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आता मी पारल्यात रहात नाही   

लेखक... अरुण फडके 

पत्ता- अरुण फडके, १९, अहििा सोसायटी, चवथा िजला, कान्िोजी आगें्र 

िार्ग, कोलडोंर्री, अधंेरी (पूवग), ि ंबई ४०००६९. 

M: 7400173637M: ७४००१७३६३७,  

arunphadke7@gmail.com 

ि खपषृ्ठ: श्री शैलेश िेंडोलकर  

 

 

या प स्िकािील लेखनाचे सवग िक्क लेखकाकडे स रहिि असून 

प स्िकाचे हकंवा त्यािील अशंाचे प नि गद्रण वा नाट्य, हचत्रपट हकंवा 

इिर रुपांिर करण्यासाठी लेखकाची लेखी परवानर्ी घेणे आवश्यक 

आिे. िसे न केल्यास कायदेशीर कारवाई िोऊ शकिे.  

This declaration is as per the Copyright Act 1957 read with Sections 43 and 66 of the IT Act 2000. Copyright protection 
in India is available for any literary, dramatic, musical, sound recording and artistic work. The Copyright Act 1957 
provides for registration of such works. Although an author’s copyright in a work is recognised even without registration. 
Infringement of copyright entitles the owner to remedies of injunction, damages and accounts.  
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प्रकाशक : ई साहहत्य प्रहतष्ठान  

www.esahity.com 

esahity@gmail.com 

Whatsapp- 9987737237 

eSahity Pratishthan 

eleventh floor 

eternity 

eastern express highway 

Thane. 400604 

 

प्रकाशन  : ११ डिसेंबर २०२१ (मार्गशीर्ग शु. अष्टमी शके १९४३) 

©esahity Pratishthan® 1220  

• हवनािूल्य हविरणासाठी उपलब्ध.  

• आपले वाचून झाल्यावर आपण िे फ़ॉरवडग करू शकिा.  

िे ई प स्िक वेबसाईटवर ठेवण्याप वी हकंवा वाचनाव्यहिररक्त 

कोणिािी वापर करण्याप वी ई-साहित्य प्रहिष्ठानची परवानर्ी 

घेणे आवश्यक आिे. 
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अरुण फिके 

 

 

 

 

लेखन आणण लेखक पररचय: 

 

• रे्ली ३५ वर्षे इिारि द रूस्िी आहण  Heritage 

Structure Rehabilitation & Restoration 

या व्यवसाय - या हवर्षयािील अनेक यंत्र-िंत्रांचा 

हवशेर्षज्ञ. 

• हवलेपाल्यागिील रे्ल्या ९० वर्षागिील िौशी आहण 

बालनाट्य चळवळ, प्रायोहर्क - व्यवसाहयक नाट्य चळवळ याचा इहििास आहण 

हवलेपाल्यागिील ररं्किी यांचा परीचय करून देणाऱ्या प स्िकाचे संकलन-लेखन स रु 

आिे.     

• फ्रीमेसनरी (Freemasonry) या प्राचीन जार्हिक संघटनेचे सदस्य आहण संघटनेच्या 

भारिािील इहििासाचे अभ्यासक, एक इंटरनशॅनल कॉफी टेबल बुक प्रकाणशत.  

• णिस्मतृीत गेलेल्या मराठी म्हणी - िाक्प्प्रचार याचे अभ्यासक. प स्िक लवकरच प्रकाहशि 

िोईल.   

• णसबंॉल – णसबंॉणलझम — अणॅलगरी, अर्ाात  रूपकशास्त्र – प्रतीकशास्त्र --  णचन्ह – 

णचन्हसकेंत - णचन्हार्ा या हवर्षयाचे अभ्यासक. णचह्न णनणमत्त – णनणमत्त णचह्न या 

प स्िकाचे लेखन पूणग. प स्िक लवकरच प्रकाहशि िोईल.   

• णिलेपारल्यातील बलुतेदार, भाग १ आहण भाग २ अशी संकहलि २४ लेखांची  दोन 

ईप स्िके प्रकाहशि झाली आिेि. 
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• नि दुगाा प्राचीन सकंल्पना – रुपके आहण मातृदेिता- प्राचीन भारतीय सकंल्पना 

आणण रुपके, िी स्त्री देविांच्या प्रिीके आहण रुपके या अभ्यासावर आधाररि दोन 

ईप स्िके ईसाहित्य प्रहिष्ठानिफे प्रकाहशि झाली आिेि.  

• आता मी पारल्यात रहात नाही िे ईप स्िक ११ हडसेंबर २०२१ या हदवशी ईसाहित्य 

प्रहिष्ठानिफे प्रकाहशि िोईल.  

• रगं बरसे – अदु्भत रगंससं्कृणत िे ररं् या हवर्षयाच्या सांस्कृहिक इहििासाच्या अभ्यासावर 

आधाररि ईप स्िक, २५ हडसेंबर २०२१ या हदवशी ईसाहित्य प्रहिष्ठानिफे प्रकाहशि 

िोईल.         

अरुण फडके  

--००-- 
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आिा िी पारल्याि रिाि नािी  

अन क्रिहणका  

         

क्र  शीर्षगक  पररचय  पषृ्ठ  

    

१  लेखकाचे िनोर्ि  अरुण फडके   

२  प्रस्िावना  श्री राजीव जोशी   

३  अपगणपहत्रका  अरुण फडके   

४  रडे कापेटवर चालिाना                                                 श्री राजेंद्र केळशीकर  

५  चंदेरी केसांचा उद्योजक   श्री लोकेश शवेडे    

६  ड्राफ्ट्सिन िे क्राफ्ट्सिन – एका उद्योजकाचा प्रवास   श्री अरुण आपटे   

७  प ण्यािील The Box Theatre अनोखे ररं्अवकाश श्री प्रदीप वदै्य   

८  नाना हवद्या कळा हसद्धी l   डॉ हवद्या देवधर   

९  हचंिा करिो हवश्वाची श्री आनंद र्ान    

१०  सािसे श्री प्रहिवसिी श्री ययािी बापट   

११  एक आध हनक - उच्च हशहिि शेिकरी श्री सहचन पटवधगन   

१२  एका अदृश्य सिाज पररविगनाची सािीदार   श्रीििी िंर्ला र्ोडबोले   

१३  बंर्लोर आयटी िे रोिा पोल्री: एक भन्नाट प्रवास श्री साहिल र्णप ले   

१४  हिलीयन्स आहण आहटगहफहशयल इंटेहलजन्स                               श्री अरुण जोशी  

१५  पारल्यािली स्कॉलर िे कॅनडािली सायंहटस्ट एिेररटस्                डॉ भारिी बापट   
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लेखकाचे मनोगत  

हवलेपारल्याचा िाजी भाजी आहण 

फळांचा िूळचा छोटा बाजार, आत्ता र्ावडे 

िॉहस्पटल ज्या हठकाणी आिे त्या हठकाणी 

एकेकाळी िोिा. खर ेम्िणजे फळे – भाज्या – 

वाणसािान – िाडगवेअर अशी द काने, या 

छानशा आखीव-रखेीव बाजाराि िोिी. साधरण 

वर्षग १९६० पासून रले्वे स्टेशनच्या पररसराि 

िो िळूिळू हवकहसि झाला. िाझ्या 

आई+वडीलांचे हबऱ्िाड, या बाजारासिोर, हवलेपारले पूवेच्या रले्वे स्टेशनपासून अर्दी 

िाकेच्या अंिरावर िोिे. आम्िी पारलेकर या बाजाराला माकेट असे संबोहधि असू.  

आिच्या घरापासून अर्दी जवळच, रले्वे स्टेशन सिोर, भाजी आहण फळांचे िे सिदृ्ध 

िाकेट पसरलेले िोिे. िाझी आई, या िाकेटिधून रोज िाजी भाजी आणि असे. 

हदवसभरािील या खरदेसाठी िोणारा रोख रकिेचा खचग, नेिकेपणी हलिून ठेवण्याचा हिचा 

हशरस्िा िोिा. िाझ्या वहडलांनी स द्धा, लोकिान्य सेवा संघाच्या कायागच्या संदभागहिल  

त्यांच्या कािाच्या अनेक िित्वाच्या नोंदी वेळोवेळी करून ठेवल्या िोत्या. िाझ्या पालकांच्या 

प ण्याईने, अशा नोंदी करण्याची िाझीिी  सिज प्रवतृ्ती आिे.     

पारले हटळक हवद्यालय िी शाळा आहण लोकिान्य सेवा संघ, पारले िी सािाहजक 

संस्था यांच्या संस्कारांनी िाझ्या वडीलांचे व्यहक्तित्व सिदृ्ध झाले िोिे. आपल्या सिाजािील 

सवग वयोर्टािील नार्ररकांची र् णवत्ता ओळखायची आहण त्यांचे िनापासून कौि क करायचे 

िा वारसा िाझ्या वहडलांनी िला हदला. शाळा – ििाहवद्यालयाि आहण प ढील उच्च हशिणांि 

– िैदानी क्रीडा आहण कला प्रकरांि यश हिळवणाऱ्या हवलेपारल्यािील प्रत्येक ि ला-ि लीचे 

कौिूक करण्यासाठी िाझे वडील त्यांच्या क ट ंबाची भेट घेऊन स्विः हलहिलेले कौि काचे पत्र 

त्यानां देि असंि. अशी पत्र िे एका ड प्लीकेट ब कांि हलिीि असंि. वहडलांच्या पश्चाि त्यांनी 
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अनेक वर्षाांपासून हलहिलेली अशी शंभर-सव्वाशे पत्र िाझ्या संग्रिाि आिेि.                             

हवलेपारल्यािील अशा र् णवते्तची आहण किृगत्वाची नोंद घेऊन, त्या र् णवंि नार्ररकांचे कौि क 

करण्याचा, सिाजाला त्याचा योग्य पररचय करून देण्याचा िाझ्या वाहडलांचा वारसा,                                    

आता मी पारल्यात रहात नाही या अभूतपूिा पारले या िाहसकाहिल                                      

लेखिालेिून, िी जपला आिे. िाझे आई-वडील आहण िाझ्या र्ावाच्या ऋणांिून                                  

उिराई िोण्याचा िा नम्र प्रयत्न..!      

िे लेख हनव्वळ या किृगत्ववान िहिला आहण प रुर्षांच्या व्यहक्तित्वाचा पररचय अथवा 

फक्त त्याच्या यशाचा आलेख नािी. िा, एका व्यक्तीचे Subjective हकंवा व्यणिणनष्ठ कौि क 

करणारा लेखिी नािी. Objective म्िणजेच िस्तुणनष्ठ दृष्टीने नोंदवलेली, ि ंबई ििानर्रीिील 

हवलेपारले या उपनर्राच्या दीडशे वर्षाांच्या इहििासािील िी कािी पाने आिेि. 

हवलेपारल्यािील या प्रत्येक यशस्वी – कि गत्ववान व्यहक्तित्वाचा पररचय.. .. त्यांच्या 

आधीच्या आहण नंिरच्या भविालासि -- क ट ंब आहण हशिण – शैिहणक पाश्वगभूिीसि – 

काळान रूप बदलणाऱ्या सािाहजक पररहस्थिीसि येिो. आपल्या हवलेपारल्यािील चि र – 

व्यविारी पूवगसूरींनी, आधीच्या हपढीिील अनेक संदभागच्या अशा स्पष्ट नोंदी, हवलेपारल्याच्या 

इहििासाच्या स्िहृिगं्रथाि करून ठेवल्या आिेि. िे बारा संकहलि लेख, एकहवसाव्या 

शिकािील, हवलेपारले उपनर्राच्या संस्कृिीच्या प ढच्या प्रर्िीच्या नोंदी आिेि.  

हवलेपारले उपनर्राचा,  वर्षग १९०७ िे वर्षग १९८२ या पंच्याित्तर वर्षाांचा हवस्िाराने  

हलहिलेला इहििास आहण व्यहक्त पररचय, अशा या गं्रथाचे प्रकाशन प्रा र्ंर्ाधर र्ाडर्ीळ याच्या 

िस्िे वर्षग १९८६ िध्ये झाले िोिे. त्यावेळी केलेल्या भार्षणांि िे म्िणाले.. ..“ णिलेपारले ह े

मुबंईचे उपनगर खर,े पण त्याबरोबरच अनेक िरे्ष ते एक छोटेसे गािही होते. माणसाचंे 

सबंधं घरगुती होते, रोजच्या जीिनात एक प्रकारचा स्िस्र्पणा होता. जुन्या परपंराचंा 

पीळ बराचसा शाबूत होता. णतर्ल्या मराठी माणसाचं्या जीिनाला र्ोडासा पुणेरी ढंग 

होता. णटळकािंरील णनष्ठनेे तो अणधक गडद झाला होता.  

पण त्याबरोबरच ि ंबईचे अनेक र् ण पारलेकरांच्या रक्ताि कळि न कळि ि रले िोिे. 

ि ंबईकरांची उपक्रिशीलिा देखील पारलेकरांि हवप ल प्रिाणाि िोिी. त्यािल्या अनेकांनी 
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आपले स्विंत्र व्यवसाय स रू केले, कारखाने उभारले, व्यापार स रू केला आहण वाढहवला. 

आध हनक हवद्या आहण िंत्रज्ञान त्यांनी िस्िर्ि केले. सवाांनी एकत्र येऊन संस्था उभारल्या. 

ि ंबईकरांच्या कायगिििेने आहण व्यविार क शलिेने संस्था चालहवल्या आहण वाढवल्या. 

ििभेद झाले िरी परकोटीला जाऊ हदले नािीि. ज न्याचा अहभिान बाळर्ला, नव्या उपय क्त 

आहण हििकारक र्ोष्टींचा स्वीकार केला आहण ज न्या नव्याचा खास पारलेकरी पद्धिीने िेळ 

घािला. ि ंबईला भूर्षणवाि वाटावे, हिच्या संपन्निेि भर घालणार ेअसे प ष्कळ हनिागण केले.     

प्रा र्ंर्ाधर र्ाडर्ीळ या हसद्धिस्ि लेखकाने, हवलेपारले उपनर्र आहण हिथल्या 

रहिवासी नार्ररकांच्या व्यहक्तित्वाचे िे हवशे्लर्षण. यािली अनेक व्यहक्तवैहशष््टये, हवलेपारले ि े

उपनर्र आहण हिथले रहिवासी नार्ररक आजिी जपून आिेि.       

िाझे ििाहवद्यालयीन स्नेिी श्री राजीव जोशी यांनी या प स्िकाची प्रस्िावना हलहिली 

आिे. बहँकंर् हवश्वािील घडािोडी – भारिीय अथगकारणािील नवे प्रवाि – वाहर्षगक अंदाजपत्रक 

अशा हवर्षयांवर श्री जोशी, अनेक आघाडीच्या विगिानपत्रािून हनयहिि स्थंभलेखन करिाि. 

अन भवी ररं्किी असलेले श्री जोशी नाट्य सिीिक आिेि आहण नाट्यलेखनिी करिाि.    

वर्षग २०२१ च्या बारा िहिन्याि िाझे िे लेख अभूतपूिा पारले या िाहसकाि प्रकाहशि 

झाले. अभूतपूिा पारल े या िाहसकाचे िालक – संपादक, िाझे स्नेिी श्री अहनल िडीकर 

यांच्या जाणत्या चि र व्यविारी सिकाऱ्यासाठी त्यांना िनःपूवगक धन्यवाद..!         

अन भवी ग्राफीक आहटगस्ट, िाझे स्नेिी श्री शैलेश िेंडोलकर यांनी या प स्िकाचे 

ि खपषृ्ठ हचत्रांहकि केले आिे. िे स्विः पारलेकर असल्याने, प स्िकांिील आशय त्यांनी 

नेिकेपणाने ि खपषृ्ठावर अंहकि केला आिे. त्यांना िनःपूवगक धन्यवाद..! 

ईसाणहत्य प्रणतष्ठानतफे प्रकाहशि िोणार ेिे िाझे पाचवे ईप स्िक. स्नेिी श्री स नीळ 

सािंि आहण त्यांच्या सवग सिकऱ्यांना त्यांच्या सिभार्ासाठी िनःपूवगक धन्यवाद..!    

अरुण फडके,   

हवलेपारले, ि ंबई,  

११ हडसेंबर, २०२१.    
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प्रस्तावना  
श्री राजीव माधव जोशी  
 

 

हप्रय स्नेिी अरुण .. ..  

 

िू िूळ पारलेकर आिेस िात्र िू आिा 

पारल्याि रिाि नािीस .. म्िणून िू 

हलहिलेल्या आता मी पारल्यात रहात 

नाही या ईप स्िकाचे िित्व अहधकच 

अधोरहेखि िोिे आिे असे वाटिे. ि झ्या 

पालकांची नाळ जशी पाले र्ावाशी ज ळली 

रे्ली, िशीच ि झीिी नाळ ि ंबई ििानर्राच्या या प्रर्ि - आध हनक िरीिी स संस्कृि 

उपनर्राशी जोडली रे्ली आिे िे जाणविे. त्यांचा वारसा िू सिदृ्धपणे जपल्याचे शब्दाशब्दांिून 

प्रिीि िोिे. [सदंर्भ - तुझे मनोगत - माझ्या वडिलाांचा वारसा, मी डलडिलेल्या अरू्तपूर्भ पारले 

या माडसकातील लेखमालेतून जपला आिे. माझे विील आडि माझ्या गावाच्या ऋिाांतून 

उतराई िोण्याचा िा नम्र प्रयत्न..!]  

ि ळाि या लेखिालेचे शीर्षगकच अथगबोधक व आकृष्ट करणार ेअसे आिे. ती सध्या काय 

करते..! हकंवा आई कुठे काय करते? अशा लोकहप्रय अथगवािी शीर्षगकांप्रिाणेच आकर्षगक 

आिे, ह्यािून अरुणची सजृनशीलिा हदसिे. आपले जन्िर्ाव असलेल्या हठकाणी न राििा, 

आपले किृगत्व हसद्ध करण्यासाठी हकंवा उपजीहवकेसाठी देशाच्याच नव्िे िर जर्ाच्या पाठीवर 

वसिीला जाणे िे आिा कॉिनच झाले आिे. िर् या लेखांचे अपू्रप िे काय? आजकाल 

कोणीिी, कोठेिी जािो हन सेटल िोिो, नहथंर् न्यू ! जर्च आिा ग्लोबल हव्िलेज झालेले आिे 

! असे कोणीिी म्िणू शकिो. पण ि म्िी आम्िी असे नािी म्िणू शकि कारण आपण आपल्या 

िािभूृिीशी, जन्िलेल्या र्ाव-शिराशी घट्ट जोडले रे्लेलो असिो. आपले हशिण, बालपण 

हजथे घडले हिथल्या आठवणी आपल्या िनांि रंुजी घालि असिाि. हनदान संवेदनाशील 
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िाणसांच्या िनांि िरी अशी जन्िग्रािाबाबिची ओढ, आप लकीचा झरा विाि असिो. िर् 

पाले आहण पालेकर अपवाद कसे असिील?  

प्रस्ि ि प स्िकांि एकेकाळी पाल्यागि राहिलेल्या [म्ििजे आता पाल्याात वास्तव्य 

नसलेल्या] अनेक नािवंिांच्या बद्दल हलहिले रे्ले आिे. िेिी कसे ? िर न सिी औपचाररक 

िाहििी नािी की हनव्वळ जंत्री नािी. राजेंद्र केळशीकर ह्यांच्या पन्नास वर्षाांच्या वाटचाली बद्दल 

हलहििांना त्यांनी न्यूनर्ंडावर केलेली िाि व नंिरचे किृगत्व िे ठळकपणे जाणविे. 

इलेक्रोप्लेहटंर् - हसल्व्िर प्लेहटंर् कारखाना असलेल्या लोकेश शेवडेच्या लेखाचे चदंेरी 

केसाचंा उद्योजक िे शीर्षगक न सिे कॅची नािी िर सिपगक  आिे िे पूणग लेख वाचल्यावर 

जाणविे. रोज नव्याने णिकणसत होत गेलो  आहण वाटचालीि हिघांचा प्रभाव, आई - िडील 

आणण पाले असे शेवडे ह्यांचे सांर्णे आपल्याला भाविे.  

एकेकाळी डॉक्टर िोऊ पिाणाऱ्या प्रदीप वैद्य ह्यांनी संर्ीिाि रिणे व प ढे प ण्याि 

स्थाहयक िोऊन एक्प्सप्रशेन लबॅ, एकलनाट्य िे उपक्रि राबवणे व प्रायोहर्क ररं्भूहिसाठी द 

बॉक्प्स णर्एटरची हनहिगिी करणे िे प्रेरणादायी आिे. हवद्या ििाजन, आनंद र्ानू, ययािी बापट 

ह्यांच्या कायग-किृगत्वाचा पररचय करून देिाना लेखक अरुण फडके ह्यांनी प्रत्येकािील हजद्द, 

व्यावसाहयकिा अशा र् णांचा आढावा घेिला आिे. स्टाटग  अप िा शब्द जन्िाला येण्याआधी 

दापोलीि िरँ्ो ररसॉटग  उभारणाऱ्या बापटांच्या लेखाचे शीर्षगक साहसे श्री प्रणतिसती हकिी 

अन रूप आिे िे वाचक म्िणून ि म्िालािी जाणवेल.  

आध हनक उच्चहशहिि शेिकरी असलेल्या सहचन पटवधगन ह्यांचा शाकािारी िांस 

प्रकल्प, घानािील अन भव लिांि रािणारा. िसेच प्रणिया आणण पररणाम या बाबिचे 

हववेचन उद्बोधक वाटिे. स प्रहसद्ध साहिहत्यका िंर्ला र्ोडबोले ह्यांचा पररचय करून देिांना 

त्यांच्या िािेरची पाश्वगभूिी सांर्िाना अरुणने अिराविीचा भूर्ोल-पट िांडलेला आिे. ि ंबईिून 

प ण्याि रे्लेल्या िंर्लािाईनंी हलहिलेल्या वैहवध्यप णग साहित्याचा, त्यािील ठळक वैहशष््ठय 

याचा अभ्यासपूणग परािशग घेिलेला हदसिो. त्या अदृश्य समाज पररितानाची साक्षीदार 

असल्याची प्रहचिी आपल्याला येिे. घट्ट वीण असलेल्या क ट ंबािील पालेकर कन्या प ढे 

असंख्य प स्िके हलहिणारी साहिहत्यक िोिे व त्यांच्या साहित्यावर कािी हवद्याथी एिफील व 

पीएचडी करि आिेि िी बाब पालेकर व प णेकर ह्यांच्या अहभिानाची आिे. इथे िला ि द्दाि 
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निूद करावेसे वाटिे की  आिच्या ि ंबईििी कािी उणे नसलेले प णे आिे, िे म्िणजे पाले. 

अरुणने िात्र हलखाणाि पाले - प णे साधम्यग हकंवा ि लना करण्याचा िोि टाळला िेच त्याचा 

क शल लेखणीचे वैहशष्ट.  

१९८० नंिर जन्िलेले धाडसी उद्योजक म्िणून आयटी िे पोल्री असा एक भन्नाट 

कररअर प्रवास करणार े साहिल र्णप ले आपल्याला भेटिाि. अरुणच्या शैलीची िाकद 

आपल्याला जाणविे.  मी रहातो णतर्े मी दुसर ेपाले िसिले आह ेअसे म्िणणार ेअरुण 

श्रीधर जोशी ह्यांचे चररत्र म्िणजे नीरा हवक्री िे पोटगलॅडं येथे वाणसािानाचे द कान थाटणे, 

हशवाय िराठी िंडळाची स्थापना करणे आहण इथे आल्यावर उत्ति सवग िराठी हसनेिांच्या 

हनहिगिीचे काि करणे िे सवग वाचून थक्क व्िायला िोिे. शेवटच्या लेखाि कॅनडािील 

सायंहटस्ट एहिरटेस म्िणून ख्यािनाि असलेल्या डॉ भारिी आपटे – बापट, त्यांचे कोलोन व 

प्रोस्टेट कॅन्सरबाबिचे कायग आहण िोव्िेंबर ि व्ििेंट वाचनीय िर आिेच पण उद्याच्या 

सायंहटस्टना घडवणारी आिे.  

ह े लेख णनव्िळ या कतृात्ििान मणहला आणण पुरुर्षाचं्या व्यणिमत्िाचा पररचय 

अर्िा फि त्याच्या यशाचा आलेख नाही. हा, एका व्यिीचे Subjective (व्यणिणनष्ठ), 

कौतुक करणारा लेखही नाही. Objective (िस्तुणनष्ठ) दृष्टीने नोंदिलेली, मुबंई 

महानगरीतील णिलेपारले या उपनगराच्या दीडशे िर्षाांच्या इणतहासातील ही काही पाने 

आहते. या दस्ि रख द्द लेखक अरुण फडकेच्या हवधानाि कोठेिी आत्िप्रौढी नसून त्यािील 

व्यक्तींच्या ििान कायागबाबिचा साथग अहभिानच हदसून येिो आिे. पालेकर म्िणजे नेिका 

कोण व कसा? ह्याबद्दल देखील आपल्याला कळिे. उदािरणाथग - अथक पररश्रि, 

उद्यिशीलिा, स्वच्छ पारदशी व्यविार, दूरदृष्टी, आप लकी, सािाहजक बांहधलकी, उत्ति 

जनसंपकग  असे अनेक र् णहवशेर्ष सांर्िा येिील.  

हित्र अरुण, ि झ्या लेखनाचे कौि क करण्यासाठी शब्द नािीि. पाल्यागिील िी बारा 

रत्ने म्िणजे वानर्ीदाखल म्िणिा येिील. कारण अशी हकिान शंभर व्यहक्तित्वे िू हलिून 

वाचकांसिोर आणू शकिोस. पाले या प्रर्ि व सांस्कृहिक दृष्टीने िित्वपूणग अशा उपनर्राचा 

इहििास हलहिणे सोप्पे काि नव्िे. रे्ल्या चार दशकांिील बदलत्या सािाहजक - सांस्कृहिक - 

आहथगक संक्रिणाचा िसेच कहनष्ठ िे उच्च िध्यिवर्ीय जीवनाचा आलेख िू सिथगपणे िांडला 
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आिेस. प्रत्येक िान्यवराचे जीवन-चररत्र वेर्ळे, त्यांचा संपूणग आय ष्यपट नेिक्या शब्दांि 

िांडिांना पाल्िाळ, प नरुक्ती, फापटपसारा असे दोर्ष नािीि. उलट प्रत्येक लेखाि वैहवध्य, 

नेिकेपणा, पाल्यागबाबिचे िपशील पेरि, सशक्त भार्षेच्या िाध्यिािून वाचनीयिा प्रवाहिि 

ठेवली आिेस. हित्र म्िणून अहभिान वाटावा असे काि िू करिो आिेस. िे प स्िक इंग्रजीिधून 

आले िर उद्या – परवाची  पालेकर हपढी हनहश्चिच घडेल.   

बारा लेखांची िाहलका अभूतपूिा िाहसकांि छापून, हित्र व संपादक अहनल िडीकर 

ह्याने एक नवे दालन उपलब्ध करून हदले आिे. कॉिसग कॉलेजाि असूनिी िराठी भार्षा व 

साहित्याि रस व प्राहवण्य असलेल्या या जोडर्ोळीने अहधक नवनवे प्रकल्प आणावेि िीच 

सहदच्छा. 

या प स्िकासाठी िी प्रस्िावना हलिावी असे ि ला वाटावे िा िाझ्यासाठी र्ौरव-िण 

आिे. कारण िू चोखदंळ आिेस, केवळ हित्र म्िणून कािी करणे, करवून घेणे िे ि झ्या 

स्वभावाि नािी. ि झी िी िनहस्विा व लेखणीची क शलिा अखंड िेवि रािो. पाले, पालेकर 

ह्यांच्या संदभागिील अनेक ज्ञाि - अज्ञाि पैलू हलखाणािून आणण्याचे काि ि ला करायचे 

आिे. ि झे असे लेख वाचल्यावर ि ंबईिील प्रत्येक उपनर्रावर, त्यािील िान्यवर व्यक्तींबाबि 

लेखिाला हलहिण्याची प्रेरणा अनेकांना िोईल ! आहण ह्याचा श्रीर्णेशा िू केला असल्याचे 

आम्िा हित्रांना अहभिानाने सांर्िा येईल.  

खूप श भेच्छा..!  

राजीि माधि जोशी,  

२ हडसेंबर, २०२१.  

 

लेखक / बँणकंग अभ्यासक / नाटककार [नाटकाची गोडी लार्ली  डहाणूकर कॉलेज, 

गॉससप गु्रप म्हणजेच पार्ल्ाभने, अर्ाभत  ्ातला अरुण फडके कॉमन] 

--००-  
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अपाण पणिका 

 

िाझे वडील श्री हदनकर परश राि फडके यांचा जन्ि वर्षग १९२३ िधे बडोदा इथे झाला. 

त्यांच्या वयाच्या पाचव्या वर्षी त्यांच्या आईचा ितृ्यू झाला आहण िोठ्या बहिणीने त्यांना 

आपल्या घरी हवलेपारल्याला आणले. पारले हटळक हवद्यालय िी शाळा आहण लोकिान्य 

सेवा संघ, पारले िी सािाहजक संस्था यांच्या संस्कारांनी िे सिदृ्ध झाले िोिे.          

आपल्या सिाजािील सवग वयोर्टािील नार्ररकांची र् णवत्ता ओळखायची आहण           

त्यांचे िनापासून कौि क करायचे िा वारसा िाझ्या वहडलांनी िला हदला.                                         

शाळा – ििाहवद्यालयाि आहण प ढील उच्च हशिणांि – िैदानी क्रीडा आहण कला प्रकारांि 

यश हिळवणाऱ्या हवलेपारल्यािील प्रत्येक ि ला-ि लीचे कौिूक करण्यासाठी िाझे वडील 

त्यांच्या क ट ंबाची भेट घेऊन स्विः हलहिलेले कौि काचे पत्र त्यानां देि असंि.               

अशी पत्रं  िे एका ड प्लीकेट ब कांि हलिीि असंि.                                              

वहडलांच्या पश्चाि त्यांनी हलहिलेली अशी शंभर-सव्वाशे पत्रं िाझ्या संग्रिाि आिेि.                                                

हवलेपारल्यािील अशा र् णवते्तची आहण किृगत्वाची नोंद घेऊन,                                              

त्या र् णवंि नार्ररकांचे कौि क करण्याचा,                                                                           

सिाजाला त्याचा योग्य पररचय करून देण्याचा िाझ्या वाहडलांचा वारसा,                                    

आता मी पारल्यात रहात नाही या अभूतपूिा पारले या िाहसकाहिल                                      

लेखिालेिून, आहण आिा ईसाणहत्य प्रकाशनाच्या ईपुस्तकातून िी जपला आिे.  

िे ई प स्िक आई वहडलांच्या स्ििृीस अपगण करीि आिे            

िाझे आई-वडील आहण िाझ्या र्ावाच्या ऋणांिून उिराई िोण्याचा िा नम्र प्रयत्न..!    

                                                                                                                 

अरुण फडके                                                                                                               

११ हडसेंबर, २०२१  
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आता मी पारल्यात रहात नाही. लखे ि १ 

 

रडे कापेटिर चालताना 

 

िो पारल्याच्या शाळेि हशकि िोिा िरी हिथल्या हवर्षयाि आपल्याला फार र्िी नािी 

िे त्याला स्विःला िािीि िोिे आहण पालकाना, हवशेर्षिः वहडलानािी हनहश्चि िािीि िोिे. 

दर सिािािी आहण वाहर्षगक परीिेिील िे प्रर्िीचे आलेख, प्रर्िी प स्िकािल्या नोंदीच्या 

स्वरूपांि पालकांना दृश्यिान िोि िोिे. िात्र िे असे, याच्या एकट्याच्या बाबिीि िोि िोिे 

असे नािी. स्वािंत्र्यप्राप्ती नंिरच्या पंचवीस  वर्षागि, १९७० च्या दशकािले िराठी िाध्यि 

शाळा हशकलेले हवद्याथी – हवद्याहथगनी बिुिांशी असेच िोिे. शाळेनतंर तू पुढे णशकायला 

हिेच, मग तुला नोकरी तरी नक्प्की णमळेल असा सल्ला णनयणमत णमळत होता. क ट ंबाच्या 

सािान्य अथगकारणाि ळे, प ढील हशिण घेऊन नोकरी व्यहिररक्त वेर्ळे कािी करिा येिे असा 

हवश्वास िात्र सिज उपलब्ध नव्ििा. आत्िहवश्वास म्िणजे नक्की काय याची पूणग अनहभज्ञिा, 

असा त्या न्यूनिेचा पररणाि िोिा.  हवर्षयांची अिर ओळख शाळेि झालेली असिे ज्याला 

आपण सािरिा म्िणिो. िात्र त्या सािरिेचा वापर िोकळ्या जर्ाि कसा करायचा त्याची 

जबाबदारी प्रत्येकाची ज्याने त्याने सांभाळावी असा हशरस्िा िोिा. या िोकळ्या जर्ाि, 

पलीकडे पोिोचण्यासाठी एक हनसर्गदत्त र् णावत्ता असिे. िी आपल्याकडे आिे याची जाणीव 

झाल्यानंिर, त्या िथाकहथि िोकळ्या जर्ाि,  याचे शाळाबाह्य हशिण स रु झाले िोिे.   

