साजरी केली. त्ा भारिाच्या पतहल्या मतहला वैज्ञातनकांपैकी एक होत्ा आति त्ांनी भारिीि 

हवामानशास्त्र तवभागाच्या (आिएमडी) उपमहासंचालक म्हिून काम पातहले.  

• आजच्या िा लेखामधे्य आपि अण्णा मनी कोि आहेि? व गूगल डूडल वर त्ांचा वाढतदवस का साजरा केला जािोि? 

हे सवि बघिार आहोि. 

 

अण्णा मणी (Anna Mani) 

• अण्णा मिी हे भारिीि शास्त्रज्ञ होिे ज्ांनी हवामानशास्त्रीि उपकरिांच्या के्षत्राि महत्त्वपूिि िोगदान तदले, संशोधन 

केले आति सौर तवतकरि, ओझोन आति पवन ऊजाि मोजमापांवर असंख्य शोधतनबंध प्रकातशि केले. 

पूर्वीचे जीर्वन 

• अण्णा मोदातिल मिी िांचा जन्म 1918 मधे्य पीरमाडे, केरळ िेथे एका सीररिन तिश्चन कुटंुबाि झाला. तिचे वडील 

तसव्हिल इंतजतनिर आति अजे्ञिवादी होिे. िी तिच्या कुटंुबािील आठ मुलांपैकी सािवी होिी आति एक उत्कट वाचक 

होिी.  

• वैकोम सत्ाग्रहाच्या वेळी गांधीनंी प्रभातवि होऊन आति त्ांच्या राष्ट्र वादी चळवळीने पे्रररि होऊन तिने फक्त खादीचे 

कपडे पररधान केले. 

• मिी कुटंुब हे एक सामान्य उच्च-वगीि व्यावसातिक कुटंुब होिे ज्ाि मुले उच्च-स्तरीि कररअरसाठी ििार केली 

जाि होिी िर मुली लग्नासाठी ििार केल्या जाि होत्ा.  

• पि अण्णा मिी िांच्याकडे असे काहीही नििे: तिची सुरुवािीची वरे्ष पुस्तकांमधे्य मग्न होिी, आति विाच्या आठव्या 

वर्षािपिंि तिने मल्याळम साविजतनक वाचनालिािील जवळजवळ सवि पुस्तके वाचली होिी आति िी बारावीपिंि 

सवि पुस्तके इंग्रजीि होिी. तिच्या आठव्या वाढतदवशी, तिने तिच्या कुटंुबाकडून तहऱ्िाच्या झुमक्ांचा सेट 

स्वीकारण्यास नकार तदला, त्ाऐवजी एनसािक्लोपीतडिा तिटातनकाचा सेट मातगिला.  

• पुस्तकांच्या जगाने तिला नवीन कल्पनांसाठी खुले केले आति तिच्यामधे्य सामातजक न्यािाची खोल भावना रुजवली 

ज्ाने तिच्या जीवनाला मातहिी तदली आति आकार तदला. 
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शिक्षण 

• मिीला नृत्ाचा ध्यास घ्यािचा होिा, पि तिला हा तवर्षि आवडला म्हिून तिने तफतजक्सच्या बाजूने तनििि घेिला. 

१९३९ साली त्ांनी चेन्नई (ित्कालीन मद्रास) िेथील पचय्याप्पा महातवद्यालिािून भौतिकशास्त्र व रसािनशास्त्र िा 

तवर्षिांि B.Sc ऑनसि ही पदवी प्राप्त केली.  

• १९४० साली त्ांनी बंगलोरच्या इंतडिन इव्हिटू्यट ऑफ सािन्समधे्य संशोधनासाठी तशष्यवृत्ती तमळवली. १९४५ मधे्य 

त्ा लंडनच्या इम्पीररिल कॉलेजमधे्य भौतिकशास्त्राचे पदवीधर तशक्षि घेण्यासाठी गेल्या, पि हवामानतवर्षिक 

उपकरिांमधे्य तवशेर्ष प्रातवण्य तमळवले. 

Anna Mani : The Weather Woman of India 

• अण्णा मिी िांचा जन्म २३ ऑगस्ट १९१८ रोजी त्राविकोर (सध्याचे केरळ) िा सीररिन तिश्चन कुटंुबाि झाला. िी 

एक उतु्सक वाचक होिी आति साविजतनक वाचनालिाि उपव्हथथि असलेली जवळजवळ सवि पुस्तके पूिि केली होिी. 

• हािसू्कल पूिि केल्यानंिर, मिीने इंटरमीतडएट कोसि करण्यासाठी मतहला तिश्चन कॉलेज (WCC) मधे्य प्रवेश घेिला 

आति त्ानंिर पे्रतसडेन्सी कॉलेजमधून भौतिकशास्त्र आति रसािनशास्त्र िा तवर्षिाि बीएससी केले. 

• इंतडिन इव्हिटू्यट ऑफ सािन्स, बंगलोर िेथे पदवु्यत्तर तशक्षि घेण्यासाठी तशष्यवृत्ती तमळण्यापूवी तिने एक वर्षि 

WCC मधे्य तशकवले. 

• IISC मधे्य, तिने नोबेल पाररिोतर्षक तवजेिे सर सी.िी. रमि िांच्या मागिदशिनाखाली मातिक आति तहऱ्िांच्या 

से्पक्ट्र ोस्कोपीचा अभ्यास केला. तिने त्ा काळाि पाच शोधतनबंध प्रकातशि केले, तिचा पीएचडी शोधतनबंध पूिि केला 

आति लंडनच्या इम्पीररिल कॉलेजमधे्य हवामानशास्त्रीि उपकरिांमधे्य िज्ञ असलेल्या एका काििक्रमासाठी नोदंिी 

केली. 

मणी आयएमडीमधे्य रुजू झाले 

• भारिाि परिल्यावर, िी 1948 मधे्य भारिीि हवामान खात्ाि रुजू झाली आति हवामान िंत्रांची थथापना आति 

तनतमििी करण्याि मदि केली. तिच्या उतृ्कष्ट् कािािमुळे, िी हवामान उपकरि तवभागाच्या प्रमुखपदी पोहोचली आति 

तिच्या कारतकदीि 100 हून अतधक तडझाईन्स ििार आति प्रमातिि केल्या गेल्या. 

• मति हे शाश्वि ऊजेच्या सुरुवािीच्या समथिकांपैकी एक होिे आति त्ांनी सौर तवतकरि तनरीक्षि कें दे्र थथापन केली. 

तिने अक्षि उजेवर काही शोधतनबंधही प्रकातशि केले. 

• कालांिराने, मिी आिएमडीचे उपसंचालक बनले आति संिुक्त राष्ट्र ांच्या जागतिक हवामान संघटनेि अनेक 

महत्त्वाच्या पदांवर काम केले. 

• तिने 1987 मधे्य INSA के.आर. रामनाथन पदक तजंकले. 

• नोकरीिून तनवृत्त झाल्यानंिर तिची बंगळुरू िेथील रमि संशोधन संथथेची तवश्वस्त म्हिून तनिुक्ती करण्याि आली. 

• तिने एक कंपनी देखील थथापन केली जी सौर आति पवन ऊजाि उपकरिांच्या तनतमििीमधे्य गंुिलेली होिी. 

• त्ांच्या जिंिीतनतमत्त, तवज्ञान आति भारिाच्या तवकासािील त्ांच्या िोगदानाला आम्ही सलाम करिो. 
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