हॉणस्पटॅणलटी मनेॅजमेन्ट बरोबरच रसे्टॉरटं -- बासा -- बेकरी चेन शॉप -- कॉफी चेन 

शॉप -- कॉरपोरटे हाय एडं मेजिान्या आणण येत्या २०२१ या निीन िर्षाात ग्राहकानंा 

उपलब्ध करून णदल्या जाणाऱ्या रडेी टू ईट मील्स -- दीघा शेल्फ लाईफ असलेली बेकरी 

प्रॉडक्प्ट अशा व्यिसायात,  पुणे शहर आणण चौफेर णिस्तारलेल्या पुणे पररसरात फार 

मोठा प्रभाि टाकणाऱ्या एका यशस्िी उद्योजकाची ही कहाणी आह.े  

िर्षा १९७० मध्ये शालातं परीक्षा आणण सापं्रत िर्षा २०२० ची अखेर आणण २०२१ 

ची सुरुिात या पन्नास िर्षाांच्या त्याच्या कारणकदीचे नेमके तीन टप्पे आहते.    
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^ श्री राजेन्द्र केळशीकर 

 

वर्ष १९७० त े१९८१,  

 

Nothing can be taught but everything can be learned.  

 

आपल्या नायकाचे वडील सौम्य स्वभावाचे साधेसे र्िृस्थ िोिे. पारल्यािील कॉलेज 

आहण ि ंबई य हनव्िहसगटी िध्ये िे सायकॉलॉजी – लॉहजक – हफलॉसॉफी असे हवर्षय एि ए 

च्या हवद्यार्थयाांना हशकवि असि. एका परदेशी प्रकाशनाच्या एनसायक्लोहपहडयासाठी िे 

हलहिि असि. कॉलेजाि प्राध्यापक असलेले Teaching is an Art without teaching 

असे आग्रिाने सांर्णाऱ्या ... टाय – कोट अशा रुबाबदार पेिेरावाि असणाऱ्या वहडलांचा 

कळि – नकळि पडलेला प्रभाव, यासाठी आजिी िो कृिज्ञ आिे. अभ्यासाि फार र्िी 

नसलेला, आपण एक Useless  ि लर्ा आिोि असा न्यूनर्ंड हपच्छा सोडि नव्ििा. त्याि ळे 

फार ब हद्धिते्तची आवश्यकिा नािी अशा अभ्यासक्रिाि प्रवेश घ्यावा आहण हिथे हशकावे 

म्िणजे नोकरी िरी नक्की हिळेल, असा हनणगय झालेला िोिा. त्यान सार प्रभादेवीच्या बॉम्बे 

केटरररं् कॉलेजिध्ये प्रवेश घेिला िोिा.    
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आपल्याला इंहग्लश बोलण्याचा सराव नािी आहण कॉलेजािील प्यून स द्धा फक्त 

इंहग्लशिधेच बोलिायि िे अन भव, याचा न्यूनर्ंड वाढवणार ेिोिे. पहिल्या वर्षी, कॉलेजाि 

जािो म्िणून रोज घराबािेर पडणारा िा... त्या वर्षी प्रत्यि कॉलेजाि रे्लाच नािी. पररणािी 

पहिल्या वर्षी वाहर्षगक परीिा देिा आली नािी. द सऱ्या वर्षी, िरुणाईच्या आवेर्ाि केलेल्या 

विगनाि ळे, त्यावर्षागची वाहर्षगक परीिािी िुकली. िात्र झालेल्या च कांची त्याला जाणीव झाली 

आहण प ढील िीन वर्षागि, त्याचा अभ्यासक्रि पूणग झाला िोिा. इथे िला एका र्ोष्टीचा संदभग 

लार्िो. अनेक वर्षाांपूवी एका बालक – पालक सल्लार्ार कें द्राि, नािवंि िानसोपचार 

िज्ञांबरोबर संस्थेच्या व्यवस्थापनेचे काि करिाना...बालकांच्या आहण क िार – हकशोर 

वयािील िरुण – िरुणींच्या  Behavioral (िताणूक णिर्षयक) आहण Psychological 
(मानसशास्त्र णिर्षयक) अडचणी असिाि याचा थोडासा पररचय झाला िोिा. आपला नायक, 

हकशोर वयािील अशा Behavioral म्िणज े विगणूक हवर्षयक अडचणीिून...स्वयंस्फूिीने 

बािेर पडला िोिा, याची आज पन्नास वर्षागनंिर जाणीव िोिे आिे.  

शालेय हशिणाि आपली प्रर्िी नािी...आपण एक useless िाणूस आिोि... या 

सिज िीचा पर्डा अजूनिी िोिाच. त्यािूनच, या िणावािून स टका व्िावी म्िणनू घरापासून 

दूर क ठेिरी जावे अशी ऊिी सिि पाठलार् करि िोिी. याचवेळी प णे केटरररं् कॉलेजिध्ये 

क करी आहण कहलनरी इन्स्रक्टरची नोकरी हिळाली आहण प ण्याि पहिला प्रवेश झाला िोिा. 

क करी आहण कहलनरी इन्स्ट्रक्टर म्िणून काि स रु केले आहण एक जाणीव िोऊन डोळे 

खाडकन उघडले. ि ंबईच्या कॉलेजाि क करी - कलीनरी हशकलो िे खर.े.. िात्र सिोरच्या 

हवध्यार्थयाांना िे णशकिायचे कस.े.. िे िात्र आपण हशकलेलो नािी. कािी हदवसािच प णा 

केटरररं् कॉलेजची नोकरी सोडून िो ि ंबईच्या िाज िध्ये सािान्य शेफ म्िणून दाखल झाला 

िोिा. िाजच्या हकचनिध्ये काि स रु झाले िरी असे याला  अस्वस्थ आहण अहस्थर वाटि 

िोिे...!..कारण आिा त्याला, कॉलेजाि कार्दावर परीचय झालेली...कमणशायल – फं्रट डेस्क 

– सेल्स – फायनान्स – अकाउंट्स – हाउसकीणपगं अशी  सवग हडपाटगिेंट  प्रत्यि काि 

करिाना हदसि िोिी आहण आिा त्याला याचे आकर्षगण वाटि िोिे. हकचनच्या पलीकडे या 

सवग हडपाटगिेंटचा आपल्याला कािीच अन भव नािी याची जाणीव त्याला आिा िीव्रिेने झाली 

िोिी. आपला नायक अजूनिी अस्वस्थ िोिा...नेिक्या ध्येयाच्या शोधाि िोिा...!  
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^ श्री राजेंद्र केळशीकर 

 

वर्षग १९७५ – ९० या काळांि पाहश्चिात्य प्रभावाचे खाद्य पदाथग - स्नॅक्स उपलब्ध 

करून देणाऱ्या िायकीकी या नावाने दोन स्नॅक्स बार, ि ंबईि स रु झाले िोिे. अंधेरी 

पहश्चिेिील िेंव्िाच्या अंबर – ऑस्कर हसनेिाच्या सिोर एक आहण द सरा व्िी टी स्टेशन सिोर 

स रु झाला िोिा. वेर्ळ्या आव्िानाच्या आहण व्यवसायाच्या संधीच्या शोधाि असलेल्या 

आपल्या नायकाने...िायणककीला त्यांच्या चवीन सार पदाथग ियार करून प रवठा स रु केला. 

िात्र अंधेरी पहश्चिेकडील वायहककी स्नॅक्स बार फार काळ चालला नािी आहण व्यवसायाची 

पहिली हनराशा पदराि आली िोिी. अपयश येईल – काही मनासारखे होत नाहीये असे 

अनुभि िारिंार येतील. त्यािेळी परमेश्वराला णकंिा अन्य कोणाला दोर्ष दऊे नये. असे 

का होते आह े त्याचा obective म्हणजे िस्तुणनष्ठ णिचार करायचा प्रयत्न करािा...ह े

िणडलानंी कधीतरी उच्चारलेले शब्द स्मतृीच्या पाटीिर स्िच्छ कोरलेले होते...अजूनही 

आहते.  आिा त्याने द सऱ्या नोकरीचा शोध स रु केला िोिा. आपण एक useless िाणूस 

आिोि... या सिज िीचा पर्डा त्याच्या सिज िीि आिा पक्का झाला िोिा.     
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ििाराष्र राज्य सरकारच्या एि टी डी सी या पयगटन – रीसॉटग  आहण िॉटेल उद्यार्ाि 

आिा त्याला नोकरी हिळाली िोिी. वर्षग १९७८ / ७९ च्या स िारास एि टी डी सी चे हशडी 

येथे ४० / ४५ खोल्यांचे िॉटेल ियार िोि िोिे. त्या कािाच्या प्रर्िीवर देखरखे करण्यासाठी 

आिा याची नेिणूक झाली िोिी. त्या काळाि ब्ल्यू डायिंड या हकलोस्कर ग्र पच्या प ण्यािील 

िॉटेल व्यवस्थापनाकडे, हशडीच्या िॉटेल उभारणीचे कॉन्रॅक्ट हदलेले िोिे. त्याि ळे ब्ल्यू 

डायिंडच्या चीफ एक्झीक्यूहटव्ि बरोबर हनयहिि भेटी िोि िोत्या. हा तरुण, मुबंई – पुणे 

आणण मुबंई – णशडी हा प्रिास रािी करतो आह.े आिश्यक ते काम न र्कता – न 

कंटाळता – स्ितः पूणा करतो आह ेह ेब्ल्यू डायमडंच्या चीफ एक्प्झीक्प्यूणटव्हच्या एव्हाना 

लक्षात आले होते. त्याचवेळी रात्रीचा प्रवास केला की आपण हदवसा काि करू शकिो आहण 

आपल्याला सििच्या कािाचा कंटाळा नािी िे आपल्या नायकाच्या लिाि आले िोिे. मला 

काय करता येतंय त्याचा आणण अजून काय येत नाहीये त्याचा शोध घेण्याची ही त्याची 

पणहली दहा िरे्ष होती. या काळाि फारसे यश हिळाले नािी याची त्याला कल्पना िोिी. िात्र 

हिळालेला अन भव आहण ज्ञानाि झालेली वदृ्धी िी त्याची जिेची बाजू अिूल्य िोिी,   

 

वर्ष १९८१ त े२०००,  

Find something you are better at.  

 

वर्षग १९८१ िध्य,े एि टी डी सी च्या हशडी िॉटेलचे काि पूणग झाले िोिे. आणण एक 

णदिस पुण्याच्या ब्ल्यू डायमडंच्या त्यािेळच्या चीफ एक्प्झीक्प्यूणटव्हने खडा 

टाकला...नोकरीत बदल अपेणक्षत आह ेका...!?...ब्ल्यू डायमडंमध्ये माझ्या बरोबर काम 

करणार का...?..काहीच णदिसात अपेणक्षत इंटरव्यू झाला आणण चीफ एक्प्झीक्प्यूणटव्हचा 

असीस्टंट म्हणून आपला नायक नव्या नोकरीत पुण्यामध्ये कामािर रुजू झाला. पाच 

वर्षाांचा अभ्यासक्रि आहण प ढच्या पाच वर्षागिील अन भव, कारकीदीचा असा दिा वर्षाांचा पाया 

रचला रे्ला िोिा. हशिणानंिरच्या पाच वर्षागि म्िणावे िसे यश हिळाले नव्ििे िात्र Nothing 
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can be taught but everything can be learned िे वहडलांचे शब्द, त्या पाच वर्षागि 

कािी प्रिाणाि साध्य झाले िोिे.  

वयाच्या २९ व्या वर्षी १९८३ िध्ये जनरल िॅनेजर आहण १९८६ िध्ये ब्ल्यू 

डायिंडचा चीफ एक्झीक्यूहटव्ि अशा चढत्या क्रिाने आपल्या नायकाचे प्रर्िीचे टप्पे पार 

झाले िोिे. िात्र िे सिज झाले नव्ििे... िी पाच वर्षग खूप र् ंिार् िंीची िोिी...!..णनसगादत्त 

चातुया – िणडलाचं्या शब्दातून णमळालेला णििेक आणण णदला – घेतलेला णिश्वास... अशा 

DNA ि ळे, इथे या नेिक्या पाच वर्षाांि, प णे शिरािील Hospitality Industry च्या 

इहििासाि, एका चाणाि उद्योजकाच्या कारहकदीची िी स रुवाि िोिी. नंिरच्या पस्िीस 

वर्षागि आपल्या नायकाने अभूिपूवग प्रर्िी केली िोिी.  Hospitality Industry िध्ये सीहिि 

न रिािा त्याने Food Industry या व्यापक िेत्राि, एक िािी नवे आयाि हनिागण केले िोिे. 

एक टांचणी स द्धा याच्या नजरिूेन स टणार नािी असा, ब्ल्यू डायिंडचा Hawk Eye चीफ 

एक्झीक्यूहटव्ि असा दबदबा हनिागण झाला िोिा.    

वर्षग १९६० िे १९८५ या साधास्रण २५ वर्षाांच्या काळाि, प ण्यािध्य,े  ब्ल्यू डायिंड 

िे त्या दजागचे एकिेव िॉटेल िोिे...त्यांना प्रहिस्पधी नव्ििा. िात्र जवळच असलेल्या ओशो 

आश्रिािील साधकांचा खूप िोठा ग्रािक वर्ग आहण त्यांच्या जीवन शैलीचा हवहशष्ट प्रभाव या 

िॉटेलवर िोिा. प ण्याि व्यवसायाहनहित्त चार सिा हदवसासाठी येणाऱ्या पािुण्यांना, त्याि ळे 

िे Business Hotel म्िणून पररहचि नव्ििे. िराठी उद्योर् जर्िाचा अहभिान असलेले, 

िाननीय श्री शंिन राव हकलोस्कर त्यावेळी ब्ल्यू डायिंडच्या बोडग ऑफ डायरके्टरचे चेअरिन 

िोिे. ओशो आश्रिािील भक्तांसाठी िॉटेल बंद करून त्याचे Business Hotel करण्याचा 

हनणगय घेऊन एका वर्षागि िे हस्थत्यंिर यशस्वी िोणे, िे आपल्या नायकाच्या चीफ 

एक्झीक्यूहटव्ि झाल्यानंिरच्या  कारहकदीचे पहिले िित्वाचे पाउल िोिे. त्यानंिर 

किगचाऱ्यांचा चाळीस हदवस चाललेला संप आहण संप िारे् घेईपयांि त्यासाठी पाच सिा वररष्ठ 

सिकाऱ्यांसि चालू ठेवलेला िॉटेलचा व्यवसाय िे कारहकदीचे द सर ेिोठे यश िोिे.  

वर्षग १९८५ पयांि फारसा नफा न किावणाऱ्या ब्ल्यू डायिंड िॉटेलचे रुपांिर, आपल्या 

नायकाच्या किृगत्वाने, वर्षग २००० पयांि, प ण्यािील एका नािवंि - यशस्वी Business 

Hotel िध्ये झाले िोिे. सकारात्मक प्रयत्निाद – अणिरत श्रमाची िृत्ती आणण तयारी  -
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- णनखळ पारदशाक व्यिहार नीणत -- हॉटेल व्यिसायाचा पूणा पररचय – दूरदृष्टी – धाडसी 

णनणाय घेण्याची क्षमता – लहान मोठ्या प्रत्येक सहकाऱ्याशी िैयणिक सिंाद -- सौजन्य 

आणण प्रत्येक पाहुण्याप्रती अगत्यशील सपंका ... स्विः हनिागण केलेल्या उद्योर्ाचे नेितृ्व 

करणाऱ्या आपल्या नायकाच्या अशा सर्ळ्या र् णवत्ता...िे त्याच्या यशाचे नेिके र्िक आिे. 

कॉलेजािून बािेर पडल्यानंिर... आपण Useless ि लर्ा आिोि... या िानहसकिेवर... 

सकारात्मक प्रयत्निाद आणण अणिरत श्रमाची िृत्ती या दोन स्ियपं्ररेणानंी मात केली 

होती.  

वर्षग १९८५ िध्ये बेकसा बास्केट िी चार बेकरी चेन शॉपची स रुवाि आपल्या 

नायकच्या संकल्पनेिून झाली. संर्ीिाच्या कायागक्रिासाठी प ण्याि येणार े सर्ळेच वररष्ठ 

कलावंि, त्या काळाि ब्ल्यू डायिंडिध्ये रिायला येि असि. आपल्या नायकाच्या 

देखरखेीखाली या सवाांना, संयिी आहण सौजन्यशील आदराहिर्थयाचा अन भव हिळाला िोिा. 

िे सौजन्य आहण आदराहिर्थय कीहिगिान झाले आहण ब्ल्यू डायिंडची व्यवसाय वदृ्धी िोऊन 

नफ्याची नवी र्हणिे िांडली रे्ली.  

याच दरम्यान, मेजरसाहबे या हसनेिाच्या NDA िधील हचत्रीकरणासाठी, श्री अहििाभ 

बच्चन दोन िहिने प ण्याि येणार िोिे. त्यांचे वास्िव्य त्यावेळी ब्ल्यू डायिंडिध्ये िोिे. याचे 

सवग शे्रय आपल्या नायकाचे आिे. श्री बच्चन यांना भेटण्याची संधी स्विः हनिागण करून, 

त्यांना भेटण्यासाठी हनव्वळ पंचेचाळीस हिहनटाि प णे – ि ंबई असा प्रवास, हकलोस्करांच्या 

खाजर्ी जेटिधून करून, ब्ल्यू डायिंडिध्ये रिावे यासाठी श्री बच्चन यांच्याशी केलेली 

ि त्सदे्दहर्री...असे अनेक हकस्से या काळाि घडले आिेि. या काळात मुबंई – पुणे एक्प्स्प्रसे 

िे झालेला नव्हता आणण त्या प्रिासाला सहा – सात तास लागत असत.                    

 

वर्ष २००० त े२०२० आणि पढेु.... 

 

You find your own skills, that you can excel in…!!..हनवांि िणी, 

वहडलांनी सिज उच्चारलेले असे शब्द... कानाि सिि रंुजी घालि िोिे. साधारण वर्षग 

२००० िध्ये,  िाननीय श्री शंिनूराव हकलोस्कर – भारि फोजगचे बाबा कल्याणी अशा हदग्र्ज 
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उद्योर्पिींनी स्थापन केलेल्या पुना इंडस्रीयल हॉटेल्स णलणमटेडने, ब्ल्यू डायिंड िाजला 

हवकण्याचा हनणगय घेिला आहण इथे आपल्या नायकाच्या कारकीदीच्या वर्षग २००० नंिरच्या 

हिसऱ्या कालखंडाची स रुवाि झाली.        

टाटांच्या िाजने, ब्ल्यू डायिंड हवकि घेिले त्यावेळी त्याना, बेकसा बास्केट िी चार 

बेकरी चेन शॉप नको िोिी. आपल्या नायकाने वर्षग १९८५ िध्ये स्विः स रु केलेली िी बेकरी 

चेन शॉप खरदेी करण्याची संधी आपल्या नायकाला हिळाली आहण श्री रणिश अरोरा या 

सिकाऱ्यासि स्विंत्र व्यवसायाची र् ढी, वर्षग २००० िध्ये उभारली रे्ली. बॉम्बे केटरररं् कॉलेज 

आहण ओबेराय स्कूल ऑफ िॉटेल िॅनेजिेंटचे पदवीधर श्री रणिश अरोरा वर्षग १९९३ पासून 

ब्ल्यू डायिंडचे Food and Beverage Manager िोिे. Inn – Venue Hospitality 

Management Services Pvt Ltd या िोठ्या उद्योर्ाचे िे दोघे आज संचालक आिेि. 

पणॅटसेरी - कन्फेक्प्शनरी - बेकरी प्रॉडक्प्ट्स मध्ये तीस िर्षाांची दीघा परपंरा असलेला हा 

पुणे शहरातील बेकसा बास्केटचा बेकरी व्यिसाय आता पधंरा शाखामंध्ये णिस्तारला 

आह.े  

 

 

^ श्री राजेन्द्र केळशीकर आहण श्री रहवश अरोरा. 

१२ हडसेंबर २००६ च्या Economic Times च्या प णे आवतृ्तीिधील एक लेख 

आपल्याला आजिी वाचिा येिो. जर्भारािील, हवशेर्षिः दहिण अिेररकेिील स्वाहदष्ट 

रसानांचा आस्वाद घ्यायचा असेल िर औधं िधील POLKA DOTS या रसे्टॉरटंला अवश्य 



आता मी पारल्यात रहात नाही          अरुण फडके 

 

पान| 25  

 

भेट द्यावी असा आग्रिाचा सल्ला या लेखकाने हदला आिे. World Cuisine with Bar 

असे वैहशष््टय असलेले िे रसे्टॉरटं आज सवग वयोर्टाच्या नार्ररकांिध्ये लोकहप्रय आिे. 

य रोहपअन सजावटीने सजलेले आहण य रोहपअन रसना आस्वादासाठी प णेरी खवययांच्या 

पसंिीचे, बाणेर िाय स्रीट वरचे INCOGNITO Restaurant अर्दी असेच लोकहप्रय 
आिे.  

 

 

 

 

    

     ^   पोलका डॉटस रसे्टॉरटं – औधं                ^ इन्कॉहग्नटो रसे्टॉरटं – बाणेर 

आध हनक आकीटेक्चर आहण उत्ति इंहटररयर हडझाईन असलेले Deccan 

Rendezvous िे Boutique Four Star  Hotel, वर्षग २००६ िध्ये डेक्कन हजिखाना 

पररसराि स रु झाले िोिे. वर्षग २०१४ पयांि Inn – Venue Hospitality Management 

Services Pvt Ltd कडे या िॉटेलचे व्यवस्थापन िक्क िोिे. वरील सवग अंर्ीकृि 

व्यवसायाचा हवस्िार अनेक पटींनी झाला िोिा. इन्फोहससच्या हिजंेवाडी संक लािील 

इटाहलयन फूड साठी FABIANO snack bar, ईशान्य िाल िधील IRO& GRILL N BAR, 

जर्भरािील DESSERTS साठी लोकहप्रय असलेले OOPSA DAISY  आहण अन्य 

COFFEE SHOPS या सर्ळ्या  Food Outlet च्या प्रत्येकी िीन-चार शाखा आिा स्थापन 

झाल्या आिेि.   
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^ INNVENUE Factory हबल्डींर् – िडपसर 

श्री राजेन्र केळशीकर – श्री रणिश अरोरा या जोडीच्या Inn – Venue 

Hospitality Management Services Pvt Ltd च्या व्यवसायाचे रुपांिर आिा िोठ्या 

उद्योर्ाि झाले आिे. हॉणस्पटॅलीणट - बेकरी चेन शॉप -  रसे्टॉरटं - स्नकॅ बार - कॉफी चेन 

शॉप – डेझटा शॉप असा FRESH FOOD Industry चा िोठा हवस्िार आहण त्याची हनहिगिी 

आिा व्यवस्थापन कौशल्याि ळे कें हद्रि झाली आिे. प णे शिरािील या सवग हवहवध 

आस्थापनांना आवश्यक पदाथाांची हनहिगिी, िडपसर येथील दोन कारखान्यांिध्ये केली जािे. 

स्विःची वािने, प ण्यािील या सवग आस्थापनांिध्ये िाज्या उत्पादनांचा हनयहिि प रवठा 

करिाि. आज ३६० कमाचारी या उद्योगात कायारत आहते. याला कारखाने म्िणावे याचे 

कारण िी पधंरा हजार आणण पंचेचाळीस हजार चौरस फुट इतक्प्या णिशाल आकाराची 

दोन आधुणनक णकचन आहते.  

हप्रन्स चाल्सग यांच्या प णे भेटीच्या वेळी प ण्यािील नािवंि उद्योजक ठाणावाला क ट ंबाने 

हदलेल्या िेजवानी पासून, जर्भरािील रसना कौशल्य आहण स्वाद हवहवधिेसि, प णे 

शिरािील अशा असंख्य िेजवान्यांचे व्यवस्थापन करणारी INN-VENUE ची अत्यंि 

लोकहप्रय आहण यशस्वी Corporate & High End Banquets िा या हवस्िीणग 

व्यवसायािील यशाचा कळसाध्याय आिे.  
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^ श्री राजेंद्र केळशीकर 

शब्दांच्या ियागदा ओलांडून, या उद्योर् आहण उद्योजकांचा पूणग पररचय द्यायचा म्िणजे 

एका प स्िकाची आखणी करावी लारे्ल इिके कािी सांर्ण्यासारखे राखून ठेवले आिे. हनव्वळ 

पन्नास वर्षाांि, प ण्याच्या रसना आहण खाद्य संस्कृिीचे आहण उद्योर्ाचे वेर्ळे आयाि हनिागण 

करणाऱ्या आिच्या पारलेकर शाळासोबिी श्री राजेंर केळशीकर या स्नेह्याचा आहण त्याच्या 

प्रर्िीचा असा िा साथग पररचय आिे.  

या लेखाचे शीर्षगक Red Carpet Walk असे आिे, त्याला कािी संदभग आिे. िडपसर 

इंडस्रीयल इस्टेट िधील INNVENUE Hospitality या उद्योर्ाच्या भव्य इिारिीचे 

सध्याचे नाव Red Carpet Building असे आिे.  

मी आता पारल्यात रहात नाही असे अणभमानाने म्िणणाऱ्या, पारल्याच्या 

पलीकडच्या हवस्िीणग जर्ाि, स्वकि गत्वाने आपली हवशेर्ष ओळख हनिागण करणाऱ्या श्री राजेंर 

केळशीकर या  पारलेकराचा िा पहिला पररचय, िाझ्या सिकालीन आहण सवगच पारलेकरांना, 

हनहश्चिच आवडेल अशी िाझी खात्री आिे...! 

 

--००--   
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आता मी पारल्यात रहात नाही. लखे ि २ 

 

चदेंरी केसाचंा उद्योजक. 

 

आजपासून साधारण चाळीस – बेचाळीस वर्षाांपूवीचा, वर्षग १९७८ / ७९ चा,  िो काळ 

िोिा. हवलेपारल्यािून िो नाहशकिध्ये आला िेंव्िा िो वीस – एकवीस वर्षाांचा िोिा. 

ििाहवद्यालयािून पदवी परीिा उत्तीणग झाल्यावर लरे्चच नोकरी शोधावी हकंवा प ढील 

हशिणासाठी प न्िा ििाहवद्यालयाि प्रवेश घ्यावा असा हवचार हवद्यार्थयाांिध्ये त्या पन्नास 

वर्षाांपूवीच्या काळाि प्रचहलि िोिा. पदवी परीिेनंिर ऐशंी - नव्वद टक्के हवद्याथी – हवद्याहथगनी 

प्राि ख्याने नोकरी साठी अजग भरि असि. नोकरी हिळाल्यानंिर हवद्याहथगनी वर 

संशोधनासाठी ियारी करि असि. शाळेि िुशार म्िणून नावाजलेले फार िर दिा टक्के 

हवद्याथी – हवद्याहथगनी, िेहडकल – इंजीहनयरररं् – आय आय टी अशा िेत्रािील अभ्यासासाठी 

त्या त्या हशिण संस्थाि प्रवेश घेि असि. अि क पदवी घेऊन िला अि क एका िेत्राि काि 

आहण नोकरी करायची आिे असे उदे्दश आहण धोरण फार कोणाच्या िनाि नव्ििे. आज, 

शालातं परीक्षेत ८० / ९० टाक्प्के माका  णमळाले तरच पदिी अभ्यासिमात प्रिेश णमळतो. 

अशी तीव्र स्पधाा पन्नास िर्षाांपूिीच्या त्या काळात नव्हती.  

  < श्री लोकेश शेवडे  

आपला नायक िात्र यापेिा वेर्ळ्याच 

उदे्दशाने नाहशक िध्ये स्थलांिररि झाला 

िोिा. आपल्या ि लांनी नोकरी न करिा 

व्यवसाय करावा या वहडलांच्या 

िार्गदशगनान सार आहण त्यांच्याच सल्ल्याने 

नाहशकिधील सािपूर औद्योहर्क िेत्रांि 

जार्ा घेऊन, एका इलेक्रोप्लेहटंर्च्या   

कारखान्याची उभारणी झाली िोिी. या 
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व्यवसायाचे व्यवस्थापन करण्याची जबाबदारी घेऊन  त्यासाठी आपला नायक, नाहशक िध्ये 

वास्िव्याला आला िोिा.                   

साधारण िर्षा १९७० ते ८० या दरम्यान णिलेपारले ह ेप्रायोणगक रगंभूमीचे मुबंईतील 

महत्िाचे कें र झाले होते. नंिरच्या काळाि, व्यावसाहयक ररं्भूिीवर यशस्वी झालेले अनेक 

नाट्यकिी, गॉणसप गृप या अनोख्या नावाने पररहचि झालेल्या र्पृचे सदस्य िोिे. याच 

काळांि आपला नायकिी ििाहवद्यालयाि हशकि िोिा आहण या र्पृचा सदस्य िोिा. 

प्रायोहर्क ररं्भूिी चळवळीिील नव्या हवचारांचे संस्कार त्याच्यावर याच हठकाणी झाले िोिे. 

वाचनाचे वेड लार्ले िोिे. स दैवाने, प्रार्हिक हवचारांच्या – हशिणाचे िित्त्व जाणणाऱ्या – 

स हशहिि  – सत्शील – स संस्कृि आहण संयिशील अशा क ट ंबाची पाश्वगभूिी िे याच्या हकशोर-

क िार-िरुण वयािील व्यहक्तित्वाच्या प्राथहिक बांधणीचे शहक्तस्थान िोिे. याच्या वयाच्या 

दिाव्या-अकराव्या वर्षी, १९६६ / ६७ िध्ये याचे क टंब हवलेपारल्याि स्थाईक झाले िोिे. 

“आज मी जो आह ेत्यािरचे तीन प्रमखु प्रभाि म्हणजे ... माझे आई – िडील, णिलेपारले 

उपनगर आणण प्रायोणगक रगंभूमीच्या काळातील रगंकमी स्नेही”...!..वयाची साठी पार 

केल्यानंिर, स्नेिी-स िुगदांशी िोणाऱ्या प्रसन्न संवादाि, क ठलािी अहभहनवेश न ठेविा, 

अहभिानाने िो नेिेिीच िे स्पष्ट करि रिािो.  

आपल्याशी संवाद करायची याची एक खास शैली आिे. एका ररं्किीचे स्पष्ट – स्वच्छ 

शब्दोच्चार – हवचार स्पष्ट करिाना शब्दाथागना अलंकृि करि सिज येणार ेआरोि – अवरोि. 

हलहखि शब्दांच्या, श्रोत्यावर िोणाऱ्या पररणािाचा हनहश्चि अभ्यास असलेल्या, कसलेल्या 

लेखक-हदग्दशगकाने हनसर्गदत्त कौशल्याने घेिलेले दोन शब्दांिधील सूचक – अथगवािी हवराि. 

अशी रुबाबदार देखण्या रुपाला साजेशी, याची सिधृ्द संवाद शैली. माझे णिचार – सियी – 

आिडी – बुद्धीमत्ता – भािणनकता – मानणसकता...उद्योजग होण्यासाठी तेंव्हाही समपाक 

- सयुंणिक नव्हत्या आणण आजही नाहीत. अगदी खर ेसागंतो, उद्योजग बनािे असे मला 

कधीच िाटले नाही. माि प्रत्येक णिपरीत आणण प्रणतकूल पररणस्र्ती मला आव्हान देत 

राणहली, निे धडे णमळत राणहले आणण मी रोज नव्याने णिकणसत होत गेलो. असाच तो 

स्पष्ट आणण प्राजंळपणे इर्ेही व्यि होतो.  

िर्षा १९७८ ते १९८५ पणहली सात िर्षा. 
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^ सरर्ि इंडस्री - सािपूर नाहशक  

िा आपला नायक नाहशक िध्ये आला िो नेिका काळ आहथगक िंदीचा िोिा. िात्र 

त्याकाळाि याची जाणीव झालेली नव्ििी आहण अथगकारणाहवर्षयी पूणग अनहभज्ञिा आहण 

अज्ञानच िोिे. वर्षग  ७८ / ७९ िध्ये सािपूर औद्योहर्क िेत्रांि सरगम इंडस्रीज या 

इलेक्रोप्लेहटंर्च्या कारखान्याची स्थापना झाली िोिी आहण व्यवसायला फारशी स्पधागिी 

नव्ििी. आहथगक िंदीचा आहण के्रडीट स्क्वीझचा अदृश्य प्रभाव इिका िोिा की प ढील दोन 

वर्षागि कािे हिळणेिी द रापास्ि झाले िोिे. हवलेपारल्यािील प्रायोहर्क ररं्भूिीच्या 

संस्कारािून थेट नाहशकिध्ये आल्यानंिर, दोन्िी शिरािील नाटक – ररं्भूिी याहवर्षयाकडे 

पिाण्याच्या दृष्टीची िफावि त्याच्या लिाि आली िोिी. आपला नायक नाहशकिध्ये रिला 

याचे अर्दी प्राथहिक कारण ररं्भूिी िेच िोिे. एकांहकका लेखन – हदग्दशगन आहण प्रसंर्ी 

अहभनय यािच लि कें हद्रि झाले िोिे.  
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^ सरर्ि इलेक्रोप्लेटसग – बडोदा – र् जराि    

शिरािील एकांहकका स्पधाांिध्ये बहिसे आहण प रस्कार हिळि िोिे. िात्र या दोन वर्षाांि 

सरगम इंडस्रीचा उद्योर् डबघाईला आला िोिा. उत्पन्नापेिा न कसानीकडे प्रवास स रु 

झाला िोिा. या पररहस्थिीचा दबाव इिका िोिा की सरगम इंडस्रीचा कारखाना हवक्रीला 

काढून ग्रािक पिायला स रुवाि झाली िोिी. िी हवपरीि आहण प्रहिकूल पररहस्थिी िे याचे 

पहिले आव्िान िोिे. इलेक्रोप्लेहटंर् िी सहव्िगस इंडस्री आिे आहण त्याकाळीिी िोिी. 

सािान्य नार्ररक ग्रािकांपेिा अनेक उद्योर्ांना या व्यवसायाची र्रज लार्ि असिे. ि ंबईिून 

आलेला एक देखणा आहण िुशार नाट्यकिी म्िणून त्याचा पररचय, उद्योर्िेत्रांिील िौशी  

नाटक िंडळाना झाला िोिा. हवशेर्षिः MICO INDUSTRY या कारखान्यािील 

किगचाऱ्यांसाठी कािी एकांहकका बसवल्या िोत्या. आपल्या नायकाच्या कौशल्याने, याच 

पररचयािून, या कारखान्यािून त्यांच्या स ट्या भार्ांना इलेक्रोप्लेहटंर्साठी कािे हिळायला 

स रुवाि झाली िोिी. कािी काळािच कािांची आवक इिकी वाढली की कािे वेळेि पूणग 

करायला हवलंब िोऊ लार्ला.         

िंदीचा काळ संपून भरपूर कािे हिळायला लार्ली िोिी. अर्दी स रुवािीलाच िंदीच्या 

फेऱ्याि अडकलेला व्यवसाय हस्थर करण्यासाठी आपल्या नायकाकडे काि हिळवण्याची 
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िििा िोिी िे त्याच्या स्विःच्या लिांि आले िोिे. खर े म्िणजे आपल्या वहडलांच्या 

िार्गदशगनाने व्यवसायाची स रुवाि झाली िोिी िरी आपल्या नायकाला व्यवस्थापनाचा 

अन भव िात्र शून्य िोिा. त्यावेळी एका िोठ्या कॉपोरटे कंपनीिध्ये फार िोठ्या अहधकाराच्या 

पदावर असणाऱ्या वहडलांची नेिणूक त्याकाळाि कलकत्त्याला झाली िोिी. व्यवसायाच्या 

पररहस्थिीचे भान ठेवून त्यांनी आपल्या नोकरीचा राजीनािा हदला आहण िे नाहशकिध्ये 

आले. त्यांच्या अन भव आहण व्यवस्थापन कौशल्याि ळे, वर्षग १९८४ पयांि, सरगम  

इंडस्रीच्या कारखाना आहण व्यवसायाला हस्थरिा आली िोिी.   

 

िर्षा १९८५ ते २००० पधंरा िरे्ष.      

 

प्राथहिक अन भवािून नवे धडे हिळाले िोिे आहण आपल्या नायकाचे अंर्भूि हवक्री 

कौशल्य आिा सफाईदार झाले िोिे. नाहशक पररसरािील उद्योर्ांकडून इलेक्रोप्लेहटंर्साठी 

कािे येि िोिीच. आिा वर्षग १९८५ िध्ये औरगंाबाद णजल्यातील उद्योगाकंडून कािाची 

आवक िोठ्या प्रिाणाि स रु झाली िोिी. या कािांचे योग्य हनयोजन आहण व्यवस्थापन 

करण्यासाठी औरगंाबाद जिळील िाळंूज उद्योगक्षेिात तेजोणनधी उद्योग या 

इलेक्प्रोप्लेणटंगच्या दुसऱ्या कारखान्याची उभारणी झाली होती. आपल्या नायकाचा 

धाकटा भाऊ या उद्योर्ाचे व्यवस्थापन पिाण्यासाठी दाखल झाला  िोिा. िात्र, क्रोि – हनकेल 

– हझंक प्लेहटंर् िे सरर्ि इंडस्री च्या व्यवसायाचे िूळ स्वरूप, वर्षग २००० पयांि खूपच 

बदलले िोिे.  

आपल्या नायकाने हवपरीि आहण प्रहिकूल पररहस्थिीच्या पहिल्या आव्िानाचा यशस्वी 

सािना केल्यानंिर त्याला नवे धडे हिळाले िोिे आहण त्याचा आत्िहवश्वास हिर् णीि झाला 

िोिा. आिा नवे आव्िान ख णावि िोिे. 
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^ सरर्ि कोटसग – चाकण – प णे  

िैलोनिैल आडव्या उभ्या पसरलेल्या ि ंबईच्या प्रत्येक सिस्येचा अन भव त्याला 

हनत्यनेिाने हिळि िोिा. त्यािली एक िोठी सिस्या म्िणजे पाणी आहण त्याचा हनयहिि 

प रवठा. आपल्या घराप रत्या पाण्याच्या साठवण आहण प रवठ्यासाठी, वर्षग १९६० / ७० च्या 

दशकापयांि घराघरािील पोटिाळ्यावर पत्र्याच्या अथवा अल्य हिहनयिच्या टाक्या बसवल्या 

जाि असि (Loft Tanks). िात्र कालांिराने र्ंजल्याि ळे त्याची द रुस्िी शक्य िोि नसे. 

याला पयागयी व्यवस्था म्िणून प्लाहस्टकच्या टाक्या बनविा येिील काय याचा अभ्यास स रु 

झाला िोिा. वाजवी हकंिि – दीघगकाळ हटकाऊपणा – बसवायला सोपी – किी वजनाची 

असे या पयागयाचे फायदे िोिेच.  
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^ रोटोिॅहटक प्लाटं – अंबड – नाहशक   

 

वर्षगभराचा अभ्यास – जिगनीिील डय सेलडॉफग  शिराि भरणाऱ्या प्लाहस्टक प्रदशगनाला 

भेट – प्रकल्पाचे अथगकारण आहण भारिािील प्लाहस्टक टाक्यांचे िोल्ड आहण िशीन 

बनवणाऱ्या उद्योजकाचा शोध अशा अथक प्रयत्नािून, आिेभाऊ श्री शंतनू भडकमकर 

यांच्या साथीने स्टोअरवेल या नावाने प्लाहस्टक टाक्या बनवणाऱ्या रोटोमणॅटक कंटेनसा 

प्रायव्हटे णलणमटेड या उद्योर्ाची स्थापना, वर्षग १९८७ िध्ये, अंबड औद्योहर्क वसाििीि 
कारखाना बांधून करण्याि आली. उत्तम दजाा – णनयणमत पुरिठा अशा िैणशष््टयांनी 

स्टोअरिेल ब्ॅडं भारतभर लोकणप्रय झाला आह.े अनेक आकारातील – पाणी साठ्याच्या 

णिणिध क्षमतेच्या टाक्प्या – स्टील कपाटाना पयाायी प्लाणस्टकची कपाटे – मोठ्या 

आकाराचे णनमााल्य कलश अशी असखं्य उत्पादनाचंी णनणमाती ह े रोटोमणॅटक कंटेनसा 

प्रायव्हटे णलणमटेड या उद्योगाचे िैणशष््टय आह.े नव्याने उद्योर् स रु करण्याची उिेद 

असलेल्या िरुणांनी, या उद्योर्ाच्या हनहिगिीसाठी केलेल्या Project Report चा अभ्यास 
अवश्य करावा. प्लाहस्टक टाक्या बनवण्यासाठीचे जिगन िंत्रज्ञान ज्या हकििीला उपलब्ध 

िोिे त्याच्या फक्त दिा टक्के िूल्याि, वर्षग १९८६ िध्ये, Make In India च्या यशस्वी 

प्रयोर्ाने, भारिीय िंत्रज्ञाने – भारिाि बनवलेल्या यंत्राने या व्यवसायाची स रुवाि झाली िोिी.   
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िात्र वर्षग १९८५ िे २००० िा पंधरा वर्षाांचा आपल्या नायकाचा ऐन उिेदीचा काळ, त्याला 

अनेक भल्या – ब याग अन भवांचा सािीदार बनवून रे्ला िोिा. वर्षग १९९० / ९५ या पाच 

वर्षाांच्या काळांि नाहशकच्या उद्योर् िेत्रािध्ये कािर्ार असंिोर्षाचा भडका उडाला िोिा. 

हिसंाचार िी झाला िोिा. आपल्या नायकाने या दीघग काळ चाललेल्या या पररहस्थिीवर 

यशस्वी वाटाघाटी करून िार्गिी काढला िोिा. त्या आधीच्या काळाि भ्रष्टाचारी सरकारी 

किगचाऱ्यांचा आहण त्यांच्या भ्रष्टाचाराचा हनग्रिाने – हनभगयी वतृ्तीने सिथगपणे सािनािी केला 

िोिा.    

                      

 

िर्षा २००० पुढील िीस िरे्ष 

 

क्रोि – हनकेल – हझंक प्लेहटंर् िे सरर्ि इंडस्री च्या व्यवसायाचे िूळ स्वरूप, वर्षग २००० 

पयांि बदलले िोिे. औद्योहर्क उपकरणांच्या भार्ांचे णसल्व्हर प्लेणटंग करणारा हवश्वासािग 

उद्योर् आिा पाच कारखान्यांसि हवस्िारला आिे.   
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^ ि लर्ी सौ ि ग्धा आहण बंध  श्री देवशे                   ^ आलाप एन्टरप्राइज हसन्नर – नाहशक   

वर्षग २००० पासून स रु झालेल्या नव्या सिस्रकािध्ये, सरगम इंडस्री या िूळ 

व्यवसायाची वदृ्धी वेर्ाने झाली िोिी. उद्योर् हवश्वाचा हवस्िार जसा िोि रे्ला त्याबरोबरच 

त्याि आवश्यकिे न सार कालान रूप बदलस द्धा िोि रे्ले. धाकटे बंधू श्री देवेश शेवडे – च लि 

बंधू श्री स धांशू शेवडे आहण ि लर्ी सौ हस्नग्धा शेवडे, एकािार्ोिार् व्यवसाय आहण उद्योर् 

व्यवस्थापनाि सिभार्ी झाले िोिे. औरगंाबाद पाठोपाठ णसन्नरला णतसरा कारखाना उभा 

राहीला होता. राज्याच्या सीमा पार करून चिर्ा कारखाना गुजरातमध्ये बडोदा 

शहरातील औद्यणगक िसाहतीत स्र्ापन झाला होता. पाचिा कारखाना पुण्याजिळील 

चाकण औद्योणगक िसाहतीत  उभारला गेला होता.  

 

  < श्री लोकेश शेवडे 
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िा आिे आपला नायक श्री लोकेश शेवडे. याच्या उद्योर् हवश्वाचा हवस्िार जसा िोि रे्ला 

त्याबरोबरच त्याि आवश्यकिेन सार कालान रूप बदलस द्धा िोि रे्ले. बदल िा िर हनसर्ग 

हनयिच आिे. मी उद्योजक म्हणून जन्माला आलेलो नाही असे णनक्षून सागंणारा लोकेश 

शेिडेही नक्प्कीच बदलला. प्रगतीच्या प्रत्येक टप्प्यािर सरािाने, उपलब्ध पररणस्र्तीचा 

सकारात्मक णनणमातीसाठी केलेला िापर त्याच्या खात्यात जमा असूनही...मी उद्योजक 

म्हणून जन्माला आलेलो नाही असे तो णनयणमत तत्िािर म्हणत रहातो. नाहशकिधल्या 

दैहनक विगिानपत्राि, आपल्या हनहश्चि हवचार धारणेने हनयहिि स्िंभ लेखन करणाऱ्या आहण 

ि ंबईिील ििाराष्र टाईम्स आहण लोकसत्ता दैहनकाि नैहिहत्तक हलखाण करणाऱ्या लोकेश 

शेवड्यांच्या वाचनाच्या वैहवध्यपूणग छंदाचा प्रभाव आपल्याला हनहश्चिच जाणविो. त्यांची 

कािी प स्िके प्रकाहशि झाली आिेि, कािी प्रकाशनाच्या िार्ागवर आिेि.  

िाननीय श्री णि िा णशरिाडकर याचं्या स्मणृतप्रीत्यर्ा स्र्ापन झालेल्या कुसुमाग्रज 

प्रणतष्ठान या नाहशक िधील िान्यवर संस्थेच्या दैनंहदन कािाि, पदाहधकारी या नात्याने श्री 

लोकेश शेवडे हनयहिि सिभार्ी असिाि. उद्योर् व्यवस्थापनािून हनवतृ्त िोऊन, कािी 

वर्षाांपासून खंड पडलेल्या नाट्य संहििा आहण एकांहकका संहििा लेखनाला आिा प न्िा 

स रुवाि करावी असे िीव्रिेने  वाटिे आिे असे म्िणणाऱ्या लोकेश शेवड्यांच्या 

व्यहक्तित्वािध्ये झालेला एक दृश्य बदल िात्र आपल्या सवाांना नक्कीच हदसिो. णसल्व्हर 

प्लेणटंगच्या व्यिसायाची प्रगती करताना .... डोक्प्यािरचे केस चदंेरी कधी झाले ह े

त्यालाही समजले नाही...! 

हवलेपारल्यािून नाहशक शिराि स्थलांिररि झालेल्या श्री लोकेश शेवडे यांनी, त्या 

शिराच्या उद्योर् संस्कृिीि हनहश्चिच प्रभाव टाकला आिे. त्यांच्या क ट ंहबयांसि सवग 

सिकायाांना प ढील प्रर्िीसाठी शिशि श भेच्छा...!               

--००--  
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आता मी पारल्यात रहात नाही. लखे ि ३ 

 

ड्राफ्ट्समन ते िाफ्ट्समन – एका उद्योजकाचा प्रिास    

 

हवलेपारल्याच्या िेजपाल स्कीिच्या पाचव्या र्ल्लीि भार्ीरथी भ वनिध्ये रिायचा िो. 

रस्त्याला लारू्न असलेल्या चाळीच्या दशगनी भार्ाि िळिजल्यावर उजव्या बाजूला त्याच्या 

क ट ंबाचे हबऱ्िाड िोिे. त्यांचे घर म्िणजे िध्यिशा आकाराची एक खोली िोिी इिकेच. त्यांचे 

घर आहण रस्िा यांच्या िध्ये, असावे म्िणून रचलेले ज जबी िारचेे क ं पण. चाळीच्या िालकाने 

आपल्या िालकीच्या जारे्ची िद्द हनहश्चि असावी, कदाहचि इिकाच त्याचा उपयोर् िोिा 

बिुधा. आपला नायक आहण त्याच्या क ट ंबासाठी स द्धा िे हनव्वळ क ं पण िोिे, िात्र बंधन हकंवा 

ियागदा हनहश्चिच नव्िे. एक हदवशी, त्याच्या हबऱ्िाडासिोरच्या या क ं पणाला ओलांडून त्याने 

थेट नाहशक र्ाठले िोिे. ज्याकाळाि Make in India या संकल्पनेचा उल्लेखिी झाला 

नव्ििा त्यावेळी याने स्विःच्या अभ्यासाने – हचकाटीने – हनश्चयाने एक यंत्र बनवले िोिे. 

कािी वर्षागिच भारिाच्या सीिा ओलांडून, जर्ाच्या हनयागि नकाशावर या यंत्राच्या हनयागिीने 

आपली ि द्रा उिटवली आिे.  

वर्षग १९७० िध्ये िो अकरावीची म्िणजे ित्कालीन शालांि परीिा उत्तीणग झाला िेंव्िा 

आपला नायक सोळा – सिरां वर्षाांचा िोिा. िोठी बिीण, दोन वर्षाांनी िोठा भाऊ आहण सिा 

वर्षाांनी लिान बिीण आहण आई – वडील असे सिा जणांचे त्यांचे क ट ंब त्या िध्यि 

आकाराच्या खोलीि आनंदाने रिाि असे. ििात्िा र्ांधी रस्त्यावरील  केसकर बारे्च्या 

साधारण सिोरच्या इिारिीच्या िळिजल्यावर, शिाडे यांचा पंचे डेपो िोिा. फारसे कधी न 

बोलणार ेत्याचे वडील, नेिेिीच  पांढर ेस्वच्छ धोिर आहण पांढरा श भ्र सदरा याच पररधानाि 

द कानाि कायि हदसायचे. पारपंररक नऊवारी साडी नेसणारी त्याची र्ोरीपान िदृ भार्षी आई, 

नेिेिीच िसिि ख असायची. एक सौजन्यशील – स स्वभावी -- स खी – सिाधानी असा 

पररचय असलेल्या या क ट ंबाचे अथगकारण, ित्कालीन हवलेपारल्यािील बिुिांशी अन्य 

िध्यिवर्ी क ट ंबासारखेच िोिे.  
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^ श्री अरुण आपटे 

कािीच वर्षागनी िोठा असलेल्या आपल्या नायकाच्या भावाला िोपयांि, पन्नास वर्षाांपूवी 

प्लॅहस्टक उद्योर्ाि फार िोठे नाव असलेल्या एक िराठी उद्योर्ाि, छानशी नोकरी लार्ली 

िोिी. शाळेनंिर ि लांनी हशकावे अशी पालकांची अपेिा िर नक्कीच िोिी. िात्र क ट ंबाची 

पररहस्थहि ओळखून, जबाबदारीची हनहश्चि जाणीव असलेली िरुण ि ले, हशिण घेिानाच 

नोकरीिी करि िोिी. आपल्या नायकाची र्ोष्ट थोडीशी वेर्ळी िोिी. िोठ्या भावाच्या पररहचि 

असलेल्या श्री िेिेंदळे यांच्या हशफारशीने, वर्षग १९७० िध्ये त्याला ििाराष्र प्लॅहस्टक 

इंडस्री िध्ये नोकरी लार्ली िोिी. आिा िो पूणगवेळ नोकरी करून िर् प ढील हशिण घेि 

िोिा. संध्याकाळी कारखान्यािील काि संपवून, रोज जोरे्श्वरीिून दादरिारे् हव्िटीच्या 

कॉलेजाि िेकॅहनकल ड्राफ्ट्सिन हडप्लोिाचे हशिण घेि िोिा. आजच्या घडीला, याच 

नेिक्या िेकॅहनकल ड्राफ्ट्सिन कौशल्याचा उपयोर् करून एक यशस्िी िाफ्ट्समन अर्ाात 

नामितं यंिज्ञ झालेला आपला नायक नव्या नव्या यंत्रांची हडझाईन करिो आिे आहण 

यशाच्या नव्या पायऱ्या चढिो आिे. प ढील काळांि आपल्या नायकाला प्लॅहस्टक उद्योर्ािच 

यंत्र हनहिगिीचे  काि करायचे आिे यांचे बिुधा हनयिीने हदलेले िे संकेि िोिे... आखून हदलेला 

िार्ग िोिा..!   
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लोकिान्य सेवा संघ, पारले िी हवलेपारल्यािील नािवंि सािाहजक  – सांस्कृहिक 

संस्था आिे. प्रहिभावान लेखक – हदग्दशगक आहण नाट्यकिी कै श्री हवजय बोन्द्रे यांच्या 

िार्गदशगनाखाली वर्षग १९७० िध्ये संस्थेच्या नाट्यशाखेि, प्रायोहर्क ररं्भूिीची चळवळ 

आकार घेि िोिी. शाळासोबिी  असलेल्या  हित्रांसाि आपला नायक प्रायोहर्क ररं्भूिीच्या 

या चळवळीि दाखल झाला िोिा. िात्र  आपल्या शाळासोबत्यां सारखा त्याला अहभनयाि 

रस नव्ििा. गॉणसप गृप या अनोख्या नावाच्या र्पृिध्ये लेखन – हदग्दशगन – वाचन  – अहभनय 

– नेपर्थय – प्रकाश योजना – हनहिगिी यांची चचाग िोि िोिी. शाळेिील बंहदस्ि हशस्िीिून 

बािेर पडल्यावर ...  जर्ाकडे बघायची – सिाजािले व्यविार सिजून घ्यायची – सभोविी 

असणाऱ्या िाणसांचा योग्य पररचय करून घ्यायची ...  अशा र्ोष्टी प्रत्यि हशकवल्या जाि 

नसल्या िरी िोणाऱ्या संवादािून अप्रत्यि रीिीने प्रत्येकाच्या स्िरण विीि नोंदल्या जाि 

िोत्या. सवाांसि आपल्या नायकालास द्धा यांचा फायदा नकळि झालाच िोिा. श्री हवजय बोन्द्रे 

यांच्या बरोबरच्या अनेक संवादािून आत्िहवश्वास हिळाला िोिा आहण असंख्य र्ोष्टींच्या 

जाणीवा जार्िृ झाल्या िोत्या, अशी कृिज्ञिा आपला नायक आजिी जपिो आिे.             

आपला नायक फार सौम्य स्वभावाचा – अर्दी हििभार्षी नसला िरी हवचार करून 

िोजून नेिके बोलणारा आिे. सििच्य प्रयत्नांचे -- हनयहिि आहण वक्तशीर व्यविारांचे िित्व, 

अशा याच्या हववेक आहण चाि यागच्या ब द्धीहनष्ठ र् णवत्ता, हनसर्गदत्त आिेि, त्याच्या क ट ंब 

हशस्िीिून आल्या आिेि. आिा वयाची पंचहवशी पार झाली िोिी. वर्षग १९७० िे १९७९ 

अशी साधारण आठ – नऊ वर्षग, ििाराष्र प्लॅहस्टक इंडस्री िध्ये भरपूर अन भव र्ाठीला 

बांधला िोिा. शाळेपासून एकत्र असलेल्या स्नेिींबरोबर रोजच्या भेटीि हवचार करिाना, 

स्विःचा व्यवसाय करायची स्वप्ने पडू लार्ली िोिी. उद्यिशील हचत्त आहण वतृ्ती, दोन्िी  

स्वस्थ बसू देि नव्ििी. कधी िरी स रुवाि िोणे िित्वाचे िोिे. 

 श्री श्रीररं् िच्छे आहण श्री उद्धव देसाई या दोन स्नेिींशी झालेल्या दीघग िसलिीिून, 

ि ंबई सोडून नाहशकला जाण्याचा हनणगय झाला िोिा. स्विंत्र भारिाि, साठ – सत्तर 

वर्षाांपूवीच्या त्या काळांि, औद्योहर्क प्रर्िी आहण अथगकारण यांच्या ि लनेि, नाहशक िे ब 

दजागचे शिर िोिे. िात्र अनेक िोठ्या उद्योर्ांनी सािपूर आहण अंबड या दोन औद्योहर्क 

वसाििीि, िळूिळू आपल्या कारखान्यांिध्ये हवकासाचा पाया घािला िोिा. 

क ं पणापलीकडून पिाणाऱ्यांसाठी, नाहशकिध्ये उद्योर् -- व्यवसाय करणे िे न पेलणार ेआव्िान 
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िोिे. िात्र स्नेिींसि आपल्या नायकासाठी िी उत्ति संधी िोिी. त्यासाठी एक धाडस करणे 

आवश्यक िोिे. क ट ंबीयांशी सल्ला – िसलि करून, वर्षग १९७९ िध्ये ििाराष्र प्लॅहस्टक 

इंडस्रीच्या नोकरीचा राजीनािा देऊन त्याने नाहशकसाठी प्रस्थान ठेवले िोिे. िात्र िा हनणगय 

कािी हवचारा अंिीच झाला िोिा.   

आज िारे् वळून पिािाना, वर्षग १९७९ आहण प ढची चार - पांच वर्षे नेिकी आहथगक 

िंदीची िोिी िे आपल्या लिाि येिे. त्या िंदीच्या आहण ििार्ाईच्या काळाििी नव्या शिराि 

नवा व्यवसाय िे धाडस िोिे कारण त्याकाळाि – त्यािणी, त्या िंदीच्या अथगव्यवस्थेचा 

पररचय झाला नव्ििा. या स रुवािीच्या काळांि हटकून रिाण्यासाठी, काि हिळवून न थकिा 

िे पूणग करायचे यासाठी,   साित्य – हजद्द – हनग्रि या र् णवत्ता क ठल्यािी व्यवसाय अथवा 

उद्योर्ासाठी आवश्यक असिाि. आपल्या नायकाला या र् णवत्ता हनसर्गदत्त प्राप्त झाल्या 

िोत्या. हवलेपारल्यािील एक ज ना स्नेिी श्री श्रीररं् िच्छे, दोन वर्षे आधीच नाहशकिध्ये 

स्थायीक झाला िोिा. त्याच्या साथीने परफेक्ट सकग ल या िोठ्या उद्योर्ाच्या उत्पादनांपैकी 

कािी स ट्या भार्ांच्या ब्लॅकोडायहझंर्चे म्िणजे काळ्या रसायनाचा लेप द्यायचे काि हिळाले 

िोिे.  द सऱ्या स्नेह्याच्या सौजन्याने त्याच्या कारखान्याि एका बाजूला छोटा टकँ बनवून िे 

काि स रू झाले िोिे. एकमेका सहाय्य याचे िे उत्ति उदािरण िोिे. िे काि वर्षग १९८३ 

पयगन्ि चालू रािीले. याच वेळी हवलेपारल्यािील द सरा स्नेिी श्री उद्धव देसाई यांच्या 

सिकायागने Mosquito repellent म्िणजे शरीरापासून डासांना दूर ठेवणार े हलहक्वड 

बनवण्याची आहण त्याच्या हवक्रीची स रुवाि झाली िोिी. उहशरापयांि कािे करून, ि ख्य 

दरवाजा नसलेल्या स्नेह्याच्या कारखान्याि अनेक रात्री झोपून काढल्या िोत्या. व्यवसाय – 

उद्योर्ांची क ट ंबाची क ठलीिी पाश्वगभूिी नसिाना, त्या िंदीच्या काळांि  To keep floating 

म्िणजे वेर्ाने उसळणाऱ्या पाण्याि स्विःच्या हिििीवर खंबीरपणे िर् धरून रिाण्याचा िो 

यशस्वी प्रयत्न िोिा.   

साहसे श्री प्रणतिसती िे आपल्या प्राचीन हविानांनी हलहिलेले वचन अर्दी खर ेआिे. 

कािीच काळांि वर्षग १९८३ िध्ये सािपूर औद्योहर्क वसाििीि पहिल्या कारखान्यासाठी 

जार्ा घेिली आहण प्रथि एक खोली बांधून कारखान्याचा पाया रचला रे्ला िोिा. 

हवलेपारल्यािील हिसरा स्नेिी श्री प्रशांि र्डकरी यांच्या सिकायागने, वर्षग १९८३ िध्ये िहिदं्र 

अडँ िहिदं्र या वािन उद्योर्ाच्या अॅम्ब्य लन्स आहण दिा आसनी ररिाच्या MS body म्िणजे 
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लोखंडी सांर्ाडे बनहवण्याचे काि हिळाले आहण १९८६ पयगन्ि यशस्वीपणे पूणग झाले. वर्षग 

१९७९ पासून स रू असलेल्या प्रयत्नांना म्िणावे िसे यश आिा हिळाले िोिे, सवाांचा उत्साि 

वाढला िोिा आहण अथागिच श्री म्िणजे अथगकारण सशक्त झाले िोिे. या पांच – सिा वर्षाांच्या 

काळांि क ट ंबाची सवग जबाबदरी, िोठे बंध  श्री हवजय आपटे यांनी सिथगपणे सांभाळली िोिी 

या साठी िो आजिी कृिज्ञ आिे. वर्षग १९८७ िध्ये, आपल्या नायकाचा सौ हवद्याशी हववाि 

झाला आहण त्या दोघांचे कौट ंहबक जीवन स रू झाले िोिे. वाचकांना कदाहचि थोडेसे आश्चयग 

वाटेल पण स रुवािीच्या काळांि केलेल्या श्रिािून हिळालेल्या उत्पन्नाची बचि करून 

कारखान्याची पहिली खोली बांधली रे्ली िोिी. िित्वाचे म्िणजे  आजपयांि क ठल्यािी 

प्रकारचे कजग न घेिा या व्यवसायाची प्रर्िी झाली आिे.    

व्यवसाय वदृ्धीचा आिा प ढचा टप्पा स रू झाला िोिा. याच काळांि, िोठे बंध  श्री हवजय 

आपटे यांना, Shrinkable Plastic या नव्याने उपलब्ध झालेल्या एका प्लॅहस्टक 

उत्पादनाचा दीघग अन भव हिळाला िोिा. उष्णिा हदल्याने हनयंहत्रि प्रिाणाि आक्रसणार ेहकंवा 

संक हचि िोणार ेिे प्लॅहस्टक, छोट्या – िोठ्या वस्िूंच्या वेष्टनासाहठ कार्दी खोक्यांना पयागय 

म्िणून वापरायला  स रुवाि झाली िोिी. (हचत्र क्र १). िे प्लॅहस्टक, हफल्ि रोलच्या आहण 

स्लीव्ि स्वरूपाि, अनेक आकाराि उपलब्ध असिे. (हचत्र क्र २).  स रुवािीला अशी णश्रकेंबल 

णफल्म हकंवा णश्रकं णफल्म बनवणाऱ्या यंत्राच्या हनहिगिीचे प्रयत्न वर्षग १९८७ पासूनच स रू 

झाले िोिे. हनहश्चि ध्येय धारणा -- हचकाटी – साित्य – प्रयोर्शील वतृ्ती यासि हस्थर हचत्ताने, 

Make in India संकल्पनेची हसद्ध झालेली िी िीस वर्षाांपूवी र्ोष्ट आिे. वर्षग १९९० िध्य े

या यंत्राची हनहिगिी यशस्वी झाली आहण त्याचवेळी णश्रकेंबल णफल्मचे उत्पादन स रू झाले 

आहण िे वर्षग १९९३ पयगन्ि स रू राहिले.  
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 ^ णचि १ हशं्रकेबल हफल्िचे वेष्टन          ^ णचि २ अनेक आकाराि हशं्रक हफल्ि       

  भारिाि या णश्रकेंबल णफल्म बनवणाऱ्या यंत्रांची िार्णी वाढली त्याि ळे हशं्रकेबल हफल्िचे 

उत्पादन थांबवण्याचा हनणगय घेऊन फक्त यंत्रांच्या हनहिगिीवर लि कें हद्रि झाले. वर्षग १९९५ 

पासून या यंत्रांची परदेशाि, नेपाळ – बांर्लादेश  -- श्रीलंका – केहनया – इराण – लार्ोस या 

देशांि हनयागि स रू झाली. या प्रकारच्या सवग यंत्र हनहिगिीिध्ये रे्ल्या पंचवीस वर्षाांि, आपटे 

प्लणॅस्टक या उद्योर्ाची िके्तदारी हसद्ध झाली आिे.  

 

 

^ श्री अरुण आपटे 

आपला नायक आह ेनाणशक उद्योग जगतातील प्रगणतशील उद्योजक श्री अरुण 

आपटे. वर्षग १९७९ िध्ये हवलेपारल्यािून नाहशक िध्ये रे्ल्यानंिरच्या हनव्वळ चाळीस वर्षाांि, 
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िोठे बंध  श्री हवजय आपटे यांच्या सल्ला आहण सिकायागने, याने आपटे गृप ऑफ कंपनीजचा 

पाया रचून आिा त्याचा हवस्िार केला आिे. नव्या उत्पादनाचे आव्िान आहण धाडसी वतृ्ती 

याला उत्ति अथग हनयोजनाची आहण व्यवस्थापन कौशल्याची जोड हिळाली आहण वर्षग 

२०१५ िध्ये पॉणलकाबोनेट या वेर्ळ्या प्रकारच्या प्लॅहस्टकची हनहिगिी स रू झाली िोिी. या 

प्लॅहस्टकच्या शीट ब लेटपू्रफ जॅकेट बनहवण्यासाठी अस्िर म्िणून आिल्या बाजूला जोडल्या 

जािाि. पूवी या प्रिीचे प्लॅहस्टक परदेशािून आयाि करावे लार्ि असे. देशाच्या संरिण 

दलासाठी अत्यावश्यक या हवशेर्ष उत्पादनाि आपला देश आिा आत्िहनभगर झाला आिे.  

      

                                                                                                                                                                                                                                                                       

^ हचत्र ३ Extruder model machine     ^ हचत्र ४ Chamber type Machine 

या छायाहचत्रािील सवग यंत्रांची हनहिगिी आिा आपटे गृप ऑफ कंपनीज या हवस्िारलेल्या 

उद्योर्ािफे नाहशक िध्ये सािपूर औद्योहर्क वसाििीिील िीन   कारखान्यािून केली जािे. 

या सवग कारखान्याि हिळून आज सत्तर किगचारी काि करिाि.  

            

 ^ हचत्र ५ High Speed Mixer        ^ हचत्र ६ Gluing in Processing Machine    
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                           ^ 

हचत्र ७ Gluing in Machine with web^ हचत्र ८ Mulching Paper Machine  

वर्षग १९९७ िध्ये दोन्िी भावांनी स्विःचे घर घेिले आहण खऱ्या अथागने दोघे 

नाहशककर झाले.  नवी िशीन हडझाईन करणे या एका छंदापाई यंिज्ञ अरुण कधीच थांबला 

नािी. बार्ायिी आहण शेिकी व्यवसायाि आवश्यक, नव्याने उपलब्ध झालेल्या Mulching 

Film या वेर्ळ्या प्रकारच्या प्लॅहस्टक उत्पादनाची स रुवाि, नव्याने बांधलेल्या हिसऱ्या 

कारखान्याि आिा अर्दी अलीकडे झाली आिे. यासाठी आवश्यक यंत्र अन्य उत्पादकाकडून 

घेण्याि आले आिे. (णचि ८)  िी िीन लेयर मल्चीग णफल्म शेिकीसाठी ियार केलेल्या 

जहिनीवर प्रथि अंथरली जािे आहण िर् त्यावर पेरणी केली जािे. पाण्याची बचि – आद्रगिेचे 

आहण सूयगप्रकाशाच्या उष्णिेचे योग्य हनयंत्रण असे या Permanent Plastic चे फायदे 

आिेि.  

 

^ हचत्र ९ आपटे प्लॅहस्टक टेहक्नकल एक्स्राक्शन कारखाना, सािपूर नाहशक 
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^ फोरसि एन्टरप्राइज कारखान्याची िी इिारि आहण बाजूच्या प्लॉटवर फ ललेली बार्. 

 

वरील छायाहचत्राि हदसणारा िा सािाहजक बांहधलकी जपणारा उपक्रि, सािपूर MIDC च्या 

सिकायागने उभा रािीला आिे. आपटे र्पृ ऑफ कंपनीज िफे इथे नारळ – आंबा – अन्य 

फळझाडे – और्षधी वनस्पहि यांची लार्वड करून त्यांची हनयहिि देखभाल केली जािे. येत्या 

कािी काळािच िधिाशा पालन उपक्रि स रू िोणार आिे.           

                    

    ^ सौ हवद्या + श्री अरुण + हच स खदा                ^ श्री हवजय + सौ हवभा    

िोठे बंध  श्री हवजय आपटे – डॉ बाळ र्ंर्ाधर िीरसार्र – श्री आहदत्य आनंद भावे अशा 

अन भवी आहण या उत्पादन िेत्राि हवशेर्ष कौशल्य हवकहसि केलेल्या सिकाऱ्यांच्या बरोबर 

आज श्री अरुण आपटे, या स्विः प्रर्ि केलेल्या उद्योर्ाचे नेितृ्व आहण व्यवस्थापन करिो 

आिे. त्याच्यासि आपटे र्पृ ऑफ कंपनीजच्या सवग किगचारी -- व्यवस्थापक आहण सवग आपटे 

क ट ंहबयान शिशि श भेच्छा..!      

--००--    
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आता मी पारल्यात रहात नाही. लखे ि ४ 

पुण्यातील The Box Theatre अनोखे रगंअिकाश   

 

िुशार िरुण हवद्याथी... आपले हनयोहजि हशिण अचानक अधगवट सोडून का 

देिाि..!?.. असा हनणगय का घेिाि..!?.. या हनणगयापाठी कािी िकग श द्ध हवचार असिो 

का..!?.. भावनेच्या आिारी जाऊन एका आवेर्ाि िर असे हनणगय िोि असावे का..!?.. िे 

हशिण अध्यागवर सोडले ठीक आिे.. याप ढे काय असा हवचार िोि असिो का..!?.. आपल्या 

नायकाने MBBS च्या हिसऱ्या वर्षाांची परीिा उत्तीणग झाल्यानंिर अचानक िा हशिणक्रि 

सोडण्याचा हनणगय नक्की का घेिला असावा..!?.. हकत्येक वर्षे  झाली, या अशा िरुणांनी 

असे हनणगय का घेिले, याची एक उत्स किा, कायि घर बनवून बसली आिे िनाि..!..िी 

उत्स किा यासाठी.. की नंिरच्या काळांि नेिक्या याच िरुणांना, त्यांनी िो हनणगय घेिल्या 

नंिरच्या काळांि, वेर्ळ्या िेत्राि घेिलेले हशिण – अन भव आहण  हिळालेले यश स द्धा िला 

पिािा आले आिे. असे बदल करण्याची आहण धाडसाने िसे हनणगय घेण्याची उिी – ऊजाग – 

चेिना यांना नक्की क ठून हिळिे..!?.. याला काय काय संबोधने वापरायची असा प्रश्न नेिेिीच 

पडला आिे..! त्या िरुण वयाि, आपल्याला नक्की काय करायचंय – नक्की काय हशकायचंय 

त्याची .. स्ितःची असलेली योग्य ओळख म्हणािे.. की झाल ंखर ंत्यािेळी असे म्िणून 

सोडून द्यावे .. की णनयतीने त्याच्यासाठी आखलेला हाच खरा मागा होता..असे म्िणावे...!.. 

र्ंिि म्िणजे, िाझ्या ि लाच्या अश्या बदललेल्या हनणगयाचा िी सािीदार आिे..!!    

 

इंहडयन एक्सप्रेस ५ नोव्िेंबर, २०२० 

In a first for Pune, a new black box throws open the doors to 
imagination. 

  

टाइम्स ऑफ इंहडया, प णे १३ हडसेंबर २०२०  

First BLACK BOX Theatre in Pune is a Surprise Hit... 
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Whats Hot, १४ हडसेंबर, २०२०  

From Plays To Performances, Punekars, Are You Ready For Pune’s 
Very First Black Box Theatre In The City? 

नोव्िेंबर – हडसेंबर २०२० िध्ये, म्िणजे िाचग २०२० च्या चवर्थया आठवड्याि स रू 

झालेल्या करोना ििािारीचा प्रभाव थोडासा किी िोि असिांना अर्दी अलीकडे, प ण्यािील 

िीन इंहग्लश वतृ्तपत्रांनी The Box या ररं्भूिीवरील नव्या प्रयोर्ाची घेिलेली िी दखल आि. 

याचा संकल्पक हनिागिा आपला नायक आिे.   

 

                    

      ^ The Box Logo                       ^ श्री प्रदीप वैद्य  

 

परीिा उत्तीणग झाल्यानंिर, त्याने प ढील हशिण थांबवल्याला, आिा कािी वर्षे लोटली 

िोिी. शाळेि असिाना श्री रािकृष्णब वा पटवधगन यांच्याकडे आहण नंिर कॉलेजिध्ये 

रे्ल्यावर  िो डॉ अजय पोिनकर यांच्याकडे शास्त्रीय संर्ीि हशकि िोिा. नंिरच्या काळाि 

वर्षग १९८९  िे  १९९१ िध्ये डॉ चंद्रप्रकाश िीवेहद यांच्या प्रस्िाहवि आयग चाणक्य या 

दूरदशगन िाहलकेसाठी संर्ीि हनयोजन करि िोिा.  

त्यानंिर वर्षग १९९३  िध्ये त्यांच्याच णचरतंन या हचत्रपटाच्या संर्ीि हदग्दशगनाची 

जबाबदारी त्याच्यावर आली. िा िित्वाकांिी प्रकल्प फार िोठ्या पायावर रचला रे्ला िोिा. 
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आपल्या नायकाच्या संर्ीि हदग्दशगनाने स्वरबद्ध केलेल्या, श्री स रशे वाडकर, श्रीििी साधना 

सरर्ि, श्री उहदि नारायण, श्रीििी ििालक्ष्िी अययर, श्री रवींद्र साठे यांनी र्ायलेल्या, या 

िाहलकेच्या पहिल्या र्ाण्यासि, त्यावेळी र्ोररे्ावच्या सिारा साऊंड स्ट हडओचे उद्घाटन झाले 

िोिे. हनिागत्याबरोबर झालेल्या ििभेदािून स रू िोण्याआधीच  िाहलकेचा पूणग प्रकल्प रद्द 

केला रे्ला िोिा आहण आपल्या नायकाची संर्ीिकार म्िणून कारकीदग स रू िोऊ शकली 

नव्ििी. आपला िा नायक  हवलेपारल्यािून प ण्याि स्थाईक झाला त्याची िी र्ोष्ट.   

वर्षग १९७० िे १९८० या काळांि श्री हवजय बोंद्रे यांच्या र्ॉहसप  र्पृि ळे, हवलेपारले 

िे उपनर्र प्रायोहर्क ररं्भूिीचे िित्वाचे कें द्र िोिे. साधारण वर्षग १९८० नंिरच्या काळांि 

हवलेपारल्यािील नाटकवेड्या िरुणाईचे र्पृ, कािी काळ प्रायोहर्क नाटके आहण एकांहकका 

सादर करि िोिे. स्नेिी श्री अशोक खर े यांच्यासि आपल्या नायकाने स्थापन केलेल्या 

शेफाली या र्पृिध्ये आपला नायक आहण अन्य सदस्य  संर्ीि आहण नाटके अशा उपक्रिाि 

सिभार्ी झाले िोिे. नाट्यलेखन आहण नाट्य हदग्दशगनाचे प्राथहिक धडे त्याने इथेच हर्रवले 

िोिे. या र्पृिधील त्याचे कािी ित्कालीन सिकारी, नंिरच्या काळांि ररं्भूहि आहण हचत्रपट 

सषृ्टीि खूप यशस्वी झाले िोिे. िे सवग जरी खर ेअसले िरी होते कुरूप िेडे णपल्लू तयात एक 

अशीच याची पररहस्थहि िोिी. कायि अस्वस्थ रिाणार िा आपला नायक  नक्की काय 

करिोय, कारहकदीच्या क ठल्या हदशेने हनघालाय, त्याचा अंदाजच कोणाला लार्ि नव्ििा.    

आिा खूप यशस्वी झालेल्या एका नािवंि अहभनेत्याचा भाऊ त्याकाळाि नायकाचा 

स्नेिी आहण भार्ीदार िोिा, आजिी आिे. त्याच्या बरोबर एक जाहिराि कंपनी स रू केली 

िोिी त्याची कािे आपला नायक सांभाळि िोिा. त्या संदभागि वर्षग १९८८ पासून त्याच्या 

प ण्यासि  सोलापूर-सांर्लीच्या फेऱ्या स रू झाल्या िोत्या. िूळ प ण्यािील संर्ीि िेत्रािील 

प्रयोर् करणाऱ्या कािी हित्रांचा पररचय झाला िोिा िरी आपल्या नायकांचे पाऊल प ण्याच्या 

संर्ीि िेत्राि प ढे पडि नव्ििे. योर्ायोर्ाने लिान ि लांसाठी र्ोष्टींच्या कॅसेट बनवणाऱ्या 

Fountain Music या कंपनीकडून कािी पाश्वगसंर्ीिाची कािे हिळाली िोिी, िात्र िी कािे 

अल्पकाळासाठी िोिी. याच दरम्यान प ण्यािील िरुण रूपाली भािेशी पररचय झाला िोिा. 

प्रोगे्रणसव्ह डॅ्रमणॅटक असोणसएशन अथागि PDA या प ण्यािील प्रख्याि नाट्यसंस्थेची, 

रूपाली सदस्य िोिी आहण नाटकांि सिभार् घेि िोिी. कालांिराने रूपाली भािे आपल्या 

नायकाची जीवनसाथी झाली आिे.    
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वर्षग १९९०  च्या दरम्यान, रूपाली भावे PDA च्या राज्य नाट्य स्पधेिील नाटकाि 

काि करि िोिी. वर्षग १९९०  िध्येच राज्य नाट्य स्पधेिील पदापगणािच अहभनयािील 

पदकाची िी िानकरी झाली िोिी. याच काळांि ििाराष्र कल्चरल सेंटरच्या कािाि आहण 

प ण्यािील अन्य ररं्िंचावरिी सिांिर आहण प्रायोहर्क नाटकािून िो प्रकाशयोजनाकार  – 

हदग्दशगक  – लेखक – हनिागिा – संर्ीिकार अशा भूहिकािून सिभार्ी िोि रािीला िोिा. वर्षग 

१९९८ रूपाली भावेशी हववाि झाल्यानंिर, िध्ये त्याने प ण्याि कायिचे रािायला जायचा 

हनणगय घेिला िोिा. वर्षग १९९८ िध्ये िो कवेनर्र पररसराि रिायला आला.   

  < श्री प्रदीप आहण सौ रूपाली  

एक लिाि घेणे आवश्यक आिे....एखाद्या व्यक्तीचे किृगत्व हसद्ध िोण्यासाठी... त्या 

व्यक्तीचे वय काय आिे याच्याशी त्याचा कािीच संदभग नसिो. वयाच्या वीस – पंचहवशीि 

किृगत्व हसद्ध करणार ेििान भाव आपल्याला िािीि आिेिच. अशी किृगत्वहसद्धी िोण्यासाठी 

कािी ििान भाव आपल्या नायकासारखे वयाची पन्नाशी र्ाठिाि िे िी वास्िव आिे. द सरी 

र्ोष्ट अशी की एखाद्या कािाि किृगत्व हसद्ध िोणे, त्या कािाि त्याचे यश सिाजिान्य िोणे 

यासाठी, सािान्यिः आपण आणर्ाक  यश िे एकच पररिाण, हनकर्ष हकंवा फ टपरट्ट वापरिो 

आहण परीिा करून िोकळे िोिो...!..नवी संकल्पना आहण त्याचे एखादे नवे काि उभे 

करिाना त्यािार्ील अनुभि – पररश्रम – नािीन्य – पररपूणाता याचा हवचार आपण सिसा 

करि नािी....कारण अशा नव्या संकल्पनेकडे अथवा कािाकडे पिािाना आपण पूवागन भवाची 

अनेक हभंर् वापरिो. कदाहचि यािारे् प्रत्येकाची, आपण न्यायहनषु्ठर असल्याची फसवी 

धारणा असिे म्िणून प्रत्येकाचे हभंर् वेर्ळे असिे.  



आता मी पारल्यात रहात नाही          अरुण फडके 

 

पान| 51  

 

   < श्री प्रदीप वैद्य 

वर्षग १९९८  िध्ये प ण्याि स्थाहयक झाल्यानंिर िा अस्वस्थ नायक, ररं्भूिीवर आहण 

ररं्िंचावर अनेक िाध्यिािून सिि व्यक्त िोि राहिला आिे. भरपूर अन भव र्ाठीला बांधि 

राहिला आिे. सिि िीन वर्षे राज्य नाट्य स्पधगच्या प णे कें द्रािून प्रथि क्रिांकाने सन्िाहनि 

झाला आिे. आपल्या आहथगक यशाच्या हभंर्ाचा वापर करून याच्या या कारकीदीकडे पिाण े

उहचि ठरणार नािी. याच अस्वस्थ काळांि, ररं्भूहिकडे आकहर्षगि िोणाऱ्या नव्या िरुण 

हपढीला प्रहशिण हदले जाि िोिे. त्यासाठी अनेक संस्थांची दीघग कालावधीची अभ्यास हशहबर े

िोिीच. एकहवसाव्या शिकाि वेर्ाने बदलणाऱ्या – प्रर्ि झालेल्या सिाजिाध्यिांनी अनेक 

संदभग बदलून टाकले आिेि. स रुवािीला फेसब क आहण ट्वीटर सारख्या सिाज िाध्यिाि, 

राजकीय संदभग असलेल्या हवर्षयापूरिे िे बदल प्रभावी झाले िोिे. िाचग २०२१ िध्ये कोहवड 

१९ च्या सिाजािील प्रत्येकाला बसलेल्या अनपेहिि िादऱ्याि ळे, व्यक्त िोण्यासाठी या 

सिाजिाध्यिांचे अन्य फायदे लिाि आले. िात्र त्याआधी हचत्रपट – नाटक – िनोरजंन 

व्यवसायािील ऑनलाईन हिकीट हवक्री व्यवस्था आहण जाहिरािीसाठी या िाध्यिांचा स योग्य 

वापर वर्षग २०१५ पासून स रू झाला िोिा.  

वर्षग २००७ िध्ये Expression Lab संकल्पनेचा वापर आपल्या नायकाने एका नाट्य 

प्रहशिण कायगशाळेसाठी प्रथि केला िोिा. नाटयहशिणसाठी ििाराष्रािील अनेक 

हजल्ह्यािून िरुण – िरुणी प ण्याि येि असिाि. त्यािला प्रत्येकजण आपली िराठी भार्षेिील 
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आपली प्रादेहशक बोली घेऊन आलेला असिो. त्याचा प्रत्येकाचा लिेजा वेर्ळा आहण 

िित्वाचा असिो. प णे - ि ंबईि बोलली जाणारी िराठी बोली प्रिाण आिे िी आधी हशका 

असा आग्रि, नाट्यहशिण स रू करिाना धरला जाि असे. आपल्या नायकाने या िांडणीि 

पूणग बदल केला आहण प्रादेहशक बोलीचे िित्व जाणून िी जपण्याचे काि केले.  वर्षग २०१७ 

पयांिच्या दिा वर्षाांि, साडेपाचशे िरुण – िरुणी या कायगशाळेि सिभार्ी झाले आिेि. 

ररं्िंचावर व्यक्त िोण्यासाठी आपल्याकडे उपलब्ध शरीर – िन – ब द्धी याचा योग्य वापर याची 

जाणीव – जार्िृी असा या संकल्पनेचा ि ख्य र्ाभा िोिा. यािूनच एकलनाट्य िी संकल्पना, 

सोलो फेहस्टव्िलिध्ये वापरिा आली आहण आंिरराष्रीय िंचावर पोिोचण्यासाठी त्याचा 

हकिान सव्वाशे िरुण नाट्यकिीनां उपयोर् झाला. अनेक िरुण –िरुणीनां नाटक – हचत्रपट 

– िाहलका हवश्वाि प्रवशे हिळाला.       

  < The Box चे प्रवेशिार >        

आपला नायक आह ेणिलेपारल्यातून पुण्यात स्र्ाईक झालेला अनुभिी रगंकमी 

श्री प्रदीप िैद्य..!..हकिान चाळीस वर्षाांचा अन भव असलेल्या या आपल्या पारलेकर 

ररं्किीने....रगंअिकाश म्िणजे The Box िे एकिािी उभे केलेले बिूउदे्दशीय आहण लवहचक 

हत्रिीिी ररं्िंचाचे काि अनपेहिि आिे....िरीिी प्रयोर्शील आध हनक भारिीय ररं्भूिीवरचे 

प ढचे पाऊल आिे आहण म्िणून िे काि आहण श्री प्रदीप िे दोन्िी कौि कास पात्र आिेि. 

प्रयोर्शील असणार ेकािी ररं्किी स द्धा वाढत्या वयाि प्रस्थाहपि िोिाना हदसिाि....िेंव्िा 

नव्या ररं्भूिीवरील अशा नव्या प्रयोर्ांची दाखल घ्यायला हबचकिाि.  
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   < श्री प्रदीप वैद्य 

प्रदीपने हलहिलेल्या आहण हदग्दहशगि केलेल्या  सहस्त्रचरंदशान या नाटकाला वर्षग 

२००७ िध्ये राज्य नाट्य स्पधेि प णे कें द्राि प्रथि क्रिांक हिळाला िोिा. वर्षग २०१७ िध्ये 

प्रदीपने या नाटकाचे काजव्याचंे गािं या नांवाने प नलेखन केले आहण सिांिर ररं्भूिीवर िे 

सादर झाले. लेखन – हदग्दशगन – नेपर्थय याप रिी याची प्रयोर्शील बांधणी ियागहदि नव्ििी. 

एक नाट्यसंहििेचे, दिा वर्षागनंिर प नलेखन िा स द्धा िित्वाचा प्रयोर्च िोिा. आिा 

आकृहिबंध आहण प्रेिार्िृिील आसन िांडणी याििी, प्रदीप नवे प्रयोर् करिो आिे. अनेक 

प रस्कार प्राप्त या नाटकाचे िाचग िहिन्याच्या द सऱ्या आठवड्याि सलर् साि प्रयोर्, प्रदीपच्या 

The Box िध्ये सादर झाले आिेि. प्रत्येक प्रयोर्ाि कािी पात्रांसाठी नहवन अहभनेिे – 

अहभनेत्री असािी प्रयोर् केला रे्ला आिे.  

 

^ काजव्यांचे र्ांव चे १४ िाचग २०२१ पयांि ७० प्रयोर् झाले आिेि 
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MBBS ला प्रवेश घेिल्यापासून िे अध्यागिच थांबविानां, नंिरच्या काळांि सिि 

कायगव्यस्ि रिाणाऱ्या प्रदीप वैद्यला अपेहिि यश वाक ल्या दाखवि िोिे की िाच अपयशाचा 

पाठलार् करि िोिा याचा उलर्डा जवळच्या स्नेिी-स हृदांना अजूनिी झालेला नािी. 

साित्याने यश-अपयशाच्या छायाप्रकाशाि वावरणाऱ्या अशा ििान भावांना हनयिी एक वरदान 

देि असावी कारण हनराशेची सावलीस द्धा यांच्यावर कधी पडि नसिे. कवेनर्र पररसराि 

चालि जािाना बंद पडलेल्या RESCON या कारखान्याचा पररसर रोज हदसि िोिा. या 

कारखान्याच्या ररकाम्या जारे्ि कािीिरी करिा येईल याचा हवश्वास हदवसेंहदवस दृढ िोि 

िोिा. या बंद असलेल्या कारखान्यािील घनिा असलेली पूणग अंधारी जार्ा म्िणजे एखाद्या 

ररं्िंचाच्या हत्रिीिी संरचनेसाठी एक आव्िान आिे याची जाणीव अस्वस्थ करि िोिी. 

िानवहनहिगि प्रकाशयोजनेच्या िांडणीिून अशा पूणग बंहदस्ि अंधाऱ्या जारे्ि एखाद्या 

नाटकासाठी वेर्ळे जर्च हनिागण करिा येणार िोिे याची स्वप्ने त्याला पडि िोिी. िेच त्याच्या 

नजरिे असलेले रगंअिकाश िोिे. एकेकाळी या इिारिीि कारखाना िोिा, आहण औद्योहर्क 

िेत्र असल्याने सािहजकच प्रकाशयोजनेसाठी आवश्यक वीज प रवठा उपलब्ध िोिा, नव्िे 

त्यापेिािी जास्ि म्िणजे ५०० kw चा, िी व्यविारीक वास्िवािील जिेची बाजू िोिी. 

याच जारे्ि आपल्याला कािी हनिागण करायचे आिे .. .. त्यासाठी िोठा अथगप रवठा 

आवश्यक आिे जो आपल्याकडे नािी .. .. िरीिी आपण िे करायचे आिे असा हनग्रि िात्र 

झाला िोिा. सौ पररिल चौधरी आहण श्री प्रिोद चौधरी िे प ण्यािील उद्योजक दांपत्य आहण 

RESCON या कारखान्याचे िेव्िाचे संचालक अहभर्षेक दोशी यांच्याशी प्राथहिक चचाग स रू 

झाली िोिी. चौधरी दांपत्याने संपूणग प्रकल्पाला आवश्यक अथगप रवठा करण्यासाठी संििी 

हदली आहण The Box प ढची संकल्पना प ढच्या  टप्प्यावर पोिोचली िोिी. . 

Expression Lab या प्रदीपच्या दिा वर्षे यशस्वी झालेल्या संकल्पनेचा आहण सोलो 

फेहस्टव्िलचा एकहत्रि हवस्िार म्िणजे E Lab हा प्रकल्प, जो द बॉक्प्सच्या आधी, अशाच 

एका औद्योहर्क इिारिीि प्रदीपने साकारला िोिा. जो द बॉक्प्स पेिा खूपच छोटा िोिा पण 

कोहवडि ळे बंद करावा लार्ला. RESCON या कारखान्याच्या िालक असलेल्या दोशी 

क ट ंबाबरोबर वर्षग २०१७ िध्ये प्रदीपच्या प्रथि भेट घेिली िोिी त्यावेळी याच E Lab 

Studio चे िॉडेल त्यांच्यासिोर ठेवले िोिे. ररं्भूिी – ररं्िंच – प्रकाशयोजना अशा र्ोष्टींची 

प सटशीिी कल्पना नसलेल्या उद्योजक दोशी क ट ंबाच्या सिज िीि िी कल्पना रुजायला 
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आहण स्वीकारायला वेळ लार्ला िोिा. चचेनंिर या जारे्ि संकहल्पि The Box बनवायला 

िरकि नािी अशी प्राथहिक संििी हिळाली आहण िर् प्रकल्पाच्या अथगकारणावर चचाग स रू 

झाली िोिी. वर्षग २०१९ च्या अखेरीस लेखी कार्दपत्रांसाि सवग व्यविार पूणग झाले आहण 

आवश्यक द रुस्िीच्या कािाची वेळापत्रके ठरली. The Box या िित्वाकांिी प्रकल्पाच्या 

स्थापनेचे अथगकारण खूप िोठे आव्िान िोिे. सौ परीिल आहण श्री प्रिोद चौधरी या उद्योजक 

दांपत्याने, यासाठी िोठे अथगसिायय देऊ केले. ित्पूवी अिेररकेि स्थाहयक िराठी िाणसाची 

संस्था, कॅहलफोहनगया आटगस् असोहसएशन अथागि कला या संस्थेनेिी प्रदीपला प्राथहिक 

आहथगक िदि केली आहण फेि वारी २०२० िध्ये अंिर्गि बदलांची कािे स रू झाली आहण 

द दैवाने िाचग िहिन्याि कोरोना ििािारीचे संकट कोसळले आहण सवग काि थांबले.   

  

      ^ The Box आिील ररं्िंच                            ^ प्रेिार्िृ    

                 

         ^ हिकीट बारी                                       ^ ग्रीन रूि  
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अशा या नैसहर्गक आहण अनैसहर्गक सर्ळ्या अडचणीिून िार्ग काढि, १७ ऑर्स्ट २०२० 

याहदवशी प्रदीप आहण रुपालीने एका कहविेच्या हचहत्रकरणाने या प्रकल्पाचे अनौपचाररक 

उद्घाटन केले. बाकीची कािे पूणग करून सप्टेंबर २०२० पासून The Box िे नाट्यर्िृ 

भाड्याने उपलब्ध झाले. आठवड्यािील श क्रवार -  शहनवार - रहववार िीन हदवस पूणग 

नाटकासाठी आरहिि करिा येिाि. एकाच हदवशी पांच प्रयोर् स द्धा लावि येिाि अशी या 

ररं्अवकाशाची संकल्पना प्रत्यिाि राबवली जािे आिे. अन्य हदवशीिी नाटके िोिािच. 

प्रयोर्ाि प्रकाशयोजनेसाठी सत्तर लाइट्स िंत्रज्ञासि  हवनािूल्य उपलब्ध आिेि. ५०० kw 

िायटेन्शन लाईनचा वीज प रवठा असल्याि ळे अहिररक्त प्रकाशयोजनेसाठी बािेरून जेनसेट 

व्िॅन आणावी लार्ि नािी. खचग बचिीचे असे अनेक फायदे,  भारिािील ररं्किीना The 

Box िध्ये उपलब्ध झाले आिेि. वररष्ठ ररं्किी श्री प रुर्षोत्ति बेडे यांचा पुरूिमा िा संवाद 

– श्री अि लक िार हदग्दहशगि – अहभनीि An Oak Tree - श्री हवराजस क लकणी हदग्दहशगि 

ANATHEMA, श्री िोहिि टाकळकर हदग्दहशगि कलर ऑफ लॉस, प्रसाद वनारसे हदग्दहशगि 

फॉल अगेन फ्लाय बेटर आहण डाणिान असे सिांिर ररं्भूिीवरील प्रयोर् अर्दी अलीकडे इथे 

सादर झाले आिेि.  

   < श्री प रूर्षोत्ति बेडे 
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       ^ हशल्पकला ििोत्सव                        ^ हचत्रकला ििोत्सव                        

भारिािील अनेक नाट्यर्िृांिध्ये नाटक सादर करण्याची संहध, िंत्रक शल प्रदीपला त्याच्या 

कायगकाळाि हिळाली िोिी. याच अन भवािून, नाटक सादरीकरणाच्या बदलत्या आध हनक 

िंत्राच्या र्रजेन सार आहण अथागिच नाटकाच्या सादरीकरणाच्या सभार्िृािील िूलभूि 

र्रजांचा हवचार करून या  The Box ची हनहिगिी व्यवसाहयक (Professional) िंत्राच्या 
हवचारांनी झाली आिे. िात्र िे सभार्िृ हनव्वळ नाटकाच्या प्रयोर्ाप रिे ियागहदि नािी. संर्ीि 

- नतृ्य – नाट्य अशा सादरीकरणाच्या आहण हचत्रकला – हशल्पकला अशा लहलि कलांचे 

कायगक्रि यासि  जाहिरािी – हसनेिा – िाहलकांच्या हचत्रीकरणासाठी सवग सोयी The Box 

िध्ये उपलब्ध आिेि, रे्ल्या सिा िहिन्याि नाटकांसि सवगच कायगक्रि यशस्वी झाले आिेि. 

शास्त्रीय संर्ीिािील अकरा िरुण र्ायक - वादक कलाकारांचा, आहशर्ष शेलार हनहिगि ३० / 

३१ जानेवारीचा सलर् सत्तावीस िास ऊजाग संर्ीि ििोत्सव – पांच िॉडेल सि हचत्रकला 

ििोत्सव – हशल्पकला ििोत्सव या सवग संकल्पना, प्रत्येक िहिन्याला एक हदवस म्यूहझक 

आहण डान्स जॅहिंर्साठी वाहिलेला या सवग पहिल्या सिा िहिन्यािच यशस्वी झाल्या आिेि.  

यािील अनेक कायगक्रि online live streaming च्या िार े OTT वर जर्भरािील 

प्रेिकांपयांि पोिोचले आिेि.   
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^ ऊजाग ििोत्सवािील अकरा िरुण कलाकार. 

 

^ The Box प्रवेशिार 
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^ श्रीििी हवद्या आहण श्री दीपक करजंीकर यांच्यासि श्री प्रदीप वैद्य  

आपल्या The Box चे Branding आहण त्याचा Organic reach या िंत्राि, वरील दोन 

पारलेकरांसि हदसणारा आिचा पारलेकर हित्र श्री प्रदीप वैद्य वाकबर्ार आिे. The Box च्या 

façade साठी असलेल्या ररं्ीि corner समोर selfie point वरचे, भेटीला येणाऱ्या स्नेिी 

- सहृदांसि त्याचे फोटो, त्याचे ब्ॅडं आयडेंणटटी झाले आिेि. नाटक या हवर्षयािील 

happening place म्िणजे नक्कीच प णे शिर. अशा शिराि, क ठलीिी संस्था पाठीशी 

नसिाना एकिािी या प्रकल्पाची हनहिगिी लिणीय आिे म्िणून नोंद घेण्यासारखी आिे.   पत्नी 

रूपाली भावेसि श्री प्रदीप वैद्य, बारा वर्षे एक संकल्पनेचा पाठलार् करून िी वास्िवाि सादर 

करणाऱ्या ि म्िा दोघांचा आम्िाला अहभिान आिे...! श भास्िे पंथानः ...!   

                  

--००--  
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आता मी पारल्यात रहात नाही. लखे ि ५ 

 

नाना हवद्या कळा हसद्धी l  नाना हनश्चयाची ब द्धी l 

जे सूक्ष्ि वस्िूची श द्धी  l  जे्ञप्तीिात्र  ll २१ ll     

दासबोध – दशक एक - सिास हिसरा – शारदास्िवन  

नाना णिद्या कळा णसद्धी   l 

 

वर्षग १९६७ िध्ये, इयत्ता आठहवि िोिी, त्यावेळी िी िोिी फक्त १३ / १४ वर्षाांची. 

अनेक वकृ्तत्व स्पधाांिध्ये शाळेिफे सिभार्ी िोि िोिी आहण पाररिोहर्षके हिळवि िोिी. ि ख्य 

म्िणजे िी त्यावेळी शाळेिील िुशार ि लांच्या ि कडीि िोिी. िात्र नवव्या इयते्ति जािाना 

परीिेि र् ण किी हिळाल्याि ळे हिची िी ि कडी िुकली िोिी. कािी हवर्षयाि र् ण किी हिळाले 

िोिे त्यांचे कारण िात्र फारच अनोखे िोिे. हवलेपारल्यािील िन िान िार्ागवरच्या हपिळे 

वाडीि, त्याच्या शेजारच्या वसंिराव क लकणीचं्या इिारिीच्या आवाराि, िन िान 

रस्त्यावरच्या र्ल्लीिील ओकांच्या रावजी हनवास या बंर्ल्याच्या आवाराि आहण पालेश्वर 

सोसायटीच्या र्च्चीवर, त्यावेळी आठव्या ईयते्ति असलेली आपली नाहयका, राष्ट्र सेणिका 

सणमतीतफे ि लींसाठी शाखा आहण वर्ग घेि िोिी. लेखाच्या शीर्षगस्थानी हलहिलेल्या 

दासबोधािील सिथाांच्या नाना णिद्या कळा णसद्धी या शब्दांची अन भूहि, हिला आहण 

पारलेकरांना िेंव्िाच झाली िोिी. सिाजसेवेचा िा सिदृ्ध वारसा, हिला आई + वडील आहण 

सवग क ट ंबांकडून हिळाला िोिा. प्रजासत्ताक हदन आहण स्वािंत्र्य हदन अशा राष्रीय सणांच्या 

हदवशी शाळेिील हिचे वकृ्तत्व कौशल्य सवगपररहचि िोिे.       

  < क  हवद्या ििाजन  

वर्षग १९७० िध्ये िी शालांि परीिा (ित्कालीन अकरावी) उत्तीणग 

झाली आहण पारले ििाहवद्यालयाि हवज्ञान शाखेि हिने प्रवेश घेिला. 

प ढील वर्षाांिच आपली अभ्यासाची च कलेली वाट लिाि आली आहण 
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कला शाखेि हिने प्रवशे घेिला िोिा. वर्षग १९७४ िध्ये िराठी आहण सायकॉलॉजी या 

हवर्षयाि BA साठी हिने रुपारले ििाहवद्यालयाि प्रवेश घेिला. ििाहवद्यालयाच्या हवद्याथी 

िाहसकाची िी संपादक झाली. वर्षग १९७५ िध्ये ित्कालीन पंिप्रधान श्रीििी इंहदरा र्ांधी 

यांनी आणीबाणी जािीर केली आहण भारिीय लोकशािीने प्रथिच वेर्ळा अन भव घेिला िोिा. 

आपल्या नाहयकेच्या शालेय जीवनािील, क िार वयािील धाडसी नेितृ्व र् णांचा अन भव 

पिािा, िरुण वयाि ििाहवद्यालयीन जीवनाि हनहश्चिपणे िी या आणीबाणीच्या हवरोधाि 

खंबीरपणे उभी राहिली. रुपारले ििाहवद्यालयािील हवद्यार्थयाांसि आणीबाणी हवरोधाि 

केलेल्या हनदशगनासाठी, िोरीरोड पोहलस स्टेशन आहण आथगर रोड ि रंुर्ाि हिला १५ हदवस 

ि रंुर्वास घडला िोिा. आथगर रोड ि रंुर्ाि सत्याग्रि केला आहण हिथेिी शाखािी घेिली 

िोिी.    

नाना णनश्चयाची बुद्धी  l 

रुपारले ििाहवद्यालयािून BA ची परीिा उत्तीणग झाल्यावर लरे्चच हिचे लग्न ठरले 

आहण त्याच वेळी णििेकानदंाचंा स्त्री णिर्षयक दृणष्टकोन िा हिचा पहिला लेख साप्ताहिक 

लोकप्रभा िध्ये प्रकाहशि झाला िोिा. िा लेख म्िणजे नंिरच्या काळांिील हिच्या स्त्री कें हद्रि 

संशोधन आहण अभ्यासाची झालेली िी स रुवाि िोिी. लरे्चच हववाि झाला आहण िी 

आपल्या सासरी िैदराबादला आली. MA च्या अभ्यासासाठी हिने ि ंबईि हवद्यापीठािच प्रवेश 

घेिला िोिा. हिच्या पहिल्या ि लीचा जन्ि िी िाितृ्वाची परीिा आहण MA ची द सऱ्या वर्षाांची 

परीिा हिने एकदिच हदल्या िोत्या. िात्र त्या परीिेि हिला अपेहिि र् ण हिळाले नािीि. 

प्रर्िीचे – अभ्यासाचे – संशोधनाचे हिचे नाना णनश्चय झालेच िोिे. वयाच्या २६ व्या वर्षी M 

Phil च्या अभ्यासासाठी हिने िैदराबादच्या ओसिानीया हवद्यापीठाि प्रवेश घेिला िोिा. 

नािवंि लेखक श्री श्री ना पेंडसे यांच्या कादबंऱ्यातील सामाणजक प्रिृत्ती या हवर्षयाि M 

Phil च्या परीिेि िी प्रथि प रस्काराची िानकरी झाली िोिी. आिा Ph D ची ियारी स रू 

झाली िोिी िात्र त्याला आवश्यक िी MA च्या परीिेिील पात्रिा नव्ििी पण हजद्द ब लंद िोिी. 

आिा MA च्या अभ्यासासाठी प न्िा प्रवेश घेिला आहण द सऱ्या MA चा अभ्यास द सऱ्या 

ि लीच्या जन्िाच्या वेळीच पूणग झाला, त्या परीिेि ७३ टक्के र् ण हिळाले आहण Ph D ची 
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ियारी झाली िोिी. वर्षग १९८७ िध्ये स्त्रीयाचं्या कादंबऱ्यातील  समाजप्रिृत्ती या हवर्षयाि 

Ph D प्राप्त झाली िोिी. यासाठी हिला ओसिानीया हवद्यापीठाच्या डॉ रा ब िाढेकर स वणग 

पदकाने सन्िाहनि केले रे्ले िोिे.  वर्षग २००४ िे २००९ या पांच वर्षाांसाठी हिला हिळालेल्या 

UGC ची संशोधन हशष्यवतृ्ती अंिर्गि, कृष्ट्णामतृनट या प्राचीन िस्िहलहखिाचे संशोधन आहण 

संपादन केले िोिे. वर्षग १९८४ िे २०११ या काळांि िी, ओसिानीया हवद्यापीठाि िराठीची 

अधगवेळ प्राध्याहपका म्िणून कायगरि िोिी.  

आपल्या नाहयकेचा नेिका पररचय आता मी पारल्यात रहात नाही या लेखिालेिील 

लेखाि करून देिाना हिच्या हवस्ििृ शैिहणक पाश्वगभूिीचा पररचय करून देणे नक्कीच 

िित्वाचे आिे. यांचे कारण, डॉ हवद्याची अथागि पूवागश्रिीची हवद्या ििाजन आहण आत्ताची डॉ 

हवद्या देवधर हिची शैिहणक कारकीदग आहण नंिरच्या काळािील हिने हनिागण केलेले काि 

हचत्तवेधक आहण िराठी वाचकाला आहण भार्षेला अहभिानास्पद आिे.  

   < डॉ हवद्या देवधर 

डॉ हवद्याची आई श्रीििी स शीलािाई ििाजन आहण वडील श्री िध करराव ििाजन िे 

सवागथागने हिचे प्रेरणास्थान आहण िार्गदशगक आिेि. आज ब्याण्णव वर्षागच्या स शीलािाई,  वर्षग 

१९६४ िध्ये पारले हटळक हवद्यालयाि हशहिका म्िणून रुजू झाल्या िोत्या. वडील श्री 

िध करराव ििाजन िे त्यांच्या वयाच्या िीशीिच, भारतीय जनसघंाचे मुबंई इलाख्याचे 
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पणहले सघंटनमिंी हनय क्त झाले िोिे. र्ोवा ि क्ती संग्रािाििी त्यांचा िित्वाचा सिभार् िोिा. 

सयुंि महाराष्ट्र सणमतीच्या सवगपिीय सहििीच्या सेके्रटरीपदाची जबाबदारी िध कररावांना 

हदली रे्ली िोिी.  ि ख्य म्िणजे ११ िे १९५३ या हदवशी डॉ शामाप्रसाद मखुजी याचं्या 

काश्मीर खोऱ्यातील लखनपूर प्रिेशाच्या िेळी, श्री मधुकरराि महाजन त्याचंे एक 

सहकारी होते. िध करराव एक उद्योजक िोिे.  राष्रीय स्वयंसेवक संघाचे संस्कार आहण 

कारकीदीिील सवग साहित्य हनहिगिी िा िाझ्या आई + वहडलांचा वारसा आिे याचंा 

कृिज्ञवतृ्तीने डॉ हवद्या नेिेिीच उल्लेख करिे. 

   

^ िाननीय स शीलािाई आहण श्री िध करराव ििाजन 

िराठी साहित्यािील आहण अन्य िेत्रािील डॉ हवद्याच्या हनहिगिीिील वैहवध्याचा 

पररचय हवस्िाराने करून देणे आवश्यक आिे. लग्नानंिर वर्षग १९७६ िध्ये िी हिच्या सासरी 

िैदराबादला रे्ली िोिी. त्याकाळांि िैदराबाद िे आंध्रप्रदेशािील ि ख्य शिर िोिे. िात्र या 

शिरावर आधीच्या हनजािाच्या राजवटीच्या काळाचा खूप प्रभाव िोिा. ि ंबई आहण हवशेर्षिः 

हवलेपारल्यािल्या िोकळ्या वािावरणाि आहण प्रर्ि हवचारांच्या क ट ंबाि वाढलेल्या हवद्याला 

िो फरक स्पष्ट जाणवि िोिा. हिथल्या िराठी सिाजाचा पररचय करून घेण्यासाठी प्रथि 

हिने शिरािील ििाराष्र िंडळ – सखी िंडळ अशा िराठी नार्ररकांच्या संस्थांचे आहण 

साहित्यहवर्षयक काि करणाऱ्या िराठी साहित्य पररर्षद, िेलंर्ण, राज्य िराठी हवकास संस्था, 
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रोटरी क्लब अशा संस्थांचे सदस्यत्व घेिले, त्या कािाि सहक्रय सिभार्ी झाली. सुसघंणटत 

म्िणजे Organized असणे आहण पररसरािील सिाजाहभि ख असणे िा राष्र सेहवका 

सहििीच्या हशस्िीि वाढलेल्या प्रत्येक स्त्रीचा िूलभूि स्वभावधिग हवकहसि िोिो. हवद्याला 

िेच बाळकडू हिळाले िोिे, हिच्या दैनंहदन जीवनशैलीचा िो अहवभाज्य भार् िोिा. याबरोबरच 

िैदराबाद शिरािील राष्र सेहवका सहिहिच्या कािाििी िी सहक्रय सिभार्ी झाली.   

जे सूक्ष्म िस्तूची शुद्धी  l   

डॉ हवद्याचे साहित्य संपादन काि फार िोठे आिे. त्याआधी हिच्या सिा प स्िकांचा 

पररचय वाचकांना करून देणे आवश्यक आिे. हिचे पहिले सिीिेचे प स्िक स्त्री णलणखत 

कादबंरी – प्ररेणा ि प्रिृत्ती. या प स्िकाि स्त्रीयांनी हलहिलेल्या कादबंऱ्यािील िंडणीची 

हवस्िाराने सिीिा केली आिे. द सर ेअन वाहदि प स्िक णिश्वव्यापी. याि हिस्िपूवग काळांिील 

भारिीयांच्या हवदेशयात्रांचे वणगन केले आिे. हिसर े प स्िक तेजतपणस्िनी. राष्र सेहवका 

सहििीच्या संस्थाहपका लक्ष्िीबाई केळकर अथागि वंदनीय िावशी याच्या जीवनकायागवर 

हनिागण झालेल्या हचत्रपटाची िी पटकथा आिे. चवथे प स्िक आनदंाचे आिारू -- 

श्रीमद्भागित – कर्ा, काव्य, तत्िज्ञान.  पाचवे प स्िक  आनदंाचे आिारू –

श्रीमद्भागितकर्ा. हवद्याच्या वहडलांनी या िूळ संस्कृि संहििेचा पूणग अभ्यास केला िोिा 

त्याचे िराठी भार्षांिराचे प्राथहिक काि पूणग केले िोिे. श्रीिद्भार्वि – कथा , काव्य, ित्वज्ञान 

या पहिल्या प स्िकाि त्यािील कथा – काव्य –ित्वज्ञान या प्रत्येक भार्ािील संदभग वेर्ळे 

हलहिले रे्ले. श्रीिद्भार्विकथा या द सऱ्या प स्िकाि कथा हवभार्ािील अडीचशे कथांपैकी, 

हनवडक शंभर कथांचा सिावेश केला रे्ला आिे.    

िर्षा २०१६ ते २०१८ या दरम्यान डॉ हवद्याला हिळालेल्या लोकसभा ररसचा 

फेलोणशप या अंिर्गि कानून णनमााणमे मणहलाओंकंा योगदान िे हिदंी भार्षेिील हिचे सिावे 

आहण सवागि िित्वाचे प स्िक आिे. प्राचीन आहण आध हनक भारिािील शासनकत्याग 

िहिलांचा आहण त्यांच्या शासनकाळािील त्यांनी हनिागण केलेल्या कायद्यांचा, संशोधनावर 

आधाररि अभ्यास आिे. भारिीय लोकसभेच्या सभार्िृाि या प स्िकाचे प्रकाशन झाले िोिे. 
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िराठी आहण अिराठी वाचकांनी या िित्वाच्या प स्िकाचे स्वार्ि कसे केले आिे त्याचा 

अभ्यास करणे आवश्यक आिे. 

 

^ पाच हपढ्या डॉ हवद्या आजी, आई, ि लर्ी आहण नािवासि 

 

^ िीन हपढ्या डॉ हवद्या, आई आहण दोन ि लींसि 
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< जीवनसाथी श्री अहजि देवधर यांच्यासि डॉ हवद्या 

डॉ हवद्याच्या व्यहक्तित्वाचे अनेक पदर उलर्डणे 

कोणालािी अर्दी सिज शक्य असिे इिकी िी 

पारदशगक आिे. एका किृगत्वसंपन्न आईची हििकीच 

किृगत्वसंपन्न ि लर्ी आिे. धाकट्या बहिणीची आदशग 

आिे. एक लोकहप्रय हशहिका आिे. एक यशस्वी र्हृिणी आिे. आपल्या ि लींची चि र अन भवी 

िार्गदशगक आिे आहण नािवंडांची प्रेिळ आजी आिे. अनेकदा हिच्याबरोबरच्या प्रत्यि 

संवादाि, हिच्या सौम्य स्वभावाचा – िदूृिेचा –ऋज िेचा अन भव आपल्याला नक्की येिो. 

िात्र याच हनव्यागज – हनरपेि वतृ्तीिध्ये एक करारी – चि र व्यविारी - अन भव संपन्न - धीर-

र्ंभीर अशा डॉ हवद्याचा पररचय स द्धा आपल्याला िोिो. वयाच्या साठीनंिर हिला प्राप्त 

झालेली हिची हनसर्गदत्त रजिधवल केशभूर्षा, हिचे व्यहक्तित्व उजळून टाकिे. या र् णशे्रष्ठ 

हवदूर्षीने, आपल्या अहवरि संशोधनाने, भारिीय स्त्रीच्या प्राचीन – अवागचीन आहण आध हनक 

इहििासािील कि गत्ववान स्त्रीयांचा हवहवध हलखाणािून िांडलेला पररचय, येणाऱ्या प ढील 

हपढ्यािील स्त्री आहण प रुर्षांना िार्गदशगक रिाणार आिे िे हनहश्चि. राज्य िराठी हवकास 

संस्थेवर सदस्य म्िणून ििाराष्र शासनाने हिची हनय क्ती केली आिे.          

      राष्र सेहवका सहििीच्या संस्थाहपका लक्ष्िीबाई केळकर यांच्यावरील 

चररत्रपटाच्या पटकथेबरोबरच डॉ हवद्याने अन्य िीन िाहििीपटांच्या पटकथा हलहिल्या. 

शताब्दी सुमानाजंली िा हवहवध िेत्रािील िहिला कायगकत्याांशी केलेल्या संवादावरील 

िाहििीपट. समर्ाा सशुीला िा आपल्या आईच्या जीवनकायागचा पररचय करून देणारा 

िाहििीपट. स्मणृतका िा हिसरा िाहििीपट. या िाहििीपटांच्या लेखन आहण हनहिगिीिारे् 

कािी अन भवाची पाश्वगभूिी आिे. िैदराबादिधील रािोजी हसटी या िोठ्या स्ट हडओच्या श्री 

रािोजी राव यांच्या ित्कालीन E TV या चॅनलच्या िराठी कायगक्रिांची संहििा हलिीण्याचे काि 

डॉ हवद्या चार वर्षे करि िोिी.     
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^ िाजी लोकसभा अध्यि िाननीय श्रीििी स हित्रािाई ििाजन यांच्या िस्िे कानून णनमााणमे 

मणहलाओंकंा योगदान या हिदंी प स्िकाचे प्रकाशन. 

डॉ हवद्याचे संशोधन आहण अभ्यास दीघगकाळ,  हवहवध िाध्यिािून वाचक आहण 

श्रोत्यांपयांि पोिोचले आिे. स्त्रीणलणखत कादबंरी साणहत्याचा मागोिा िे शोधहनबंध दोन 

खंडाि प्रकाहशि झाले आिेि. याच शोधहनबंधांवर आधाररि ८५ चचाासिात िी सिभार्ी 

झाली आि.े सािाहजक – सांस्कृहिक – संिसाहित्य अशा हवर्षयांवर २५० भार्षणे आणण 

व्याख्याने हिने हदली आिेि. अणखल भारतीय साणहत्य समंेलन आहण णिश्व मराठी साणहत्य 

समंेलनात हिची भार्षणे सादर झाली आिेि. आर्रकरांच्या शब्दांि आर्रकर – िालिीबाई 

बेडेकर – िराठी कहविेिील स्त्री दशगन – १८५७ च्या रणराहर्णी अशा हवर्षयांवर कायगक्रि 

सादर झाले आिेि. १८५७ चा िेजस्वी इहििास या कायगक्रिाचे संहििा लेखन डॉ हवद्याने 

केले आिे.  

डॉ हवद्याच्या वर उल्लेख केलेल्या साहित्य हवर्षयक संशोधन आहण अभ्यासाचा पररचय 

खूप दीघग आिे आहण प्रभावशाली आिे. याहशवाय, डॉ हवद्याचे साहित्य संपादन काि यापेिा 

फार िोठे आिे आहण हवस्िाराने वाचकाना पररहचि िोणे आवश्यक आिे. भारतीय 
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स्त्रीणलणखत साणहत्य या हवर्षयांि उदूग – िेलरू् – िहिळ – िल्याळि या भार्षांच्या हवशेर्ष 

अभ्यासासि एकूण वीस भार्षांिील शोध हनबंधांचा अभ्यास िे अनोखे काि िित्वाचे आिे. 

रे्ली पस्िीस वर्षे हनयहिि प्रकाहशि िोणाऱ्या पचंधारा  या तै्रिाहसकांच्या संपादक िंडळाची 

िी सदस्य आिे. सिंादू या िैिाहसकाची संस्थापक आहण रे्ली ९ वर्षग संपादक आिे.  डॉ ना 

र्ो नांदाप रकर या िराठवाडा - हवदभागिील िान्यवर लेखकाच्या सिग्र साहित्याचे प्रत्येकी 

पंधराशे पानांचे दोन खंड संपादनाच्या दीघगकाळ चाललेल्या यशस्वी कायागि डॉ हवद्या 

सिसंपादक म्िणून सिभार्ी िोिी.  सवागि िित्वाचे म्िणजे सेि िाधवराव पर्डी या हविान 

इहििास संशोधकाच्या बारा िजार पानांच्या आठ खंडाि प्रकाहशि झालेल्या सिग्र 

साहित्याची डॉ हवद्या सिसंपादक आिे. िी सवगच कािे पवगिाएवढी िोठी आिेि. लग्न 

झाल्यानंिर िैदराबादला आपल्या सासरी रे्लेल्या डॉ हवद्याने, आपल्या या सवगच साित्यपूणग 

आहण हनयहिि कािाने, या सवग संस्था – संघटना आहण या शिराच्या हकिीि फार िोलाची 

भर घािली आिे.   

ज्ञेप्तीमाि  l 

२५ नोव्िेम्बर १९८९ रोजी, डॉ हवद्याचे वडील िध करराव ििाजन यांचे हनधन झाले. 

त्याच्या प्रथि स्िहृिहदनी १९९० रोजी, भारिरत्न िाननीय श्री नानाजी देशि ख यांच्या 

उपहस्थिीि ििाजन क ट ंबीयांनी िध करराव ििाजन स्ििृी प रस्कार योजना जािीर केली. 

साणहत्य, समाजकाया आहण व्यिसाय या हिन्िी िेत्राि िध कररावांनी कायग केले आिे. िे 

लिाि घेऊन दरवर्षी अन क्रिे समाजकाया - लेखन सशंोधन आहण तरुण व्यिसाणयक याना 

प रस्कार देण्याचे ठरवले. ििाजनांना स्त्री शक्तीची जाणीव िोिीच पण स्त्रीसािर्थयागवर त्यांचा 

हवश्वास िोिा असे नानाजींनीच पहिल्या सभेि सांहर्िले िोिे म्िणून िीन वर्षाांनंिर या िीनपैकी 

कोणत्यािी िेत्रािील िहिलेला चौर्थया वर्षीचा प रस्कार राखीव ठेवला रे्ला आि.े रे्ली िीस 

वर्षे िा िध करराव ििाजन वाहर्षगक प रस्कार हदला जािो आिे.  

मराठी भार्षेच्या सिंधानकायाासाठी महाराष्ट्र सरकारतफे णदला जाणारा कणििया 

मगंेश पाडगािकर – मराठी भार्षा सिंधान पुरस्कार, हा िर्षा २०२० मधील रुपये दोन 

लाख रकमेचा पुरस्कार यावर्षी िराठी साहित्य पररर्षद, िेलंर्ण राज्य या संस्थेला देण्याि 
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आला आिे. डॉ हवद्या या संस्थेची हवद्यिान अध्यि आिे. ििाराष्राबािेरील राज्याि मराठी 

भार्षेच्या सिंधानकायाासाठी होत असलेले या ससं्र्ेचे ह े सातत्यापूणा काया, मराठी 

नागररकासंाठी णनणश्चतच अणभमानाचे आह.े        

स्त्रीजीिन हवर्षयक असंख्य पैलूंचा अभ्यास या डॉ हवद्याच्या ज्ञान उपासनेचे कायग 

अखंहडि स रू आिे.  संघहित्रा सेवा प्रहिष्ठान, नार्पूर यांच्यािफे अणखल भारतीय मणहला 

चररि कोशाचे संकलन आहण संपादनाचे काि प्रर्ि िोि आिे. साहित्यप्रेिी भहर्नीिंडळ, 

प णे यांच्यािफे सपूंणा भारतातील णिचारिंत ि समाजसुधारक याचंे स्त्रीजीिन 

णिकासासबंणंधत णिचार ि काया असे दोन सशंोधन प्रकल्प णतच्या मागादशानाखाली प्रगत 

होत आहते.  

  < डॉ हवद्या देवधर 

लेखाच्या शीर्षगस्थानी, सिथग रािदासांच्या दासबोधािील पहिल्या दशकािील – 

हिसऱ्या सिासािील  शारदास्िवनािील एकहवसाव्या श्लोकाचा संदभग घेिला आिे. या 

श्लोकाि ििािाया देवी शारदेसंदभागि व्यक्त झालेल्या सिथाांच्या स्फहटकासिान हवशे्लर्षक 

हववेचनाशी, डॉ हवद्याच्या शालेय काळापासून स रू झालेल्या जीवनशैलीचे आहण शब्दकळेचे 

स्पष्ट साधम्यग आिे.  सिथाांच्या या श्लोकािील चवर्थया चरणािील ज्ञेप्तीमाि िधील ज्ञ िा 

धािू,  जाणणे अथवा  ज्ञानाची जाणीि होण े या अथी आिे. परिात्म्याचे म्िणजे िह्माचे 

स्वरूप सवग िानवी कल्पनांच्या पलीकडे आिे. िात्र देवी शारदेि ळे परिात्म्याला स्विःचे भान 

येिे आहण त्याला नाव देिा येिे--कारण िी शारदा चारिी वाणींची स्वािींनी आिे, णतच्यामळेुच 
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शब्दाच्या सहाय्याने कोणत्याही गोष्टीचे ज्ञान होते. पदाथगिात्राच्या, प्रत्येक वस्िूच्या 

अंिररं्ाि असलेल श द्ध िूलित्व जाणणारी िी सािाि ि ळिाया देवी शारदा,  डॉ हवद्याला 

नक्की प्रसन्न झाली आिे. 

 पारले हटळक हवद्यालय िी िाझी शाळा -- हिथली सिदृ्ध हशिणपद्धिी – लोकिान्य 

सेवा संघ, पारले िी संस्था आहण गं्रथालयांिील प स्िकांची उपलब्धिा आहण हिथे 

जोपासलेली वाचन संस्कृहि -- सिि जार्िृ राहिलेले सािाजीक – सांस्कृहिक भान याि ळे 

हवलेपारले उपनर्रािील प्रत्येक क ट ंबाची वतृ्ती सजर्, सिाजाहभि ख, प्रर्हिशील आिे 

म्िणूनच इथले सिाजजीवन सिदृ्ध आहण सिाजिन जार्िृ आिे. याच हवलेपारल्याच्या 

जीवनशैलीचा िोठा प्रभाव िाझ्यावर आिे आहण त्यासाठी या दोन संस्थांची िी कायि ऋणी 

आिे, यांचा उल्लेख डॉ हवद्या नेिेिीच कृिज्ञिेने करिे.          

डॉ हवद्याच्या अहवरि ज्ञानसत्राि सिभार्ी िोऊन त्याला सिाययभूि एखादे छोटेसे 

काि करणे अथवा हिला आपल्या उपक्रिाि सिभार्ी करून घेणे म्िणजे हनखळ आनंद आहण 

सिाधानाची अन भूहि असिे. डॉ हवद्याला आहण हिच्या सवग क ट ंबीयांना, सवग उपक्रिाि 

हनरिंर यश आहण सिाधान प्राप्त िोवो आहण स हृदांची स्नेिवदृ्धी िोवो िी देवी शारदेचरणी 

प्राथगना..! 

--००--        
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आता मी पारल्यात रहात नाही. लखे ि ६     

णचतंा करतो णिश्वाची  

 

हवलेपारल्यािल्या िेजपाल स्कीि पहिल्या र्ल्लीिल्या श्री ििादेव िथा बाबासािेब 

र्ान  यांना ओळखि नािी अशी व्यहक्त हनदान त्या र्ल्लीि िरी हनहश्चिच सापडली नसिी. 

बटण फॅक्टरी पासून रहवहकरण आहण जीवनसररिा सोसायटी पयांिची िी र्ल्लीच ि ळी िीन 

चारशे फ ट लांबीची आिे. िा उल्लेख साधारण चाळीस वर्षाांपूवीचा आिे. बटण फॅक्टरीची 

वास्ि  आिा अहस्ित्वाि नािी आहण उल्लेख केलेल्या दोन्िी सोसायटयांच्या इिारिींचा 

प नहवगकास झाला आिे. र्ल्लीिल्या हसद्धहनवासच्या िळिजल्यावर बाबांचे हबऱ्िाड िोिे. 

पांच-सिा फ ट रंुदीच्या घराच्या प ढ्यािील अंर्णाि बाबांनी चार-सिा फ लझाडे लावली िोिी. 

त्यांची हनर्राणी िे हनयहििपणे करीि असि. पांढरा बनीयन आहण पट््टयापट््टयाची चड्डी 

घालून आठवड्यािील स ट्टीच्या हदवशी आपल्या स्कूटरला िेल – पाणी  करणार ेबाबा, नंिर 

त्या स्कूटरवर बसून र्ल्लीच्या दोन्िी टोकांपयांि स्कूटरच्या दोन फेऱ्या िारायचे. त्या 

स्कूटरवर त्यांचा फार जीव िोिा.  

खर ेम्िणजे बाबा गानु याच संबोधनाने िे सवाांना पररहचि िोिे. बाबा वयाच्या सिराव्या 

वर्षी, कळंबट या हचपळूण जवळच्या र्ावािले आपले घर सोडून ि ंबईि आले. ि ंबईि आसरा 

नव्ििा त्याकाळांि दादरच्या हटळक हिजच्या फ टपाथवर कािी ििीने राहिले. कालांिराने 

हर्रर्ाव आहण र्ोररे्ावला कािी वर्षे रािून हवलेपारल्याि स्थाहयक झाले. पत्नी श्रीििी 

स धािाई र्ान  िहिला संघाच्या बालवाडीच्या पहिल्या हशहिका िोत्या. बालवाडीला प्रर्िीच्या 

वाटेवर नेऊन, चाळीस वर्षागनी त्या हनवतृ्त झाल्या. र्ान काकंूबरोबर चालि पाय िोकळे 

करायला हनघाले की बाबांच्या िािांि बऱ्याचवेळा एक छोटीशी छडी असायची. बाबांचे सवगच 

काि कडक हशस्िीचे असायचे. िात्र त्या छडीचा वापर ि लांना हशस्ि लावण्यासाठी कधीच 

झाला नािी. आपल्या ि लांच्या स्विंत्र व्यहक्तित्वाचा हवकास व्िावा याची नेिकी जाणीव 

असलेले िे स जाण पालकत्व िोिे. एकंदरीिच त्यांचे व्यहक्तित्व कोकणािल्या िाणसासारखे, 

बािेरून काटेरी िात्र आिून िध र आहण रसाळ असे िोिे. बाबांची िोठी ि लर्ी नीला आहण 

धाकटी श भदा, दोघी डॉक्टर झाल्या. दोन बहीणींच्या मधला बाबाचंा मलुगा आनदं, हा 
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आजच्या लेखाचा आपला नायक आह.े समर्ा रामदासाचं्या शब्दातील णचतंा करतो 

णिश्वाची असा आनदं आता पारल्यात रहात नाही.    

गजे मराठी ग्लोबल िी हवश्वव्यापी संघटना उभी करणाऱ्या श्री आनंद र्ान  यांच्या 

क ट ंबाचा आहण सिचाररणी सौ स नीि यांच्यासि त्यांचा पररचय हवस्िाराने करून घेणे 

आवश्यक आिे. यांचे कारण र्ान  क ट ंबाचे हवलेपारल्यािील वास्िव्य आहण क ट ंबाचे संस्कार 

(conditioning) यािूनच श्री आनंद आहण सौ स नीिा यांना लोकहििाच्या या कािासाठी 

प्रेरणा आहण ऊजाग हिळाली आिे. वर्षग १९७२ िध्ये ित्कालीन अकरावीची परीिा उत्तीणग 

झाल्यावर आनंदने बी फामा पदवी प्राप्त केली. त्याचवेळी डोंहबवलीची स नीिा साठये त्याच 

अभ्यासक्रिाि हशकि िोिी, हिची एम फामा पदवी पूणग झाली िोिी. जनसंघ – भाजप – 

आरएसएस अशी हनष्ठा असणाऱ्या डोंहबवलीिील साठये क ट ंबाचा वारसा घेऊन, हच स नीिा 

हवलेपारल्याच्या आनंद र्ान ची वर्षग १९७९ िध्ये सिचाररणी झाली.  

              < सौ सुनीता गानु         < श्री आनदं गानु 

हववािानंिर त्याचवर्षी दोघांनी झांबीया या आहिकेिील देशांि नोकरीसाठी प्रस्थान 

ठेवले िोिे. झांबीयाच्या ईस्टनग प्रॉव्िीन्स या राज्याच्या फािगसी सेक्शनचे, दोघेिी प्रि ख िोिे. 

पूवग आहिका आहण दहिण आहिकेिील अकरा देशांचा प्रवास, झांबीयािील पांच – सिा 

वर्षाांच्या वास्िव्याि, आपल्या लडँरोव्िर िोटरीिून झाला िोिा. LMV िे HMV क ठल्यािी 

आकाराचे वािन असो, सौ स नीिा एक हनष्णाि ड्रायव्िर आिे. या बिुिांशी प्रवासाि िीच 

िोटारीचे सारर्थय करीि असे.  

कालांिराने झांबीयािून भारिाि परि आल्यावर वर्षग १९८६ िध्ये फािागस्य हटकल 

उत्पादने बनवणाऱ्या दोन कारखान्यांची उभारणी या दोघांनी केली िोिी. प ढच्या वीस वर्षाांि, 

१२००० िजार चौरस फ टाचा वसईिधला स्विंत्र कारखाना, ११ केहिस्ट आहण १२५ 

कािर्ार अशी दोन्िी कारखान्यांची वेर्ाने प्रर्िी झाली िोिी. वर्षग २००५ िध्ये ि लर्ा शैलेश 
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आहण ि लर्ी र्ायत्री आपल्या हशिणाहनहित्त परदेशाि रे्ले. वर्षग २००६ िध्ये,  वयाच्या 

पन्नाशी नंिर सौ स नीिा आहण श्री आनंद यांनी कारखाना हवकण्याचा हनणगय घेिला. 

आहिकेिील देशांचा प्रवास झाला िोिा िरी िायभूिी भारिािील प्रवास करणे बाकी िोिे. 

वर्षग २००७ िे वर्षग २०१२ या पांच वर्षाांि भारिािील प्रवासाचे कॅलेंडर ियार झाले िोिे. 

वर्षागला एक अशा पांच रोड रीप - साधारण ३० हदवस - स्विःच्या िोटारीने हकिान ५००० 

हकलोिीटर प्रवास. प्रत्येक रीपची स रुवाि अथागिच ि ंबईिूनच झाली. खारद रं्ला पासच्या 

पलीकडे लेि-लडाख, हत्रप रा, कन्याक िारी, राजस्थान-िध्यप्रदेश, ओहडशा अशा भारिाच्या 

चारी हदशांनी या दोघांचा प्रवास झाला िोिा.    

वर्षग २०१३ आहण २०१५ या दोन वर्षाांिध्ये, सौ स नीिा आहण श्री आनंद या दोघांनी 

इंहडयन कॅन्सर सोसायटीच्या सिकायागने, िहिलांसाठी बऱ्याच कॅन्सर हडटेक्शन कॅम्पचे 

हनयोजन केले िोिे. िे सवग कॅम्प कॅन्सर सोसायटीच्या िोबाईल व्िॅन िध्ये घेिले रे्ले.       

वर्षग २०१५ पासून, येणाऱ्या काळांि बदलत्या जीवन शैली आहण आव्िाने यांचा नेिका 

िार्ोवा घेि, फक्त पांच वर्षाांच्या काळांि या दोघांनी ज्या सिाजाहभि ख – लोककल्याणकारी 

जार्हिक संघटनेची बांधणी केली, त्यासाठी या दोघांची हसद्धिा (Accomplishment) काय 
िोिी, त्याचा नेिका पररचय व्िावा म्िणून क ट ंब पाश्वगभूिी आहण र्ान  दांपत्याचा हवस्िारीि 

पररचय वाचकांना करून देणे आवश्यक िोिे.     

वर्षग १९६८ िध्ये, हटळक िंहदराि झालेल्या उपनर्र साहित्य संिेलनाचे स्वार्िाध्यि 

म्िणून, हवलेपारले उपनर्र आहण येथील रहिवासी नार्ररकांबद्दल श्री र्ंर्ाधर र्ाडर्ीळ म्िणाले 

िोिे .. .. .. “एक साणहणत्यक या नात्याने िला पारलेकरांच्या कायागपेिा पारले या र्ावाच्या 

रहिवाशांच्या व्यहक्तित्वाहवर्षयी अहधक क िूिल आहण आकर्षगण आिे. या व्यहक्तित्वाला अनेक 

पैलू आिेि. णटळक णनष्ठा हा पारल्याच्या व्यणिमत्िाचा पाया होता आणण आता ही णनष्ठा 

जरी सहजपणे नजरसे येत नसली तरी सुप्तपणे ती पारलेकरांचे व्यणिमत्ि घडणित 

असते. साधी रिाणी, हनष्कलंक चाररत्र्य, ज्ञानसाधनेहवर्षयी आदर, सिि कष्ट करण्याची 

ियारी, सिाजहििाची दृष्टी, सडेिोड बोलणे, व्यविार सांभाळणे इत्याहद र् णहवशेर्षांनी य क्त 

असा व्यहक्तित्वाचा आदशग हटळकांनी ििाराष्राि हनिागण केला िोिा. तो आदशा णगरिणारी 

माणसे अजून पारल्यात आहते. समाजाचे धुरीणत्ि करीत आहते. चेहऱे्यािरचे भाि 
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रागीट आणण रुक्ष ठेिण्याइतकी त्याचंी णटळकणनष्ठा जाज्िल्य आह.े लहलि साहित्य, 

नवसाहित्य, नवनाट्य पारलेकरांना पचिेिी आहण रुचिेिी. जे नवीन त्याचे स्वार्ि करायचे 

िी खास ि ंबईची प्रवतृ्ती आिे. संर्ीि आहण नाटक प्रेि िा ििाराष्राचा वारसा आिे. पण 

पारल्याि जी अहभजाि रहसकिा आढळिे, हिचे शे्रय िात्र खास पारलेकरांनाच द्यायला िवे.” 

 

^ हवलेपारले अििृ स्िहृि ग्रंथ – प्रकाशन वर्षग १९८६. 

हवलेपारले उपनर्राचा,  वर्षग १९०७ िे वर्षग १९८२ या पंच्याित्तर वर्षाांचा हवस्िाराने  

हलहिलेला इहििास आहण व्यहक्त पररचय, अशा या गं्रथाचे प्रकाशन प्रा र्ंर्ाधर र्ाडर्ीळ याच्या 

िस्िे वर्षग १९८६ िध्ये झाले िोिे. त्यावेळी केलेल्या भार्षणांि िे म्िणाले.. ..“ णिलेपारले ह े

मुबंईचे उपनगर खर,े पण त्याबरोबरच अनेक िरे्ष ते एक छोटेसे गािही होते. माणसाचंे 

सबंधं घरगुती होते, रोजच्या जीिनात एक प्रकारचा स्िस्र्पणा होता. जुन्या परपंराचंा 

पीळ बराचसा शाबूत होता. णतर्ल्या मराठी माणसाचं्या जीिनाला र्ोडासा पुणेरी ढंग 

होता. णटळकािंरील णनष्ठनेे तो अणधक गडद झाला होता.  
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पण त्याबरोबरच ि ंबईचे अनेक र् ण पारलेकरांच्या रक्ताि कळि न कळि ि रले िोिे. 

ि ंबईकरांची उपक्रिशीलिा देखील पारलेकरांि हवप ल प्रिाणाि िोिी. त्यािल्या अनेकांनी 

आपले स्विंत्र व्यवसाय स रू केले, कारखाने उभारले, व्यापार स रू केला आहण वाढहवला. 

आध हनक हवद्या आहण िंत्रज्ञान त्यांनी िस्िर्ि केले. सवाांनी एकत्र येऊन संस्था उभारल्या. 

ि ंबईकरांच्या कायगिििेने आहण व्यविार क शलिेने संस्था चालहवल्या आहण वाढवल्या. 

ििभेद झाले िरी परकोटीला जाऊ हदले नािीि. ज न्याचा अहभिान बाळर्ला, नव्या उपय क्त 

आहण हििकारक र्ोष्टींचा स्वीकार केला आहण ज न्या नव्याचा खास पारलेकरी पद्धिीने िेळ 

घािला. ि ंबईला भूर्षणवाि वाटावे, हिच्या संपन्निेि भर घालणार ेअसे प ष्कळ हनिागण केले.     

प्रा र्ंर्ाधर र्ाडर्ीळ या हसद्धिस्ि लेखकाने, हवलेपारले उपनर्र आहण हिथल्या 

रहिवासी नार्ररकांच्या व्यहक्तित्वाचे िे हवशे्लर्षण. यािली अनेक व्यहक्तवैहशष््टये, हवलेपारले ि े

उपनर्र आहण हिथले रहिवासी नार्ररक आजिी जपून आिेि. आपल्या या लेखाच्या 

नायकाचा पररचय िाचल्यािर, माझे णिधान आपल्याला नक्प्कीच पटेल याची मला खािी 

आह.े  

सौ स नीिा आहण श्री आनंद या उभयिांनी वयाच्या पन्नाशीपयगन्ि, हवहवध अन भव 

आहण आहथगक स्थैऱ्य असलेला एक हस्प्रंर् बोडग बनवला िोिा. िोपयांि ि लांचे हशिण पूणग 

िोऊन, दोघांनी आपल्या परदेशािील नोकरीि कारहकदीची स रुवाि केली िोिी. कारखाने 

हवकून व्यवसायािून दोघांनी हनवतृ्ती स्वीकारली िोिी. वयाच्या पन्नाशीपयगन्ि Meaning of 

life चा अन भव म्िणजे दांपत्य जीवन स रू करिांना हववािाचे वेळी वराने वधूला हदलेल्या 

वाचनाची पूिगिा. अथागि चार प रूर्षाथाांचे पालन दोघांनीिी केले िोिेच. प रुर्षाथग दाखविांना 

आपल्या प्राचीन भारिीय संस्कृिीि हलंर्भेद आहण ज्ञािीभेद केला जाि नािी. सौ स नीिा 

आहण श्री आनंद, आिा नेिक्या आखणीने  Purpose of life कडे वळले िोिे. आिा खऱ्या 

अथागने, त्या हस्प्रंर् बोडगचा वापर करून पाहथगव जीवनािच िोिप्राप्तीचा वैहश्वक अन भव 

घेण्यासाठी दोघांची ियारी झाली िोिी. Giving back to Society अगदी साधे चार 

शब्द....!                                          



आता मी पारल्यात रहात नाही          अरुण फडके 

 

पान| 76  

 

    < र्जे ग्लोबल िराठी 

संस्था आहण चळवळी उभ्या करणे – त्यांची व्याप्ती वाढवणे आहण त्याचा हनत्य ध्यास 

घेणे िी  पारलेकरांची खास र् णवत्ता. वाचनाचा छंद असलेल्या प्रत्येकाचे अवकाश, रोज 

व्यापक िोि जािे. सौ स नीिा आहण श्री आनंद या दोघांचे िसेच झाले. वर्षग २०१४ च्या 

स िारास एक हदवस, डॉ हदनेश केसकर या र्िृस्थाचा पररचय या दोघांच्या वाचनाि आला. 

बोईगं या मोठ्या आतंरराष्ट्रीय उद्योगाचे ग्लोबल व्हाईस प्रणेसडेंट आणण बोईगं इंणडयाचे 

प्रणेसडेंट असलेल्या डॉ णदनेश केसकर या आंिरराष्रीय उद्योर्ाच्या इिक्या िोठ्या 

अहधकाराच्या स्थानावर असलेल्या यशस्वी िराठी र्िृस्थाचा पररचय आपल्याला आधी कसा 

झाला नािी, याचे प्रथि दोघांना आश्चयग वाटले आहण हवर्षाद वाटला. अिराविीिील सािान्य 

क ट ंबाची पाश्वगभूिी असलेला िा िरुण, आपल्या ब हद्धित्ता – चाि यग – हनणगयिििा – अथक 

प्रयत्न अशा हनसर्गदत्त र् णवते्ति ळे या हठकाणी पोिोचला आिे याची दोघांना जाणीव – जार्िृी 

झाली. आणण इर्ेच नेमका, एक रीगर दाबला गेला होता.  

आिा जर्भराि वास्िव्य असलेल्या, डॉ केसकरांसारखे अन्य आंिरराष्रीय 

व्यवसायांि यशस्वी झालेल्या िराठी ििान भावांचा शोध स रू झाला िोिा. डॉ केसकरांसारखे 

अनेक िराठी भाहर्षक, आंिरराष्रीय िान – सन्िान – कीिी यांनी अलंकृि झाले िोिे. िात्र 

परदेशाि वास्िव्य असूनिी त्यांची सिपगण भावना – कष्ट – िेिनि – देशप्रेि अबाहधि आिे.  

भारिािील नार्ररकांसाठी हवशेर्षिः िरुणांसाठी काि करण्याची िळिळ आिे, िे र्ान  

दांपत्याच्या लिाि आले िोिे.  यांचा पररचय नव्या हपढीिील िराठी िरुणांना व्िायलाच िवा 

या भावनेिून या दोघांनी काि स रू झाले िोिे. इर्े गजे मराठी या सकंल्पनेचे बीजारोपण 

झाले होते. याच उदे्दशाने वर्षग २०१७ िध्ये गं्रथाली प्रकाशनािफे गजे मराठी िे प स्िक दोन 

भार्ांि प्रकाहशि झाले. या दोन प स्िकांि परदेशािील ३३ यशस्वी िराठी NRI नार्ररकांचा 

पररचय करून देणार े या उभयिांनी हलहिलेले लेख आिेि. गं्रथालीच्या पूणग सिकायागि ळे 

प ढील काि करण्यासाठी सौ स नीिा आहण श्री आनंद यांना िोठा िुरूप हिळाला. िात्र 
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प स्िकांनािी ियागदा आिेि. हकिी प्रिी छापायच्या याला खचागच्या ियागदा आहण िे लोकांपयांि 

पोिोचायलािी  ियागदा आिेि यांची जाणीविी दोघांना  झाली िोिी.  

या सवग यशस्वी NRI नार्ररकांच्या कारकीदीचा पररचय करून घेिांना एक हनरीिण 

या दोघांनी  नोंदवले िोिे.  जर्भराि खूप िराठी िंडळे आिेि, िी खूपच चांर्ले काि करिाि.  

त्यांचे नेटवहकां र् खूपच छान आिे.  माि त्यांचे काम फि सासं्कृणतक आणण सामाणजक 

क्षेिात आह.े सौ स नीिा आहण श्री आनंदच्या हवचारिंथनाि यापेिा वेर्ळेच, िात्र परस्पर 

अवलंबून असलेले चार उदे्दश स्पष्ट िोि िोिे.  सवगप्रथि असे  उत्ति नेटवकग  उभे करायचे. 

(१) निीन णपढीला णशक्षण (Education) आणण त्यासाठी शैक्षणणक (Academics) 
क्षेिातील नव्या िाटा दाखिायच्या. (२) णशणक्षत अर्िा कमी णशकलेल्या तरूणामंध्ये 

आणण अनुभिी अर्िा अननुभिी नागररकामंध्ये उद्योजकात णिकणसत करायची 

(Entrepreneurship Development).  (३) यासाठी सल्लागार आणण अनुभिी 

मदतणनसाचंी (Mentor) फळी उभी करायची. (४) यशस्िी उद्योजकाचं्या प्रगतीचा 

आलेख समाजासमोर ठेिायचा, त्याचंे कौतुक करायचे, ज्यामळेु पुढे येणाऱ्या णपढीला 

ऊजाा णमळणार आह.े (Celebrating Success). ह े चार णनणश्चत उदे्दश, अणंतमतः 

आपल्या समाजाचे ऋण फेडल्याचे (Giving back to society) एक आगळे समाधान 

आपल्याला देणार आहते, हीच आपली 

प्राप्ती, या धारणेने पुढची पािले पडत 

गेली होती.             

< 

< पद्महवभूर्षण िाननीय डॉ रघ नाथ 

िाशेलकर 

 

र्जे िराठी संकल्पनेला नािवंि 

शास्त्रज्ञ पद्महवभूर्षण िाननीय डॉ रघ नाथ िाशेलकर यांचा वरदिस्ि हिळाला आहण या दोन 

प स्िकांच्या प्रकाशनाच्या कायगक्रिाि िे सिभार्ी झाले. डॉ िाशेलकर यांच्यासि, पद्महवभूर्षण 
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श्री हवजय केळकर, पद्महवभूर्षण श्री अहवनाश दीहिि, पद्मश्री श्री र्णपिी यादव, नार्पूरचे 

उदयराव बोधनकर अशा हविान आहण व्यासंर्ी िराठी नार्ररकांनी, र्जे िराठी संकल्पनेला 

पसंिीची पाविी हदली आहण कािाला वेर् आला. गजे मराठी ग्लोबल इनकॉपोरटेेड या 

नािाने अमेररकेत आणण गजे मराठी ग्लोबल फाउंडेशन या नािाने भारतात, Non Profit 
Making Company स्थापन केल्या रे्ल्या. गजे मराठी ग्लोबल अथागि GMG या 

उपक्रिाि हशिण आहण उद्योजर्िाि िित्वाचे काि करण्यासाठी जार्हिक पािळीवर 

संघटनेची उभरणी स रू झाली. सारस्वि बकेँचे अध्यि, माननीय श्री गौतमजी ठाकूर यांनी, 

गजे मराठी ग्लोबलचे सल्लार्ार आहण िेंटर िोण्यासाठी केलेली हवनंिी स्वीकारली आिे. 

भारिीय सिकारी बकँ िेत्राि, श्री गौतमजी ठाकूर िे एक प्रभावशाली व्यहक्तित्व आिे. 

या प्रकल्पासाठी अनेकांचे सिायय हिळि रे्ले आहण जर्भराि अनेक देशांि आज या 

उपक्रिाचे िीस Chapter (र्जे िराठीच्या छोट्या शाखा) ियार झाले आिेि. श्री आनंद यांचे 

नेटवर उपलब्ध असलेले हनवडक इंटरव्हू्य पाहिल्यावर, संघटनेची उभारणी आहण त्यांची या 

हवर्षयािली स्पष्ट िांडणी, हकिी हनरपेिवतृ्तीने केली आिे त्याचा अन भव आपल्याला घेिा 

येिो. त्यांच्या ि लाखिीिील या हवर्षयाची नेिकी स्पष्ट सिज िांडणी प्रत्येकाने ऐकावी अशीच 

आिे. यािून संकल्पनेची व्यापकिा - असंख्य ऑनलाइन उपक्रिांची हवस्िाराने िाहििी आहण 

आत्तापयगन्ि उपक्रिांि सिभार्ी झालेल्या अनेकांचा पररचय िोिो. गजे मराठी ग्लोबल या 

जार्हिक उपक्रिाची गणतशीलता (Dynamics) आहण सिाव्यापकता (Omnipresence) 
आपल्याला अचंहबि करिे. हनरपेिवतृ्तीने संस्थापक श्री आनंद र्ान  नेिेिी म्िणिाि मी 

णनणमत्तमाि झालोय...लोकाचंे सहाय्य इतके झाले की उपिम खूप िेगाने प्रगत झाला .. 

यामळेुच आज याला ग्लोबल स्िरूप आले आह.े सध्या चाळीस नािवंि NRI नार्ररकांनी 

िेंटरररं् करायला संििी हदली आिे. ध्येय – उदे्दशासि िेंटर आहण िेंटीने कसे वार्ावे यांचे 

हनहश्चि िार्गदशगन संचालकांनी उपलब्ध करून हदले आिे. िेंटर िहिन्यािून फक्त एक िास 

िेंटीसाठी उपलब्ध असिो. गजे मराठीचे सदस्यत्ि सिाांसाठी णिनामूल्य आह.े आज 

जगभरातील णिणिध क्षेिातील णकमान चारशे मराठी NRI या उपिमातं सहभागी झाले 

आहते.   
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र्जे िराठी उपक्रिाचे, हशिण आहण उद्योजर्िािील िित्वाचे काि लोकांपयांि पोिोचाव े

यासाठी  GMG Mentoring Program - GMG Saksham - GMG Agri Tech 

Forum - Garje Marathi Bio-Health-Pharma Tech Association - GMG 

Innovation Academy असे कायगक्रि Online Seminar स रू झाले. अर्दी अलीकडे, 

डॉ बाबासािेब आंबेडकर िराठवाडा य हनव्िहसगटी बरोबर GMG Innovation Academy 
चा संय क्त प्रकल्प स रू झाला आिे. या हवद्यापीठाि हशकणाऱ्या िराठवाड्यािील  साडेचार 
लाख हवद्यार्थयाांना,  Mentoring for Early Stage Start-ups अशा स्वरूपाचा िा प्रकल्प 
हवनािूल्य उपलब्ध आिे. या बरोबरच औररं्ाबाद िधील Marathwada Accelerator 

for Growth and Incubation Council (MAGIC) या संस्थेबरोबर आहण नांदेड िधील 

Shri Guru Gobind Singhji Institute of Engineering and Technology 
(SGGSIET), या हशिण संस्थेबरोबर, GMG Innovation Academy and mentoring 

for Early Stage Start-ups िा प्रकल्प स रू झाला आिे. या िीन  संस्थांबरोबर रीिसर 

MOU (Memorandum of Understanding) बनवले रे्ले आिेि. अर्दी नजीकच्या 

काळांि पारले णटळक णिद्यालय असोणसएशन आहण SCEI (Symbiosis Centre for 

Entrepreneurship and Innovation)  या दोन शैिहणक संस्थांबरोबर असेच संय क्त 

प्रकल्प स रू िोण्याची अपेिा आिे.  

जिगनीिध्ये आिा GMG Career Forum Germany िा प्रकल्प स रू झाला आिे. जिगनीि 

हशिणासाठी नव्याने येणाऱ्या हवद्यार्थयागना, देशािील संस्कृिीचा – सिाजाचा -- भार्षेचा योग्य 

पररचय करून देणे, असे कायगक्रि याि सिाहवष्ट आिेि. या उपक्रिांि सिभार्ी झालेले, 

चीनिध्ये कायगरि असलेले िराठी नार्ररक, िराठी उद्योजकांना Start up साठी सिायय 

द्यायला उत्स क आिेि. अंहिििः श्री आनंद एक उल्लेख आग्रिाने करिाि. या उपक्रिाचे 

नांव जरी गजे मराठी असले िरी प्रत्येक भारिीय हवद्याथी आहण उद्योजकाला या उपक्रिांि 
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सिभार्ी िोिा येईल. इथे भार्षेचे बंधन नािी. अनेक परदेशी नार्ररक स द्धा या उपक्रिांि 

सिायय देि आिेि.   

खालील वेबसाईट वर र्जे िराठी ग्लोबल यािील सवग उपक्रिांचा पररचय नक्की िोईल.    

www.garjemarathi.com -                         
https://www.garjemarathi.com/mentor-for-you.php - 
https://www.garjemarathi.com/innovation_academy.html - 
https://www.garjemarathi.com/Blog/newsletter_details.php?newsletter=7

7-Seconds-are-enough-  - 
https://www.garjemarathi.com/Blog/newsletter_details.php?newsletter=G

MG-Bio-Health-Pharma-Tech-Association   - 
https://www.garjemarathi.com/Blog/newsletter_details.php?newsletter=G

MG-Agri-Tech-Forum   - 
https://www.garjemarathi.com/Blog/newsletter.php  - 
https://www.garjemarathi.com/registrationform.php  -  

 

खालील व्िीहडओिील ि लाखहिंिध्ये िध्ये र्जे िराठी ग्लोबल उपक्रिाचा हवस्िाराने पररचय 

िोईल.  

https://youtu.be/99TxA7sMktI  - 
https://www.youtube.com/watch?v=SOpGHb1i0HM  - 
https://youtu.be/9M7xRa9p87Q   - 
https://youtu.be/HRQz1AlQShU?sub_confirmation=1 

 

http://www.garjemarathi.com/
https://www.garjemarathi.com/mentor-for-you.php
https://www.garjemarathi.com/innovation_academy.html
https://www.garjemarathi.com/Blog/newsletter_details.php?newsletter=77-Seconds-are-enough-
https://www.garjemarathi.com/Blog/newsletter_details.php?newsletter=77-Seconds-are-enough-
https://www.garjemarathi.com/Blog/newsletter_details.php?newsletter=GMG-Bio-Health-Pharma-Tech-Association
https://www.garjemarathi.com/Blog/newsletter_details.php?newsletter=GMG-Bio-Health-Pharma-Tech-Association
https://www.garjemarathi.com/Blog/newsletter_details.php?newsletter=GMG-Agri-Tech-Forum
https://www.garjemarathi.com/Blog/newsletter_details.php?newsletter=GMG-Agri-Tech-Forum
https://www.garjemarathi.com/Blog/newsletter.php
https://www.garjemarathi.com/registrationform.php
https://youtu.be/99TxA7sMktI
https://youtu.be/9M7xRa9p87Q
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FHRQz1AlQShU%3Fsub_confirmation%3D1%26fbclid%3DIwAR3NvcmoTxH3qkDTESAZjL9iRSJvpWWgvTyU3bGkTM2iuIlGi9JpVnDNPXc&h=AT3CTaoljR4m5QxRw6cCN-lCChSHEOzMoboPQ2j12JcyA9Ta7tT8l_keOLtOcMp8dyipNqQddFaXM2c0049jtvjo7TY35eIvsQdkze-Gt1waP0ABWLMLbVTAHspPpoa95g&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT03gMvEBy3pQPOn76yrddZTgBVauepOC5Pnve2iqDE5os0lJJpRStd7szVLIBMtY9OYpUbg13Dar7TyyYBBauOnaqEA-LUMhaMhiNun0N74_LgxtXq0zLd59KtUd5voHzsVAqWKCkW5dMopR9B_0jECQMo
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  < र्जे िराठी संस्थापक श्री आनंद र्ान .   

णिश्वव्यापी सघंटनेचे मागादशाक पद्मणिभूर्षण माननीय डॉ रघुनार् माशेलकर यांच्यासह 

ससं्र्ापक सौ सुनीता + श्री आनदं गानु आणण गजे मराठी उपिमातं सहभागी सिा 

महानुभाि आणण णिद्यार्ी + उद्योजकानंा, पारलेकराचं्या शतशत शुभेच्छा ... !    

--००--   
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आता मी पारल्यात रहात नाही. लखे ि ७  

 

साहस ेश्री प्रणतिसती   

 

हवलेपारले पूवग उपनर्राच्या शिकापूवीच्या लोकवस्िीचा अभ्यास म्िणजे इथे स्थाईक 

झालेल्या नार्ररकांचा अभ्यास.  लोकसंख्येचाच हवचार केला िर एकोहणसाव्या शिकाच्या 

अखेरीला िीन िजार नार्ररक इथे वस्िीला आले िोिे. वर्षग १९१८ िध्ये िी लोकसंख्या साि 

िजारांपयांि पोिोचली िोिी. वर्षग १८५० नंिर इथल्या िूळ रहिवाशांनी आपल्या जहिनी 

हवकायला स रुवाि केली िोिी आहण वाढणारी लोकसंख्या स्थलांिररि नार्ररकांची िोिी. 

एकोहणसाव्या शिकाच्या अखेरीस इथल्या बिुिांश जहिनी, यािील धनवान स्थलांिररि 

नार्ररकांनी हवकि घेिल्या िोत्या. कािी सन्िान्य अपवाद वर्ळिा, जहिनी हवकि घेणार े

बािुिांश नार्ररक ित्कालीन क लाबा – रत्नाहर्री – सावंिवाडी – क डाळ – वेंर् लाग आहण 

शेजारच्या र्ोव्यािून आले िोिे. याच नार्ररकांनी, हवलेपारल्यािील  सिाजाच्या खास 

संस्कृिीचे धारे् हवणले िोिे.   

क ठलािी सिाज, आपल्याला हस्थरत्व हिळावे यासाठी सिि प्रयत्न करि असिो 

कारण क ठल्यािी िणी िो हस्थर नसिो. यांचे कारण, बदल अथवा पररविगन िा हनसर्ागच्या 

चक्राचा हनयि आिे. त्यािील प्रत्येक क ट ंब आहण क ट ंबािील प्राथहिक घटक, व्यहक्त अशा 

पररविगनाचा कारक असिो – असिाि. आपल्या प्रत्येकाच्या भविालांि घडणार ेबदल कायदे 

– हनयि – िूल्य – प्रथा – परपंरा – आचार हवचार – आध हनक िंत्रज्ञान अशा स्वरूपाचे 

असिाि. रे्ल्या िीन शिकांपासून िळूिळू झालेल्या औद्योर्ीकरण – आध हनकीकरण – 

जार्हिकीकरण आहण अंहिििः सिाजिाध्यिांचा वेर्वान िंत्रज्ञान हवकास िे यांचे अदृश्य 

रीर्र पॉईट्ंस आिेि. असे सूक्ष्ि हकंवा स्थूल बदल प्रथि संवेदनशील व्यक्तीला जाणविाि 

आहण िर् िे क ट ंब पािळीवर पोिोचिाि. इथेच व्यक्तीच्या वार्ण कीि, सिज िीि, आकलनांि 

आहण अंहिििः घेिलेल्या हनणगयाि िे बदल प्रभावी ठरिाि िे आपण पािू शकिो. कालांिराने 

क ट ंब आहण सिाज पािळीवर असे बदल दृश्यिान िोिाि. िे एक वेर्ळी हदशा घेिाि.  
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अठराव्या शिकापासून भारिाच्या चारी हदशांनी नार्ररकांनी रोजी-रोटी साठी ि ंबईकडे 

धांव घेिली िोिी. िात्र यांि बदल आहण पररविगन दृश्यिान झालेले हदसायला लार्ले. 

हवसाव्या शिकाच्या अखेरच्या िीन दशकाि याला उलटी हदशा हिळाली. ि ंबईि 

आंिरराष्रीय दजागचे उच्च हशिण घेिलेले िरुण,  कोकणाच्या हदशेने हनघाले, हवशेर्षिः अ 

दजागची हवकहसि शिर े सोडून, िे उपजीहवकेसाठी नव्या आव्िानांच्या शोधाि हनघाले. 

हवलेपारल्यािील हकिान साि – आठ िरुण - िरुणी ि ंबई सोडून शेिी – बार्ायिी – पूरक 

व्यवसाय करण्यासाठी कोकण पररसराि आहण अन्यत्र स्थीरावले. यशस्वी झाले.  

असा एक धाडसी – चि र – यशस्वी पारलेकर, आपल्या आजच्या लेखाचा नायक 

आिे. कािीसा (?) उद्धट...प्रसंर्ी उिगट....िािाच्या एका बोटावर विी हफरवि िो वर्ागि 

हशरायचा..! िात्र शाळा आहण ििाहवद्यालयाि, प्रत्यिाि िा उद्धट आहण उिगट वाटणारा 

िरुण, त्याच्या हनसर्गदत्त आत्िहवश्वासाचेच दशगन देि िोिा. िा आत्िहवश्वास क ठलािी 

ि खवटा नव्ििा. नंिरच्या काळांि याच्या प्रर्िीच्या प्रत्येक टप्प्यावर – प्रत्येक घटनेि यांचा 

िा आत्िहवश्वास दृश्यिान िोि रािीला आिे.  

पालेश्वर – जयिन िान – हवष्ण प्रसाद – हशवानंद – रािानंद या सवग सिकारी 

सोसायट्या    हवलेपारल्याच्या अस्सल िध्यिवर्ीय क ट ंबांची सांस्कृहिक बेटं आिेि. 

यािल्याच  स भार्ष रोडवरच्या रामानदंी वािावरणाि वाढलेला ययाती बापट शाळेि 

असिांना,  र्हणि आहण हफहजक्स िे त्यांचे अत्यंि आवडीचे हवर्षय िोिे. २२ व्य वर्षीच स वणग 

पदकासि सीएची परीिा उत्तीणग झाल्यानंिर, एसीसी सारख्या िोठ्या कंपनीि बोलावून लठ्ठ 

पर्ाराची नोकरी हिळाल्यावर, ह्याने एका वर्षागि नोकरी सोडून, स्विंत्र पॅ्रहक्टस चालू केली 

िोिी. स्विंत्र पॅ्रहक्टसस द्धा अडीच िीन वर्षे करून, सर्ळे क्लायंट्स आपल्या हित्रांिध्ये वाटून 

टाकून, िा कािीच काळांि बांधकाि व्यवसायाि हस्थरावला. िो व्यवसायस द्धा कािी वर्ष े

करून, िर् िो दापोलीला जाऊन आधी शेिकरी झाला आहण िर् िरँ्ो इन ररसॉटगचा िालक 

झाला. अियागद हजद्द आहण िेिेनि, बेडर वतृ्ती, प्रचहलि व्यवस्थेशी प्रसंर्ान रूप कधी झर्डून 

िर कधी हिला वाकवून काि करून घेणे, िे सर्ळे यांचे र् णधिग आहण र् णवतृ्ती आिेिच.  
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   < श्री ययािी बापट 

िरिर त्याच्या व्यणिमत्िात, एक उद्धटपणाची छटा आह ेअसे सिासामान्याचंे मत 

आह.े  िो जसा एकाला हदसला, िसाच सवाांना हदसला असेल, असे िात्र ि ळीच नािी. िन ष्य 

स्वभावाचा आहण एखाद्या व्यहक्तित्वाच्या र् णधिागचे वणगन करिांना एक नेिके संबोधन आपण 

वापरिो... .. प्रांजळपणा. जे िनाला पटेल िेच करायचे िा खाक्या..! िी या वतृ्तीची दृश्य 

व्यक्तिा असिे िात्र िी नेिेिीच हनसर्गदत्त आत्िहवश्वास आहण हवर्षयाचे नेिके र्हणिी आकलन 

यांच्या िािाि िाि घालून येिे. स्पष्ट, श द्ध, प्रािाहणक, हनष्कपट व्यविार िेि  .. .. यािली  

पारदशगकिा .. .. या आहण अशाच प्रांजळपणाच्या अनेक छटांचे दशगन िात्र खूप द हिगळ असिे 

.. ..  जे आपल्याला श्री ययािी बापट या असािान्य – जर्ावेर्ळी बौहद्धक प्रहिभा असलेल्या 

व्यवसाहयकाच्या व्यहक्तित्वाि दृश्यिान िोि रिािे.  

ययािीच्या प्रांजळपणाच्या अन्य वेर्ळ्या छटा स द्धा आपल्याला अन भविा येिाि. 

त्याच्याशी कधीिी िोणाऱ्या  सािान्य संवादािून आहण व्यहक्तर्ि भेटीिून त्याच्या 

व्यहक्तित्वािला सिज – स वाच्य – पारदशगक  ययािी जाणविो आहण हदसिोिी. आजोबांनी 

हशकवलेले ब हद्धबळ – वयाची अठरा वर्षे पूणग िोईपयांि थांब आहण िर् स्विःच आपले 

भहवष्यािले हनणगय घे,  असा आई – वहडलांचा प्रेरणा-ऊजाग-आत्िहवश्वास देणारा सल्ला – 

वहडलांनी लावलेल्या झाडाची फळे ि ले चाखिाि िात्र िाझ्या वहडलांनी िी लावलेल्या 

आंब्याची फळे चाखली याचा आनंद – कािी वर्षाांपूवी आयागविग कॉलनीिील बंर्ल्याि 

लावलेली आम्रपाहल आंब्याची दोन कलिे, या सवग, ययािीसाठी अहभिानाच्या आहण 
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भावनाशील संवेदना देणाऱ्या त्याच्या र्हिऱ्या जार्ा आिे. त्याला आदरस्थानी असलेल्या कै 

श्री आण्णासािेब साठे (हवलेपारल्याच्या हवजय स्टोअसगचे िालक)  यांनी अर्त्याने हदलेली 

आहण त्यांच्या आहण कै श्री बी के खर ेया दोघांच्या िस्िे लावलेली आम्रपाली आंब्याची कलिे, 

त्याच्या आयागविग कॉलनीिील बंर्ल्याच्या आवाराि हखडकीिून रोज दशगन देिाि. यािले एक 

कलि अन्य िालकाच्या बंर्ल्याच्या आवाराि िोिे. त्या झाडाप्रहि त्याची लार्णी इिकी आिे 

की हनव्वळ िे झाड आपल्या आवाराि िवे म्िणून संधी उपलब्ध िोिाच त्याने िो बंर्ला 

झाडासि थोडीशी जास्ि हकंिि देऊन हवकि घेिला. या सवाांहवर्षयी आहण आम्रपाली 

कलिांहवर्षयी बोलिाना, ऋणत्वाचे – कृिज्ञिेचे िित्व जाणणारा संवेदनशील ययािी सिज 

र्वसिो. कॉलेजाि असल्यापासून अर्दी आजपयगन्ि, साधे (थोडेसे अनाकर्षगक)  कपडे 

वापरणे िे त्याचे द सर ेदृश्यिान िोणार ेवैहशष्टय. खास सिारभंाि, थोडासा र्डद ररं्ािला लांब 

बाह्यांचा शटग आहण क्वहचि त्यावर जाहकट म्िणजे िोठ्ठीच हजवाची ि ंबई म्िणावे.                   

 

^ कै श्री आण्णासािेब साठे यांनी लावलेले आम्रपाली कलि, आयागविग 
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^ कै श्री बी के खर ेयांनी लावलेले आम्रपाली कलि, आयागविग 

    

^ श्री ययािी बापट 

या सगळयात महत्िाच ंकाय तर ययातीची मतु्सदे्दणगरी. सिोर हदसिंय िे िसं र्िृीि 

न धरिा त्यापलीकडे नक्की काय आिे िे बघायची त्याची वतृ्ती आहण दृष्टी अर्दी नेिकी  

आिे, सकारात्िक आिे. एकिेकांना घरच्या जहिनीिला िक्क द्यायला ियार नसेलेले एका 
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क ट ंबािले लोक एकत्र आणून त्याची कार्दपते्र करायला, त्यांची सरकारी रहजस्रार सिोर 

नोंदणी करायची िा व्यविार सिज सोपा नािी. यािल्या अनेक व्यहक्त नोकरी उद्योर्ासाठी 

अन्यत्र स्थाईक झालेले असिाि. त्यांचे ििैक्य घडवून आणून, त्यांना र्ावी नेऊन १५० 

एकर जहिनींची कार्दपते्र नोंदणीकृि करून घेिली.  साित्य – हचकाटी – वक्तशीर हनयहिि 

पारदशगक व्यविार आहण आत्िहवश्वास  .. .. या सर्ळ्या र् णवत्ता इथे या व्यविार कौशल्याि 

एकत्र हनवास करिाना दृश्यिान िोिाि.   

 

 

^ बापट क ट ंबीय डावीकडून  हच ऋहत्वक – श्री ययािी –      सौ उज्वला – हच ऋग्वेद. 

TRUST THE TIMING OF LIFE EVENTS. IT HAS A REASON.  

दापोली शिरािला आयागविग कॉलनी िा पंचवीस एकर हवस्िार असलेला, नव्वद बंर्ले 

प्लॉटचा िित्वाकांिी प्रकल्प, जिीन हवकि घेऊन, वर्षग १९८९ – ९० िध्येच संकहल्पि 

झाला िोिा. याचवेळी जवळच्या सडवली र्ावािील १५० एकर जिीन स द्धा भार्ीदारांच्या 

साथीने ययािीने हवकि घेिली िोिी. िात्र याच्या आधीच्या काळांिील कािी पररहस्थहि - 

घटनांचा संदभग याला नक्कीच आिे. िूळ कोकणाि स्थाईक असलेल्या ययािीच्या 

आजोबाना, कािी पररहस्थिीि ळे आपली आंब्याच्या कलािांची लार्वड केलेली बार्ायिी 

जिीन हवकून ि ंबईला स्थलांिररि व्िावे लार्ले िोिे. आपल्या स्वअहजगि जहिनीवर स्वकष्टाने 

ज्या कलािांना पाणी घालून आपण वाढवले, त्यांना, िी जिीन हवकून अंिर देणे हकिी 
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वेदनादायी असेल त्याचा अन भव शिरी नार्ररकांना नक्कीच हिळणार नािी. ययािीच्या 

स्ििृीि िी पररहस्थहि कदाहचि द खरी जार्ा बनून राहिली असावी.    

सीए श्री रानडे – सीए श्री बी के खर े– ए.सी.सी चे श्री जयराव – हबल्डर श्री दािार - 

आहकग टेक्ट श्री िध भाऊ देशपांडे अशा सवग ििान भावांचा खूप िरुण वयांि हिळालेला  सहक्रय 

प्रर्हिशील सिवास .. ..  उत्ति शैिहणक प्रर्िी .. .. िार्ोिार् सिोरून चालून  आलेली नोकरी 

.. ..  प्रस्थाहपि बांधकाि व्यवसायाि भार्ीदारी .. .. अशा घटना वेर्ाने आहण हनयहििपणे 

घडि राहिल्या िोत्या.  िाननीय कै श्री भालचंद्र काशीनाथ िथा बी के खर ेयांच्याकडे त्याने 

सीएची आहटगकलहशप पूणग केली िोिी. एकेकाळी नािवंि कर हवर्षयक सल्लार्ार म्िणून 

दबदबा असलेल्या खरसेािेबांच्या हवचारधारणेचा प्रभाव, त्यांच्या संपकागि आलेल्या 

प्रत्येकावर हनहश्चिच पडि असे. ययािीस द्धा याला अपवाद नव्ििा. THINK LARGE – 
THINK DIFFERENT िी खरसेािेबांची हशकवण त्याने आत्िसाि केली िोिी. त्यांच्या 

प्रोत्सािनाि ळे ययािीने असेच कािी हनणगय चाि यागने घेिले, ज्यावर नंिरच्या काळािील 

प्रत्येक प्रकल्पाचा पाया रचला रे्ला िोिा. िित्वाचे म्िणजे वर्षग १९८९िध्ये हच ऋहत्वकचा 

जन्ि आहण िार्ोिार् हच ऋग्वेदचा जन्ि झाला िो काळ पत्नी सौ उज्ज्वलाच्या परीिेचा 

िोिा. ययािीचे पूणग लि आयागविगकडे िोिे आहण वास्िव्य दापोलीिध्ये िोिे. त्याकाळाि 

दोन्िी ि लांच्या हशिणासाठी सौ उज्ज्वला एकटी पारल्याि रिाि िोिी. सिचाररणीचे असे 

सोबि असणे िे या दपंिीच्या यशाचे नेिके ििग आिे.           

वर्षग १९८९ िध्येच सडवली र्ावािल्या जहिनीवर आंबा कलिे आहण काजूची लार्वड 

करून प्रथि एक घर बांधून घेिले िोिे. ययािीने हवलेपारल्यािून दापोलीला ि क्काि िलवला 

िोिा. दापोली शिरािील िध्यविी हठकाणी असलेला डोंर्र म्िणजे आयागविग कॉलनी. 

त्याकाळांि दापोली शिरािले ि ख्य रस्िेिी लाल िािीचे िोिे. ि ंबई – प ण्यासारख्या शिरांि 

इिारि बांधणे फार िोठे आव्िान नसिे कारण रस्िा – वीज – डे्रनेज अशा स हवधा स्थाहनक 

ििापाहलकेिफे उपलब्ध िोिाि. आयागविग कॉलनीच्या डोंर्रावर, बंर्ले बांधण्यासाठी 

जहिनीचे प्लॉट पाडण्याचे काि, श्री िध भाऊ देशपांडे या नािवंि अन भवी आहकग टेक्टकडे 

सोपवले िोिे. इथेच या प्रकल्पाचे अधे यश नक्की झाले िोिे. श्री दािारांबरोबर ि ंबई – 

नालासोपारा – प णे इथे अनेक इिारिी बांधण्याचा अन भव पाठीशी िोिा. आयागविग 

कॉलनीच्या रस्िे – वीज प रवठा – डे्रनेज यंत्रणा याचे प्राथहिक काि स रू झाले. िे िोठेच 
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आव्िान िोिे कारण पारपंररक पद्धिीने झालेल्या या कािांि त्यावेळी एसीबी आहण िेकर 

सारखी यंते्र उपलब्ध नव्ििी.  वर्षग १९९४-९५ िध्ये, कॉलनीि लिान – िोठ्या आकाराचे 

साधारण नव्वद बंर्ले प्लॉट, हवक्रीसाठी ियार झाले िोिे.  

    

       ^ सडवली फािग िाऊस                                  ^ सौ उज्ज्वला बापट  

 

           

                                           ^ सडवली आिराई  

स ट््टयांिधे सिलीला येणाऱ्या हित्रिंडळींसाठी, ययािीचे सडवली िधले घर आिा 

आवडिे हठकाण बनले िोिे. कोकणाशी नाळ बांधलेल्या श्री स बोध जोशी या त्याकाळांि 

छोटासा ट ररझि व्यवसाय करणाऱ्या चि र पारलेकर उद्योजकाने यािले नेिके र्िक िेरले 

िोिे. वर्षग १९९८ िध्ये सिज काढलेल्या सिलीिध्ये दीडशे हित्रिंडळी सिभार्ी झाली िोिी. 

त्यासवाांची रिायची सोय याच घरांि झाली िोिी. िोपयांि सडवलीच्या आिराईि दिा वर्षाांपूवी 
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लावलेली आंब्याची कलिे बिरली िोिी. वर्षग २००२ िध्ये, श्री स बोध जोशी याने आखलेली 

सडवलीची पणहली आम्र महोत्सि सहल अत्यंि यशस्वी झाली आहण बिुधा याच काळांि 

आयागविग कॉलनी िधल्या बंर्ले प्लॉटची िार्णी वाढली आहण बंर्ल्यांची बांधकािे स रू 

झाली. आयागविग संकल्पना – जिीन खरदेी पासून प्रत्यि यश हिळायला िध्ये बारा – चवदा 

वर्षाांचा काळ जावा लार्ला िोिा. आज रे्ल्या वीस वर्षागि श्री स बोध जोशींच्या मगँो इन 

मधल्या आम्र महोत्सि सहलींचा खास ब्ॅडं बनला आह.े   

   

                                 ^ िरँ्ो इन बंर्ले  

आयागविग कॉलनीिील स रुवािीच्या कािी बंर्ल्यांचे बांधकाि ययािीने स्विःच केले. 

त्यािार्ोिार् बंर्ल्यांच्या िालकांसिोर टाईि शेअरररं् संकल्पना ठेवली. इथेिी ि त्सदे्दहर्रीने 

प्रचहलि पद्धिीला बाजूला ठेवि स्विःची वेर्ळी संकल्पना राबवली आहण कािी बंर्ल्यांच्या 

िालकांना आहथगक फायदा हनहश्चिपणे हिळाला. नंिरच्या िरँ्ो इन िॉटेल संकल्पनेची िी 

स रुवाि िोिी. एकहवसाव्या शिकाच्या स रुवािीची दिा-बारा वर्षग, २०१३ पयगन्ि आयागविग 

िधील स्विःच्या बंर्ल्यासि अन्य बंर्ल्यािध्ये साधारण २०-२२ बेडरूि िध्ये, िोि स्टे – 

बेड अडँ िेकफास्ट या संकल्पना खूप यशस्वी झाल्या िोत्या. ििाराष्र राज्य सरकारच्या 

पयगटन िंत्रालयाच्या एि हट हड सी हवभार्ाची िान्यिा या उपक्रिाला हिळलीच िोिी.  
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^ िरँ्ो इन सूट अंिर्गि सजावट 

वर्षग २०१० िध्ये हच ऋहत्वक पदवीधर झाला. लिानपणापासूनच त्याचा ओढा 

दापोलीकडे िोिा. त्यावेळी आयागविगच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी अन्य व्यवसाहयकावर 

सोपवली िोिी िात्र त्याि कािी अडचणी हदसि िोत्या. हच ऋहत्वक बापट या ययािीच्या 

िोठ्या ि लाने, िी जबाबदरी स्वीकारण्याची ियारी दाखवली आहण वहडलांच्या 

िार्गदशगनाखाली त्याची उिेदवारी स रू झाली. वर्षग २०१४ िध्ये िाज्या दिाच्या प ढील 

हपढीकडे व्यवसायाचे नेितृ्व सोपविांना, आयागविग व्यवस्थापनाचे आहण इिारिीचे नािांिर 

मगँो इन असे करण्याि आले. आहण कािी काळािच या व्यवसायाने काि टाकली. 

दापोलीिील ट ररझि अथागि पयगटन व्यवसायाि आिा मगँो इनचे प्रत्येकी साडेिीनशे चौरस 

फ टाचे चार सूट .. डायहनंर् िॉल, नव्या अंिर्गि रचनेसि सज्ज झाले.  

      < श्री ऋहत्वक बापट -- श्री ऋग्वेद बापट >  

  <  िरँ्ो इन बंर्ला 

या चार रूि आहण अन्य आठ बांर्ल्यांिध्ये  आंिरराष्रीय दजागच्या हडलक्स सोयींसि 

वीस बेडरूम्स, मगँो इन व्यवस्थेि आिा एकावेळी साठ-सत्तर पयगटकांसाठी उपलब्ध आिेि. 
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कोकणािील पारपंररक खाद्य संस्कृिीिील डाहळंबी उसळ – फणसाची भाजी – थालीपीठ   

अशा चहवष्ठ पाककृिी, पयगटक पािुण्यांसाठी न्यािारीसि – सकाळ – द पारच्या जेवणांि खास 

बनवल्या जािािच. जेवणािील पदाथाांचे वैहवध्य आहण स्वाद – चवीचा दजाग याने पािुण्यांच्या 

पसंिीची दाद हिळवली आिे. आध हनक िाहििी – िंत्रज्ञान कौशल्याने – उत्ति छायाहचत्र 

आहण द्रोन कॅिेऱ्यावर हचहत्रि केलेली िरँ्ो इनची वेबसाइट, व्यवस्थेचा वास्िव आहण लौकीक 

दजाग रहसकांपयांि प्रसाररि करिे आिे. कोकणाचे आकर्षगण असणाऱ्या ि ंबई बािेरच्या नव्या 

पयगटकांचा हिळणारा उत्ति प्रहिसाद, िा वर्षग २०१४ िे वर्षग २०२१ या साि वर्षागिील हच 

ऋहत्वकच्या व्यवस्थापन कौशल्य यशाचा पहिला टप्पा आिे. त्याला प ढे उत्ति संधी उपलब्ध 

िोणार आिेिच. धाकटा ि लर्ा हच ऋग्वेद सीए झाला आिे आहण िोठ्या आस्थापनेि नोकरी 

करिो आिे. वहडलांच्या सिदृ्ध कारकीदीचा आहण कौि कास्पद प्रर्िीचा िणाव न घेिा, 

दोघेिी आपल्या कारहकदीची यशस्वी वाटचाल करि आिेि.     

     

^   िरँ्ो इन बंर्ला बेडरूि आहण हस्वहिंर् पूल 

िैलब द्धी आहण क शाग्रब द्धी अशा दोन्िी हनसर्गदत्त ब द्धीित्तांचा धनी असलेला ययािी, 

सीएच्या इंटर आहण फायनलला दोन्िी परीिांिध्ये र् णवत्ता यादीि िोिा. फायनलला कंपनी 

लॉ सारख्या कठीण हवर्षयाि स वणग पदकाचा िानकरी िोिा. सीए झाल्यानंिर त्याला 

उपजीहिकेसाठी साधन न बनवता, दापोलीसारख्या शिरांि शेिी – बार्ायिी आहण ि ख्य 

म्िणजे आयागविग कॉलनीचा हवकासक म्िणून कीहिगिान झाला. त्याच्या हशस्िबद्ध 

उद्योर्नीिीने,  एकहवसाव्या शिकाच्या पहिल्या वीस वर्षाांिच, िरँ्ो इनच्या िाध्यिािून आहण 

टाईि शेअरररं् संकल्पनेची ि त्सदे्दहर्रीने िांडणी करून दापोलीच्या पयगटन व्यवसायांि 

आपली िरँ्ो इन िी खास िॅडं अथवा ि द्रा हनिागण केली. आपल्या सिि प ढच्या हपढीकडे 

व्यवसाय सोपवून वयाच्या पन्नाशीिच व्यवसायािून हनवतृ्ती घेिली.   
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आिा ययािी क ट ंबासाठी आहण स्विःसाठी वेळ देिाना आपल्या छंदाि रिला आिे. 

फळांपासून वाईन, ऑरे्हनक कोिब चा ियार करण्याचा िौशी घरर् िी उपक्रि स रू केला आिे.  

फणस – जांभूळ अशा कोकणाि ि बलक प्रिाणाि उपलब्ध असणाऱ्या, जवळपास १५ 

फळांच्या स्वाद आहण चवीने सिदृ्ध वाईन बनवल्या आिेि. िात्र िा त्याचा स्िान्त सुखाय 

असा घरर् िी छंद आिे.  याबरोबरच बेक केलेले अनेक पदाथग बनवण्याचे कसब सरावाने 

आत्िसाि करिांना, त्यांचे स्विः हडझाईन केलेले स सज्ज िॉडयूलर हकचन त्याच्या 

दीििीला आिे. हिजचा डाव टाकणे िा त्याचा  अजून एक आवडिा छंद. िात्र आिा खेळाडू 

नसल्याने त्याला हिजचा डाव ऑनलाईन खेळावा लार्िो. आजिी  ययािी हनयहिि 

अभ्यासाने कंपनी लॉ, इन्कि टॅक्स अशा र्िीशील (Dynamic) हवर्षयाचा सिज हवस्िार 
करिो. िरँ्ो कॅहनंर्, हकचन िॅनेजिेंट, हसिेंट काकँ्रीट, इिारिींचे योग्य हडझाईन िा िर त्यांचा  

अन भवहसद्ध ज्ञानसंचय आिे. यावर ययािी सिरस िोऊन बोलिो. वाचनाची आवड 

जोपासिांना इंहग्लश नाटके, हफलॉसॉफी िे त्याच्या पसंिीचे वाचन छंद आिेि.   

हवलेपारल्याि प्रकाहशि िोणाऱ्या अभूतपूिा पारले या िाहसकािील आता मी 

पारल्यात रहात नाही या लेखिालेिील ज लै २०२१ िधील िा सािवा लेख. 

   < श्री ययािी बापट 

िा लेख हनव्वळ श्री ययािी बापट या उद्योजकाच्या व्यहक्तित्वाचा पररचय अथवा फक्त 

त्याच्या यशाचा आलेख नािी. िा, एका व्यक्तीचे Subjective (व्यणिणनष्ठ), कौि क करणारा 

लेखिी नािी. Objective (िस्तुणनष्ठ) दृष्टीने नोंदवलेली, ि ंबई ििानर्रीिील हवलेपारले या 

उपनर्राच्या दीडशे वर्षाांच्या इहििासािील िी कािी पाने आिेि. आपल्या हवलेपारल्यािील 

चि र – व्यविारी पूवगसूरींनी आधीच्या हपढीिील अनेक संदभागच्या अशा अनेक स्पष्ट नोंदी, 

हवलेपारल्याच्या इहििासाच्या स्िहृिगं्रथाि करून ठेवल्या आिेि. िी लेखिाला, एकहवसाव्या 
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शिकािील, हवलेपारले उपनर्राच्या संस्कृिीच्या प ढच्या प्रर्िीच्या नोंदी आिेि. श्री ययािी 

बापट यांच्या व्यहक्तित्वाचा आहण उद्योर्नीिीचा पररचय.. .. त्यांच्या आधीच्या आहण 

नंिरच्या भविालासि -- क ट ंब आहण हशिण – शैिहणक पाश्वगभूिीसि – काळान रूप 

बदलणाऱ्या सािाहजक पररहस्थिीसि येिो. ज्याकाळांि Start up Business  िा शब्दप्रयोर् 

प्रचारांि नव्ििा, त्याकाळािल्या, श्री ययािी बापट यांनी व्यवसायहनष्ठा – चाि यग – धाडस – 

साित्य – ि त्सदे्दहर्रीने, स्विः आखलेला यशाचा िार्ग, िरुण हपढीसाठी हनहश्चिच ऊजाग आहण 

प्रेरणा देणारा आिे..!         

श्री ययािी – सौ उज्वला – श्री ऋहत्वक आहण श्री ऋग्वेदसि सवग बापट क ट ंब आहण 

आयागविग आहण िरँ्ो इन पररवाराला शिशि श भेच्छा..!   

--००--  
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आता मी पारल्यात रहात नाही. लखे ि ८ 

एक आधुणनक - उच्च णशणक्षत शेतकरी  

 

कोहवड १९ च्या संसर्ागची दिशि पसरली िोिी त्याला एहप्रल २०२० िध्ये जेििेि 

वीस - पंचवीस हदवस झाले िोिे. देशभर लॉकडाऊन जािीर झाला िोिा .. .. जणू देशाचे 

दैनंहदन व्यविारच थांबले असावे अशी िणावाची पररहस्थहि पािून, प्रत्येकाचा श्वास जड 

झाल्यासारखा झाला िोिा. १६ एहप्रल २०२० च्या पिाटे, I write that .. ..  मी णलणहतो 

ते या त्याच्या ब्लॉर्वर िो भेटला. २१ णदिसांच्या चलॅेंजच्या शेिटी आहण End of 21 Day 

Challenge या दोन लेखांि, नेिक्या त्या िणावािल्या हदवसािल्या त्याच्या िनोभूहिकेचा 

त्याने हदलेला पररचय अर्दी पारदशगक िोिी. िूळ िराठी लेख आहण त्यांचे त्याने स्विः केलेले 

इंहग्लश भार्षांिर. िूळ हवचार त्याने प्रथि क ठल्या भार्षेि िांडले असावे आहण भार्षांिर क ठले 

असा प्रश्न पडावा इिक्या त्याच्या दोन्िी भार्षा सिदृ्ध आहण िांडणी चपखल. हवहवध हवर्षयांना, 

हवशेर्षिः कोंकणािील नेिक्या हवर्षयांना स्पशग करणार ेत्याचे संहिप्त ब्लॉर् वाचले की िो एक 

उत्ति लेखक आिे याची ि म्िाला खात्री पटेल. त्याचे बिुधा एक कारण आिे. वर्षग २००० 

िध्ये, दापोलीच्या कृहर्षििाहवद्यालयािून M Sc Agri िी पदवी परीिा उत्तीणग झाल्यावर, 

अगॅ्रोिन या प ण्याच्या सकाळ दैनकात साप्ताहिक प रवणीसाठी, शेिकी हवर्षयक लेख 

हलहिण्याची त्याला हिळालेली संधी, याि ळे आपण हलिू शकिो िी त्याला झालेली जाणीव 

आहण नंिरचे त्याचे यशस्वी लेखन उल्लेखनीय आिे.  

हवलेपारल्यािील बािुिांश िध्यिवर्ीय िराठी य वक – य विी ज्या क्रिाने आपले 

हशिण पूणग करिाि, अर्दी त्याच पठडीि आपला आजच्या लेखाचा नायकिी बारावी उत्तीणग 

झाला. िात्र बारावी नंिर सीए – इंहजहनयर – डॉक्टर – बकँर या सािान्य स्वीकृि िार्ागने 

याचा प्रवास झाला नािी. प्रत्येक उन्िाळी स ट्टीि िहिनाभर, रत्नाहर्री जवळच्या र्ोळप या 

र्ावािील वडीलोपाहजगि घरी आहण अंजनवले या र्ावािील आजोळी राहिल्याि ळे, त्याला  या 

भविालािील हनसर्ग आहण शेिी हवर्षयी आकर्षगण हनिागण झाले िोिे. अकरावी-बारावीच्या 

परीिेि हफहजक्स आहण िॅर्थस या दोन हवर्षयाि िो फारसा रिला नव्ििा. िात्र केहिस्री आहण 

बायॉलॉजी या हवर्षयांि प ढे अभ्यास करावा अशी उत्स किा िोिी. या सवाांचा एकहत्रि हवचार 
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करून बारावी नंिर वर्षग १९९४ िध्ये त्याने दापोलीच्या डॉ बाळासािेब सावंि कोंकण 

कृहर्षहवद्यापीठाि प्रवेश घेिला. आपल्या आजच्या लेखाचा नायक आिे श्री सणचन पटिधान.        

             

 

        ^ श्री सहचन पटवधगन                   ^ डॉ बाळासािेब सावंि कोंकण कृहर्षहवद्यापीठ, दापोली 

 

वर्षग २००० िध्ये सहचन, M Sc Agri िी पदवी परीिा उत्तीणग झाला आहण नोकरीचा 

शोध स रू झाला. स रुवािीला प ण्याच्या सकाळ दैनकात अगॅ्रोिन या साप्ताहिक प रवणीसाठी, 

शेिकी हवर्षयक लेख हलहिण्याची त्याला हिळालेली संधी िी त्याची पहिली पायरी िोिी. 

त्यासाठी कािी काळ िो प ण्याि राहिला. वीस वर्षागनंिर सहचनचे ब्लॉर् आहण त्यािले हवहवध 

हवर्षय, त्याच्या हनसर्गदत्त लेखन कौशल्याची साि देिाि. हवहवध हवर्षयांवर हनयहिि लेखन 

करणाऱ्या आपल्या आईकडून, सौ िनीर्षा पटवधगन यांच्याकडून सहचनने िा लेखनाचा वसा 

घेिला आिे.   

शेिकी पदवीधर सहचन आिा नक्की काय करिो याची उत्स किा सर्ळ्यानाच असेल 

याची िला खात्री आिे. पदवी परीिा उत्तीणग झाल्यानंिर प ढची आठ – दिा वर्षे नोकरी करून 

प्रत्यि शेिकी आहण शेिकी व्यवस्थापन िेत्रािील अनेक अन भव त्याने घेिले. पूवीच्याकाळी 

हवहवध िेत्राि हवकास कािे करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांना, शेिी हवकास कािांसाठी, य रोहपयन 

य हनयन – जिगनी – अिेररका असे हवकहसि देश आहण भारि सरकार असा िीपिीय सरकारी 

हनधी उपलब्ध िोि असे. नंिरच्या काळांि िोठ्या राष्रीय आहण आंिरराष्रीय आस्थापना 

CSR प्रकल्पांना या सरकारी हनयिा अंिर्गि आहथगक िदि करि असिाि. याहशवाय अहझि 
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प्रेिजी फाउंडेशन सारख्या संस्था, CSR हनयिापलीकडे जाऊन, ग्रािीण शेिकी हवकासाची 

कािे करण्यासाठी, स्वयंसेवी संस्थाना हनधीचा प रवठा करिाि.  

ग्रािीण शेिकी आधाररि हवकास प्रकल्पावर काि करणाऱ्या कािी स्वयंसेवी संस्था, 

अशा हनधीसाठी हनधी प रवठादार आस्थापनांकडे  अजग करिाि अथवा या आस्थापना कािी 

प्रकल्पांची स्विः हनवड करिाि. इथे सहचनचे काि स रू िोिे. अशा ग्रािीण शेिकी हवकास 

प्रकल्पाचा या हनधी प रवठादारांच्या विीने अभ्यास करणे.  हपकाची हनवड -- जिीन उपलब्धी 

आहण जहिनीची योग्यिा – आहदवासी िेत्रािील शेिी – पाण्याची उपलब्धिा – पूरक योग्य 

िवािान --  क शल अथवा हनिक शल कािर्ारांची स्थाहनक उपलब्धिा – हबयाण्याची योग्य 

हनवड -- ियार िोणाऱ्या शेिकी उत्पादनाला आवश्यक िी सिज हवक्री व्यवस्था या सवागचा 

आढावा घेऊन प्राथहिक अिवाल बनहवणे. चालू प्रकल्पाचा आढावा घेऊन आवश्यक िांहत्रक 

सूचना करणे. यासाठी आवश्यक अभ्यास करणे. असे िांहत्रक सल्ला देण्याचे काि िा 

सहचनच्या, िी लान्स कन्सलटंट अशा स्वरूपाच्या व्यवसायाचा ि ख्य भार् आिे. यासाठी 

त्याला प्रत्येक प्रस्िाहवि प्रकल्पाला भेट देऊन त्याचा अभ्यास करावा लार्िो. याचवेळी ज्या 

स्वयसेंवी संस्थांना िा हनधी उपलब्ध िोणार असिो त्यांचा शेिकी िंत्राचा अन भव आहण 

कौशल्य – उपलब्ध हनधीचे योग्य व्यवस्थापन आहण वापर, िानवी संसाधन स्थाहनक 

उपलब्धिा.. .. अशा र्ोष्टींचे हवशे्लर्षण आहण नोंद प्रकल्पाच्या प्राथहिक अिवालाि सहचनला 

कराहव लार्िे.   

 

^ श्री सहचन पटवधगन 
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सहचनचे स्पष्ट हवचार त्याच्या ब्लॉर् िध्ये आपण वाचू शकिो. शेिकरी आत्िित्या का 

करिो...!? त्याच्या शेिीच्या अपयशाची हनहश्चि कारणे कोणिी...!? अशी कारणे ओळखून 

त्यावर योग्य धोरणाने उपाय योजना करण्याची आवश्यकिा, यावर सहचन अभ्यासाने आहण 

हनरीिणाने हटप्पणी करिो. त्याच्या ििे पारपंररक शेिीचे उत्पादन, िवािानाच्या वाहर्षगक 

बदलाचा हवचार करून िोि असे. नव्या शेिकी िंत्राि नवी हबयाणे आहण िवािानाचा हवचार 

न करिा केलेले व्यवस्थापन, िी अपयशाची कारणे असू शकिाि. यांचे कारण पारपंररक 

शेिीच्या उत्पादनाचा हवचार करिाना, नव्या िंत्राि एकरी जास्ि उत्पादन हिळिे या आशेने 

कािी बदल केले जािाि. बदललेल्या िवािानाचा धोका आहण उत्पादनाचा नाश िोण्याची 

शक्यिा  यावेळी जास्ि असिे.   

अभ्यास आहण संशोधन वतृ्तीने काि करणाऱ्या सहचनच्या व्यहक्तित्वाि, चार-सिा 

वेर्वेर्ळ्या हभंर्ािून हवर्षयाचे अथवा पररहस्थिीचे अवलोकन-हवशे्लर्षण करणार े वेर्वेर्ळे 

सहचन ि म्िाला भेटिाि. कोंकणािील फणस िा सहचनिधल्या शेिकी िज्ज्ञाचा 

हजव्िाळ्याचा, अभ्यासाचा आहण हचंिनाचा पहिला हवर्षय आिे. फणसावरील साि-आठ 

लेखांि, िो त्याच्या लहलि लेखन शैलीि, कोंकणािील पारपंररक फणस हपकाचा िांहत्रक 

पररचय करून देिो. केरळ राज्य आहण व्िीएिनाि या देशािील फणसांच्या पद्धिशीर 

लार्वडीचा –उत्पादनाचा -- अथगकारणाचा – हनयागिीचा – और्षधी र् णांचा पररचय करून 

देिांना, कोंकणािील फणस उत्पादनाशी त्यांची ि लना करिो. फणस हपकाबद्दल असलेल्या 

कोंकणािील सिाजिनाच्या औदाहसन्यावर, हनष्काळजी वतृ्तीवर हटप्पणी करिांना िो 

उपायिी स चविो. फणस खाऊन झाल्यानंिर उरणाऱ्या चारखंड – आठळ्या – पाने – लाकूड 

यांचे पारपंररक उपयोर्ाचे हवस्िाराने वणगन करिो. बिुर् णी फणसाच्या वापराचे इिके पयागय 

आपल्या सिोर ठेविो की रसे्टॉरटं चालवणार ेशेफ असोि अथवा पाककला हनष्णाि नार्ररक, 

यासवाांसि शेिकरी आहण उद्योजकांना िे करिील हििके हवहवध प्रकारचे फायदे  उपलब्ध 

आिे याची खात्री देिो. फक्त िे सवग ग्रािकांपयांि पोिोचणे, त्यांना ह्याचे िित्व पटवणे, िे करणे 

र्रजेचे आिे याची कळकळ व्यक्त करिो. 

सिाजाहभि ख असलेला यािला दूसरा सहचन, आपल्या सिचाररणीच्या िदिीने, 

फणस हपकावरील प्रहक्रया करण्यासाठी प्रयत्न करिो आिे. िेगन मीट (Vegan Meat) 
शाकाहारी मासं िे अलीकडच्या काळांि पशूजन्य िांसाला पयागय म्िणून जर्भरािील 
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खवययानी स्वीकारले आिे. कच्या फणसापासून प्रहक्रया करून डबाबंद वेर्न िीट बनहवणे, 

हपकलेल्या फणसापासून, िध िेिावर रािबाण उपाय असलेले फणसाचे पीठ बनवणे, िळलेले 

र्र ेबनवणे अशा भहवष्यािील योजना, सहचन सिोर आिेि.                                                               

                 

 

यािला शेिकी सल्लार्ार असलेला हवचारवंि सहचन आणखी वेर्ळा आिे. 

बालपणीच्या आठवणीि रिणारा सहचन, हवलेपारल्यािील लोकिान्य सेवा संघाच्या 

कृष्णाबाई हलिये व्यायािशाळेिील अन भवाचा आहण संस्थेच्या गं्रथालयाचा उल्लेख करिो. 

शाळेि असिांना आईने आग्रिाने या िैदानी व्यायािशाळेि घािले िोिे. हिथले सूयगनिस्कार 

आहण खोखो सारखे िैदानी खेळ याि ळे झालेला फायदा िला आज जाणविो आिे असे िो 

कृिज्ञिेने सांर्िो. याबरोबरच लोकिान्य सेवा संघाच्या श्री वा फाटक गं्रथ संग्रिालयाचा िो 

सदस्य आिे. ििाहवद्यालयाि हशकि असिांना, या गं्रथालयाि बसून हकत्येक हदवस त्याने 

शेिकी हवर्षयक संदभग संकहलि केले आिेि. नेिके इथेच सहचनिधला हवशे्लर्षक प्रणिया 

आणण पररणाम – Process and  Results याचे नेिके र्िक सांर्िो – त्यािल्या फायदा 

आहण त्र टीचे र्हणि आपल्यासिोर िांडिो.  

सहचनच्या अन भवाची िांडणी करिाना िो म्िणिो .. .. नोकऱ्या बदलण्याचा एक 

फायदा म्िणजे ि म्िाला वेर्वेर्ळ्या संस्थांिधून आहण हिथे असलेल्या बॉसकडून हशकायला 

हिळिं. िी नोकरी केलेल्या एका संस्थेिध्ये प्रिीयािंर भर हदला जायचा. त्यांचा असा ठाि 

हवश्वास िोिा की जर प्रक्रीया -- व्यवस्था हनिागण केल्या -- त्यांचे काटेकोरपणे पालन केले िर 

पररणाम हिळिािच. िी काि करि असलेल्या द सऱ्या एका संस्थेिध्ये क ठल्यािी िार्ागने 

पररणाम हिळवण्यावर भर असायचा. असे पररणाि प्राप्त करण्यासाठी व्यिस्र्ा िात्र हवकहसि 

https://1.bp.blogspot.com/-wc1TasGaQs4/YLxdxoRMGxI/AAAAAAAAFbE/5PJVa6YIqIMryUdtWEAaJNtDhimYbZzcQCLcBGAsYHQ/s927/meat-substitute.jpeg
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केल्या नव्ित्या. दोन्िी संस्थांिधल्या किगचाऱ्यांवर ह्या व्यिस्र्ाचंा णकंिा अपेणक्षत 

पररणामाचंा ताण येत होता. पहिल्या संस्थेिध्ये हजथे प्रिीयािंर भर िोिा हिथे पररणाम 

दृष्टीपथाि न रािण्याचा संभव असे. हनयिबध्द पध्दिीने वार्िाना, जर आवश्यक अपेहिि 

पररणाम बदलले िर त्यांना साध्य करण्यासाठी लोकांकडे फार किी पयागय असि.  

संस्थात्िक पािळीवर काि करिांना ख प किी लवहचकिा िोिी आहण बऱ्याचवेळा िठ्ठ 

पध्दिीने आदेश पाळण्यापहलकडे लोक कािी करू शकि नसि. द सऱ्या संस्थेिध्ये हजथे 

पररणाम िित्वाचे िोिे हिथे बऱ्याचवेळा असे लक्ष्य हनहश्चि केले जाि असे की िे साध्य 

करिाना संस्थेिधल्या प्रिीया ि व्यिस्र्ा यांचा हवचारच केला जाि नसे. त्याि ळे िोठ्या 

प्रिाणावर िाहििी व संपकग  ह्या दोन बाबिीि रै्रसिज हनिागण िोण्याची शक्यिा असायची. 

सहचनच्या ििे पारल्याच्या िैदानी व्यायािशाळेिले िाझे अन भव िी िाझ्या व्यहक्तित्व 

हवकासाची एक दीघा प्रणिया िोिी आहण कालांिराने अपेिे प्रिाणे त्याचे पररमाण त्याला 

हिळाले िोिे. आपल्या दैनणंदन व्यिहारातील अनेक णियाशंी, णिचारिंत सणचन ह ेप्रणिया 

आणण पररणामाचंे रुपक अगदी सहजपणे जोडतो.     

याच नोकरीच्या काळांि, एका आंिरराष्रीय शेिकी हवर्षयक कायगक्रिाि त्याला पहश्चि 

आहिकेिील घाना या अहवकहसि देशांि एक वर्षागसाठी जाण्याची संधी हिळाली. भारिापेिा 

हभन्न पद्धिीची शेिी आहण शेिकी उत्पादन असलेल्या िेथील एका हडहस्रक्ट असेंहब्ल 

(district assembly – हजल्िा पररर्षदेसारखी घानािील स्थाहनक स्वराज्य संस्था) बरोबर 

िो काि करि िोिा. अनेक नव्या आहण चालू शेिकी प्रकल्पांचा अभ्यास – शेिकऱ्यांसाठी 

रेहनंर् िोड्यूल बनहवणे – यासाठी रेनरचे रेहनंर् वर्ग घेणे अशा स्वरूपाचे काि त्याला घाना 

िध्ये करिा आले.   
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^ घानािील शेिकऱ्यांसिवेि 

 

 

^ घानािधील रेहनंर् वर्ग 

सहचनच्या क ट ंबाची स्विःची शेिी २० एकर शेिी आहण आंबा बार्ायिी आिे. या 

शेिीचे पूणग व्यवस्थापन सहचन स्विः करिो. कोंकणािील आंबा – फणस – काजूबोंडे अशा 

शेिी उत्पन्नापासून डबाबंद हटकाऊ पदाथग बनहवण्याचा त्याचा र्िृ उद्योर् छोट्या प्रिाणाि 

स रू झाला आिे. कोंकणाि आजपयांि द लगहिि राहिलेल्या िधिाशी पालन या ितं्राचा 

अभ्यास झाला आिे आहण दोन कृहत्रि पोळी, शेिाि उपलब्ध झाली आिेि.     
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    ^ आिरस कॅहनंर्                           ^ सौ िेजहस्वनी, हच चैिन्य आहण श्री सहचन पटवधगन  

निग हवनोदी ढंर्ाि लहलि लेखन करणारा सहचन, कोंकणािल्या िाणसाच्या 

जेवणािील आवडीच्या खाद्यपदाथागवर आहण र्िृीणींच्या रसना कौशल्यावर चहवष्ट हटप्पणी 

करिांना, त्यांच्या दैनंहदन भार्षेिील प्रचहलि लोकोक्तीवर -- लोकश्र िीवर -- िाण सकीच्या 

व्यविारांवर सिज भाष्य करिो. कधी दोन स्थाहनक हित्रांिधील संवादािून कधी 

स्नेिभावनेच्या, कधी परोपकारी वतृ्तीच्या, कधी पररसरािील हनसर्ागच्या आहण कधी 

िाण सकीच्या त्याला येणाऱ्या अन भवांना शब्दबद्ध करिो. कोंकणािील आंबे – भाि शेिी – 

नारळ यावर अभ्यासाने आहण अन भवाने हलहििांना कृहर्षहवहवधिा म्िणज े काय आहण 

कोंकणािील त्याचे िित्व काय या हवर्षयाचा हवशेर्ष हवस्िार िो आपल्या ब्लॉर् लेखनािून 

सिि करि असिो. शेती व्यिसायातील युिाणपढी - परसबाग न करण्याची सहा कारणे - 

मातीतले सेंरीय कबा -- देशाचं्या अतंभाागातले खाद्यपदार्ा – मुबंईत ऑगस्टमध्ये 

पालेभाजीऐिजी कोबी णिकत घेतानाचे तोटे – शेतीचे अर्ाशास्त्र आणण मानणसक प्रयोग 

- बुदंेलखंडमधल्या भात खाचराचंी न साणंगतलेली गोष्ट - भयकारक साखर – कोंकणातील 

नारळ उत्पादनाचे अर्ाकारण .. .. सहचनच्या ब्लॉर् लेखनाचे हवर्षय असंख्य आिेि आहण 

लहलि शैलीि हलहिलेले िे लेख रजंक आिेि कारण शिरापहलकडच्या वास्िवाची जाणीव, 

त्यािून वाचकाला हनयहिि िोि रिािे.           
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< बोधगया येर्ील शेतीणिर्षयक कायािमाचे सूि सचंालन करताना 

सहचनचे आजोबा, सराफाचा अथागि 

सोनाराचा व्यवसाय करीि असिं. त्याच्या 

वहडलांनीिी कािी वर्षे वाणसािान आहण 

शालेय साहित्य हवक्रीचा यशस्वी व्यवसाय 

केला आिे. शेिकरी झालेला सहचन, आिा 

त्याच्या आहण द सऱ्यांच्या शेिाि सोने 

हपकविो आिे असे म्िटले, िर वावरे् ठरणार 

नािी.  

 

< िडील श्री मनोहर, आई सौ मनीर्षा, णच चैतन्य 

आणण सौ तेजणस्िनी याचंेसह श्री सणचन 

कोंकण पररसर आहण भारिािील 

अन्य शेिकी उपक्रिांिध्ये, एक जाणकार 

शेिीिज्ज्ञ -- अभ्यासू हवशे्लर्षक आहण शेिी 

हवर्षयािील अन भवी लेखक म्िणून सहचन 

स पररहचि आिे. सहचनसि सवग पटवधगन 

क ट ंबीयांना अनेकानेक श भेच्छा... ! 

--००--              
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आता मी पारल्यात रहात नाही. लखे ि ९  

एका अदृश्य समाज पररितानाची साक्षीदार.   

 

आता मी पारल्यात रहात नाही या लेखिालेिील िा नववा लेख. यािील 

व्यहक्तहचत्रािूंन ज्यांचा पररचय आपण करून घेिला असे सवग ििान भाव िूळ हवलेपारल्याचे 

रहिवासी िोिे.  हवलेपारले िे आपले िूळ वसहिस्थान सोडून अन्यत्र स्थाईक झालेली िी सवग 

व्यहक्तित्व, आपल्या उपनर्राचे वैभव आिेि. अन्यत्र स्थाईक झाल्यानंिर, यािल्या प्रत्येकाने 

त्यांच्या वास्िव्याच्या पररसरािील व्यहक्त आहण क ट ंबव्यवस्थेवर – संपूणग सिाज जीवनावर 

– िूळ िराठी संस्कृिी -- आचरण हनष्ठांवर आहण व्यवसाय--उद्योर्—साहित्य—वाङिय अशा 

हवहवध िेत्रांना, त्यांच्या कि गत्वाने दीघगकाळ प्रभाहवि केले आिे. आपल्या हनसर्गदत्त र् णवते्तने 

आहण प्रयत्नाच्या साित्याने, प्रचहलि रुळलेल्या वाटा सोडून, या सवाांनी आपले स्विःचे नव े

िार्ग आखले, ज्याची कालांिराने वहिवाट झाली.  

अठराव्या शिकांि िैदराबादच्या हनजािाच्या राज्याचा भार् असलेले  सेंरल प्रॉणिन्स 

अडँ बेरार म्िणजे आत्ताची अिराविी-अकोला-यवििाळ िी ििाराष्रािील हवदभागिील शिर.े 

वर्षग १९०३ िध्ये या प्रदेशावर हिहटशांची सत्ता स्थापन झाली. या सत्ता बदलाचा पररणाि 

म्िणजे हिहटश राज्यकत्याांनी या प्रदेशाि आध हनक हशिण व्यवस्थेचा पाया रचला आहण रले्वे 

िार्ागचे जाळे उभे केले. याच बदललेल्या हशिण व्यवस्थेि, परांजपे क ट ंबाच्या  ब हद्धिते्तचा 

वारसा लाभलेला, श्री श्रीधर पराजंप ेिा िरुण, ित्कालीन शालांि परीिेि, बेरारिधून प्रथि 

क्रिांकाने उत्तीणग झाला िोिा.  

परांजपे यांचे आजोबा हवदभागिील नािवंि वकील िोिे. त्यांची आजी उत्ति कहविा 

करि असि. असा ज्ञानसिदृ्ध क ट ंबाचा वारसा घेऊन, अत्यंि ब हद्धिान श्री श्रीधर परांजपे 

प ढील हशिणासाठी ि ंबईि दाखल झाले. त्यांना व्हीजेटीआय या हशिण संस्थेि प्रवेश 

हिळाला. पहिल्याच वर्षी झालेल्या परीिेि, इलेणक्प्रकल आणण मेकॅणनकल अशा 

इंहजहनअरररं्च्या दोन्िी हवर्षयांि िे प्रथि क्रिांकाचे िानकरी झाले िोिे.  देशाच्या 

स्वािंत्र्यप्राप्ती नंिरच्या त्या काळांि उद्योर् िेत्रांि वेर्ाने बदल घडि िोिे. परदेशी उद्योर्ांनी 

आपल्या  व्यवसायांि नहवन उत्पादनांची स रुवाि केली िोिी. हशिण पूणग झाल्यावर लरे्चच 
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श्रीधर परांजपे,  इंटरनशॅनल जनरल इलेणक्प्रक कंपनी या अमेररकन उद्योगात, त्यांच्या 

पहिल्या नोकरीि रूजू झाले. यवििाळच्या हच स ििी भट हिच्याशी हववाि झाला आहण िे 

दांपत्य अंधेरी या ि ंबईच्या उपनर्राि वस्िीला आले िोिे.   

हवलेपारल्यािील नार्री वस्िीची प्राथहिक शैिहणक आहण सांस्कृहिक जडणघडण 

आहण कालांिराने त्याचा हनयहििपणे झालेला हवस्िार, या प्रहक्रयेला एक अनोखी हशस्ि 

आिे. श्री श्रीधर पराजंप ेयांनी, श्री बाब राव परांजपे यांच्या पारलेश्वर र्िृहनिागण संक लाि जार्ा 

घेिली िोिी. त्यांची िोठी ि लर्ी िंर्लाचा जन्ि वर्षग १९४९ िध्ये आहण द सरी ि लर्ी िाया 

हिचा जन्ि वर्षग १९५४ िधला. याच वर्षी इिारि बांधून पूणग झाल्यावर, श्री श्रीधर परांजपे 

आपल्या क ट ंबासि, हवलेपारल्याच्या पारलेश्वर र्िृहनिागण संक लाि रिायला आले िोिे. सौ 

शाणलनी आणण श्री श्रीधर परांजपे याचंी मोठी मलुगी मगंला, अर्ाात नामितं लेणखका 

श्रीमती मगंला गोडबोले, आपल्या आजच्या लेखाची नाणयका आहते.      

 

       < श्रीििी िंर्ला र्ोडबोले >   

काळ कुठलाही असो, आपल्या प्रत्येकाच्या भितालातं घडणार ेबदल, प्रचणलत 

व्यिस्र्ा – कायदे – णनयम – मूल्य – प्रर्ा – परपंरा – भिताल – आचार णिचार – णशक्षण 

व्यिस्र्ा – आधुणनक तिंज्ञान अशा स्िरूपाचे असतात आणण तीच पररितानाची सुरुिात 

असते. असे सूक्ष्ि हकंवा स्थूल बदल प्रथि संवेदनशील व्यक्तीला जाणविाि आहण िर् िे 

क ट ंब पािळीवर पोिोचिाि. इथेच व्यक्तीच्या आकलनांि आहण अंहिििः घेिलेल्या हनणगयाि 

िे बदल प्रभावी ठरिाि िे आपण पािू शकिो. ब हद्धिान – चि र – चाणाि व्यविारांची जाणीव 

आहण दूरदृहष्ट असलेल्या श्रीधर पराजंपे यांच्या वैयहक्तक आहण क ट ंबाच्या प्रर्िी संदभागि 

असेच कािी घडले िोिे. अिेररकन कंपनीि नोकरी असल्याने अथागिच त्यांच्या प्रार्हिक 
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हवचारांचा आहण व्यहक्तित्वाचा प्रभाव, त्यांची िोठी ि लर्ी मगंला हिच्यावर हनहश्चिच िोिा. 

या बरोबरच िंर्लािाईचं्या आजोळचा म्िणजे भट क ट ंबाच्या शब्दसिदृ्धीचा वारसा स द्धा खूप 

िोठा आिे. “दैनंहदन घरर् िी व्यविारांि हिहश्कल आहण िाहिगक बोलणाऱ्या िाझ्या  आईचा 

प्रभाव िाझ्यावर आिे” असा उल्लेख, झुळूक या स्त्री िाहसकांिील हवनोदी लेखिालेच्या 

पहिल्या संकहलि प स्िकाच्या स रुवािीला त्यांनी केला आिे. िंर्लािाईचंा एक िािा, 

त्याकाळांि Illustrated Weekly या टाइम्स ऑफ इंहडयाच्या साप्ताहिकाि इंहग्लश कथा 

आहण लेख हलिीि असे.  

 

                            

^ िंर्लािाई र्ोडबोले 

परांजपे आहण भट या दोन्िी क ट ंबाचा जन्िदत्त वारसा घेऊन आलेली िंर्ला, 

एहल्फन्स्टन कॉलेजािून बीए आहण ि ंबई हवद्यापीठाि स वणगपदकासि एिए िराठीची पदव्य त्तर 

परीिा उत्तीणग झाली. त्यानंिर कािीच हदवसांि,  श्री श्रीणनिास गोडबोले यांच्याशी, वर्षग 

१९७२ िध्ये िंर्लािाईचंा हववाि झाला. श्री गोडबोले त्यावेळी, उद्योजक हकलोस्करांच्या 

कराड िधील कारखान्याि नोकरीला िोिे. वर्षग १९६७ िध्ये झालेल्या कोयनानर्र िधील 

भूकंपाि ळे झालेल्या न कसानीिून कराड शिर िळूिळू सावरि िोिे. याच काळांि वर्षग १९७२ 

िे १९८० अशी  साधारण आठ वर्षे, र्ोडबोले दांपत्याचे वास्िव्य कराड िध्ये िोिे.      

      घट्ट िीण असलेली कुटंुब सुरक्षा - सौख्याची उबदार चादर – उत्तम णशक्षक आणण 

मोठे्ठ मैदान असलेली घराजिळची शाळा – रहात असलेले णनिासी सकुंल आणण 

णिलेपारले उपनगरातील पोर्षक समाज व्यिस्र्ा या सिााचा अनुभि, मगंलाताईनंी 
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आपल्या बाल-णकशोर-कुमार ियात  नेमकेपणी णटपला असािा. परांजपे क ट ंबांच्या सिदृ्ध 

भार्षा - श द्धलेखन - पाठांिर - श द्ध उच्चार याचे संस्कार शालेय जीवनािच झाले िोिे. 

आपल्या हनयोहजि िेत्रांि हशखर र्ाठलेल्या प्रत्येक व्यक्तीच्या यशाि, णनसगादत्त गुणित्ता 

(Natural talent) आहण णनयणमत सरािाने णमळिलेले कौशल्य (Acquired skills) ि े
दोन घटक अत्यंि िित्वाचे असिाि. चाणाक्ष णनरीक्षणशणि – णिश्लेर्षक िृत्ती – 

सिेंदनशील णचत्त िी िंर्लािाईचंी णनसगादत्त गुणित्ता (Natural talent) आिे. लेखन 

कारहकदीच्या अर्दी स रुवािीच्या काळांि, त्यांनी णनयणमत सरािाने कौशल्य (Acquired 

skills) कसे हिळवले..?.. त्यांच्या  हनयहिि सरावांचे आहण नंिर हिळालेल्या यशाचे फार 

रजंक वणगन, िंर्लािाई स्विःच नेिक्या शब्दांि करिाि.             

िंर्लािाईचं्या दीघग लेखन कारकीदीचा पररचय करून देणाऱ्या आपल्या लेखाचे शीर्षगक 

आिे...एका अदृश्य समाज पररितानाची साक्षीदार. या नेिक्या सिा शब्दांि, खर ेम्िणजे 

िंर्लािाईचंा पररचय व्यक्त िोिो. बदलणाऱ्या पररहस्थिीला अन सरून िन ष्य आपल्या 

सािाहजक संबंधांि जाणीवपूवगक बदल करि असिो म्िणून सािाहजक पररविगन घडिे. 

सिाजाच्या सांस्कृहिक व्यवस्थेि सारखा बदल िोि असल्याने सािाहजक पररविगन चालू 

रिािे. एका हपढीिील िूल्ये प ढच्या हपढीिील लोकांना िान्य िोिािच असे नािी. पररविगन िे 

िानवी संस्कृिीचे अहवभाज्य अंर् आिे. रे्ल्या चाळीस-पंचेचाळीस वर्षाांि िंर्लािाईचंी साठ 

प स्िके प्रकाहशि झाली आिेि. िात्र या आजच्या लेखांि त्यांच्या कर्ा – सशंोधन..अभ्यास 

– बालसाणहत्य – चररि लेखन  अशा नेिक्या साहित्य हनहिगिीचा पररचय, आपण करून 

घेणार आिोि. िंर्लािाईचं्या या सिा साणहत्यातून, स्िाततं्र्यप्राप्ती नतंरच्या काळातंील 

शहरी आणण प्रसगंी ग्रामीण मराठी समाजातील स्त्री आणण णतच्या कुटंुबव्यिस्र्ेतील 

पररितानाचे बहुरगंी दीघा शब्दणचि, िाचकांसमोर दृश्यमान होते. िंर्लािाईचं्या संपूणग 

साहित्याच्या अभ्यासावर, सिा हवद्यार्थयाांनी M Phil पदवी प्राप्त केली असून सध्या दोन 

िहिला हवद्याथी Ph D पदवीसाठी त्यांच्या संपूणग साहित्याचा अभ्यास करि आिेि.  
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^ िंर्लािाई र्ोडबोले 

 

हववािानंिर कराडिध्ये स्थाईक झाल्यानंिर, वर्षग १९७२ पासून रे्ली पन्नास वर्षे, 

मगंलाताईचंी शब्दकळा त्याचं्या कर्ांतून रणसकमान्य झाली. हवशेर्षिः सवग वयोर्टािील 

स्त्रीयांचे िनोव्यापार – दैनंहदन जीवनािील छोट्या िोठ्या सिस्या – पारपंररक भारिीय आहण 

िराठी सिाजािील  हनिीिूल्यांची आहण नात्यांची जपणूक – सािान्य  िध्यिवर्ी क ट ंबािील 

स्त्रीयांच्या जाहणवा – अपेिा – र्रजा आहण संघर्षग अशा असंख्य संवेदनांना, िंर्लािाईचं्या 

कथांिधील आशय स्पशग करि राहिले. सकस कथाबीज – नेिक्या संवादाि वाचकांपयांि 

सिज पोिोचणारा सिदृ्ध आशय याि ळे िंर्लािाईचं्या कथा त्यािील निग हवनोदाच्या स्पशागने, 

वाचकवर्ागि खासकरून िाहिला वाचकांिध्ये लोकहप्रय झाल्या. भार्षा आणण देश कुठलाही 

असो, प्रत्येक दजेदार साणहत्य-िाङमय-णचिपट-सगंीत-णचिकला-णशल्पकला-स्र्ापत्य 

ह ेणनमााण होते त्या त्या काळातील समाज जीिनाचे ते प्रणतणबंब असते ह ेसिामान्य आह.े 

म्हणूनच या कर्ाकार आणण लेणखका मगंलाताई, एका दीघाकालीन अदृश्य समाज 

पररितानाची प्रिाही नोंद घेत राणहलेल्या साक्षीदार आहते.   
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हस्त्रयांना हवनोद कळि नािी, आहण त्यांना हवनोद करिा येि नािी, अशी एक धारणा 

िराठी वाचकांिध्ये पूवागपार आिे. कािी हनवडक िान्यवर प रुर्ष लेखकांनी या सिज िीला 

हनयहिि खिपाणी घािले. द सर ेम्िणजे संसारकथा लेखनाला िौहलक साहित्याचा दजाग नािी 

असे हववाद िान्यवर प रुर्ष लेखकांनी हनत्य प्रसाररि केले. िंर्लािाईनंा िात्र आपल्या वाचक 

संिि सकस कथा लेखनाचा आहण स्त्रीसंदभागिील स संस्कृि – सिज स्वीकृि हवनोदी 

साहित्य लेखनशैलीचा अहभिान आिे. त्यांच्या हनवडक कथांचा कानडी अन वाद झाला आहण 

कालांिराने त्यांचा  संग्रि प्रकाहशि झाला.  कािी  कथांचे  हिदंी  व  इंग्रजी  अन वाद झाले.       

स रुवािीच्या काळांि सरावाने र्वसलेल्या त्यांच्या खास हवनोदी लेखन शैलीहवर्षयी 

िंर्लािाई म्िणिाि....“ि िचा हवश्वास बसणार नािी पण अर्दी खर ंसांर्ायचं िर हचंिनशील 

हलखणाकडे िाझा कल जास्ि आिे.  िी हलिायचे त्या  ६४ पानाच्या स्त्रीवादी ‘स्त्री’ 

िाहसकाि, साठ पाने स्त्रीचे र्ोडवे र्ाणार ेलेख असि. पण  उरलेल्या चार पानाि एखादा प रूर्ष 

लेखक बाईच्या िूखगपणाचे, वेंधळेपणाचे असे कािी हकस्से हलिायचा की हवचारू नका..!..त्या 

पुढच्या काळातं, स्त्रीचा णिनोदासाठी असा सतत िापर करणे मला खटकायला 

लागले.  सगळ्या णस्त्रया अशा पुरुर्षानंा िासदायकच असतात का? आपण जर लेखन 

केले तर कदाणचत याची दुसरी बाजू समर्ापणे उभी करू शकू असे मला िाटले.  
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‘स्त्री’ िाहसकाि लेखन करणाऱ्यापैकी एखाद्या िहिला सदस्यानेच िलकेफ लके लेखन 

असणार ेएखादे सदर स रू करावे असे त्याकाळी संपादक िंडळािील सदस्यांचे िि झाले. िर् 

अनपेहििपणे िी जबाबदारी िाझ्याकडे आली आहण त्यानंिर जवळजवळ दिा वर्षे िी 

‘झुळूक’ िे सदर चालवले.  स रुवािीच्या कािी लेखाि िी चाचपडि असले िरी प ढे िला 

िाझी शैली र्वसली आहण लेखनाििी अहधक प्रर्ल्भिा आली असे आिा वाटिे. थोडक्याि 

सांर्ायचे िर अशा अपघािानेच िी हवनोदी लेखनाकडे वळले”. झुळूक, पुन्हा झुळूक, निी 

झुळूक, सहिास हा सखुाचा, आडिळण, गुडंाबळी, णजर्ली िस्तू णतर्े, पोटाचा प्रश्न आहण 

ब्ह्मिाक्प्य असे एकािून एक सरस हवनोदी कथा – लहलि लेखांचे संग्रि हलहिणाऱ् या िंर्लािाई 

र्ोडबोले वाचकांिध्ये लोकहप्रय झाल्या. िंर्लािाईचं्या कथा हबजाचा – हवर्षयवस्ि चा पररचय 

त्यांनी नेिलेल्या पात्रांच्या संवादािून िोिो. त्यावेळी संयि – हवश्वास – असूया –स्वाथग – 

आनंद – हवर्षाद – िेवा – आप लकी – प्रेि – िरे्ष अशा भावना आहण धारणा व्यक्त करिांना 

अथवा घटना आहण प्रसंर्ांचे वणगन करिाना त्यांची भार्षा आहण हवनोदाचा चंदेरी वखग 

लावलेली हवशेर्षणे अर्दी नेिकी असिाि. या अनोख्या हवनोदी कथा लेखन शैलीने, लेखक 

म्िणून त्यांची स्विंत्र ओळख हनिागण झाली.   
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संशोधन आहण अभ्यासपूणग लेखनाि िंर्लािाईचं्या ियात येताना, दत्तक घेण्यापूिी, 

काय तुझ्या मनात, आई तुझ्याच ठायी, सती ते सरोगसी आहण िाधाक्प्यणिचार या सिा  

प स्िकांचा पररचय करून घेणे आवश्यक आिे. एक-दीड वर्षग अभ्यास करून, िज्ज्ञांशी बोलून, 

वैद्यकशास्त्र- िानसशास्त्र- सिाजशास्त्र यांची आंिर-हवद्याशाखीय (इंटरहडहसहप्लनरी) सांर्ड 

घालून िी प स्िकं हलिीली रे्ली आिेि. लहलि लेखनापेिा प स्िकांची िांडणी पूणगपणे वेर्ळी 

आिे.  कोणाच्यािी दैनंहदन जीवनाि, हवशेर्षिः स्त्रीयांच्या िानहसक आरोग्याच्या संि लनाच्या 

सिस्या बनू शकिील असे, हिच्या िाितृ्वासंदभागि नवे हवचार व्यक्त करणार े िे सिा 

संवेदनशील हवर्षय, िंर्लािाईनंी स्विंत्र अभ्यासाने आहण अहधकाराने वाचकांसिोर िांडले. 

जीिन आह ेतोपयांत समस्या रहाणारच आहते. स्त्री-प रूर्षांचे सिजीवन स खकारक व्िावे, 

हनरोर्ी शरीराइिकेच हनरोर्ी िनिी सोबिीला असावे अशा भूहिकेिून हलहिलेले काय तुझ्या 

मनात िे प स्िक. स्त्रीची हनराश िनहस्थहि व्यक्त करणार ेउद्गार िी त्यांची आत्िान कंपा आिे 

की त्यांना जर्ण्याचा संघर्षग खरोखरच असह्य िोि असावा..? आध हनक–शिरी--व्यवसाहयक 

स्त्रीच्या अशा सिस्यांच्या अभ्यासावर हवज्ञानहनष्ठ उपाय स चहवणार ेिे प स्िक.    

दत्तक घेण्यापूिी या प स्िकाची िांडणी करिांना असंख्य हवर्षयांचा संदभग िंर्लािाईनंी 

घेिलेला हदसिो. या हवर्षयावरचे, अभ्यासाने हलहिलेले, िराठीिील िे पहिलेच प स्िक आिे. 

एखाद्या दांपत्याला, हवशेर्षिः त्यािील स्त्रीच्या अपत्य नसणे या सिस्येला, भावहनक-

कौट ंहबक-सािाहजक-सांस्कृहिक-आहथगक असे अनेक पैलू आहण पदर असिाि. 

अन वांहशकिा – डीएनए – वंध्यत्व – दत्तक कायदे – दत्तक ि ले  आहण त्यांच्या पालकांचे 

िानसशास्त्र आहण हनराधार ि लांना आधार देणारी अनाथालये अशा दत्तक हवर्षयक अनेक 

हवर्षयांचे परस्पर आवलंहबत्व, यांचे र्ंभीर हवशे्लर्षण करणार े िे प स्िक खूप र्ाजले. या 

प स्िकाचा इंहग्लश अन वाद झाला आिे. सती ते सरोगसी: भारतातील मणहला कायद्याची 

िाटचाल िे प स्िक हलहििाना िंर्लािाईनंी एका िरुण वकील िैहत्रणीची िदि घेिली. िाितृ्व 

िे स्त्रीचे हनसर्गदत्त वरदानच. या हवर्षयासंदभागिील प्रचहलि संस्कृहि आहण आध हनक 

कायद्याच्या पररविगनाचा वेध घेणार े िे प स्िक हवचारांना चालना देणार े आिे. आध हनक 

काळांिील स्विंत्र हवचाराच्या – स्विःची नोकरी-व्यवसायांिील कारकीदग यशस्वी करणाऱ्या 

-- स्त्रीच्या िाितृ्वाचा – िाितृ्वाच्या जबाबदारीच्या कालावधीचा – ि लं स्वावलंबी 

झाल्यानंिरच्या हिच्या आई म्िणून हिच्या बांधीलकीचा वेर्ळा – स्पष्ट आहण परखड हवचार 
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िांडणार े िंर्लािाईचें प स्िक आई तुझ्याच ठाई. कररयर व िन र्टांिील स्त्रीयांनी या 

प स्िकािील परखड हवचारांचे जोरदार स्वार्ि केले िोिे.         

 

       

 

                             

 

स्त्री+प रुर्ष शरीर पररचय – शृंर्ार – लैंहर्क संबंध अशा क ट ंबाि िोकळेपणाने चचेला 

न येणाऱ्या हवर्षयािील सिज - रै्रसिज – अंधश्रद्धा आहण त्यासाठी िरुण – िरुणींना 

हवज्ञानहनष्ठ सािर िार्गदशगन करणार ेियात येताना िे प स्िक, िंर्लािाईनंी नािवंि स्त्रीरोर् 

िज्ज्ञ डॉ वैजयंिी खानहवलकर यांच्या सिकायागने हलहिले आिे. या प स्िकाचा र् जरािी 

अन वाद झाला आिे.  स्त्रीयांच्या सिस्या – जाहणवा – धारणा यावर िीनशेच्या वर कथा 

हलहिणाऱ्या िंर्लािाई, त्या प्रहििेि कधीच अडकून राहिल्या नािीि. स्त्रीयांच्या समस्यािंर 

चचाा आणण मागादशान करणारी ही अभ्यासपूणा पुस्तके म्हणजे मगंलाताईचं्या आधुणनक 

स्त्रीयाचं्या समस्यािंरील चौफेर णचतंनाचे व्यि आणण दृश्य दस्तािेज आहते. यािले 
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िाधाक्प्यणिचार िे प स्िक  Simone De Beauvoir यांच्या ओल्ड एज ह्या िूळ िें च (आहण 

नंिरचा इंहग्लश अन वाद) या प्रहसद्ध प स्िकावर आधाररि िंर्लािाईनंी केलेला भावाथग 

अन वाद आिे. सतत पचंेचाळीस िरे्ष, स्त्रीजीिनाचा लणलत आणण िैचाररक लेखन शैलीत  

णिस्ताराने पररचय करून देणाऱ्या मगंलाताई, म्हणूनच एका दीघाकालीन अदृश्य समाज 

पररितानाच्या साक्षीदार आहते.   

             

णनरू आणण नेहा. दोन भावंडांना नायकत्व बिाल करून, हकशोर िाहसकासाठी  

हलहिलेल्या  कथांचे िे संकहलि प स्िक. बालसाहित्य या प्रकाराि त्यांच्या खास निग हवनोदी 

आहण चिकत्या कलाब िी शैलीच्या स्पशागने सजलेल्या आहण बालवाचकांच्यािी पसंिीच्या 

या कथा. हकशोर वयािील िोठी ि लर्ी नेिा, हिचा धाकटा भाऊ हनरू अथागि हनरजंन आहण 

त्यांचे आई+बाबा अशा एका चौकोनी क ट ंबाच्या या र्ििीच्या कथा. या हकशोरवयीन दोन 

भावंडांच्या संवादािून आहण छोट्या छोट्या दैनंहदन प्रसंर्ािून, िंर्लािाई ि लांच्या दैनंहदन 

घरर् िी व्यविाराि सिस्या हनिागण करिाि. या सिस्या, त्या हकशोरवयािील आकलनाच्या 

आहण सिज िीच्या असल्याने हनरुपद्रवी आिेि. िर् आई+बाबांच्या संवादािून िंर्लािाई त्या 

सिस्यांचे हनराकरण करिाि आहण ि लांसाठी िी सिस्यापूिी असिे. या बालकथांिधील 

हनरार्स संवादािून उलर्डि जाणारी हवर्षयवस्ि  आहण नंिरचे पालकांचे संवाद, दोन 

पािळ्यांवर िोि राहिले. वाचकांना त्यािली रजंकिा भावलीच. िात्र त्यांच्या नकळि, 

बालकांना पालकहनिीचे आहण पालकांना बालकहनिीचे धडे हिळि राहिले. बालकांच्या 

वार्णूक हवर्षयक (Behavioural) आहण िानसशास्त्र हवर्षयक (Psychological) 
सिस्यापूिी करणार ेइिके लहलि आहण रजंक हलखाण, िराठीि द हिगळच म्िणावे लारे्ल. 

बालसाहित्या िध्ये कादबंरी हलखाण फार किी प्रिाणाि झालेले हदसिे. िंर्लािाईनंी  अल्बम 
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िी कादबंरी बालवाचकांसाठी हलहिली.  णनरू आणण नेहा आहण अल्बम या दोन्िी प स्िकांना 

बालसाहित्य हवभार्ांि सरकारी प रस्काराने सन्िाहनि केले रे्ले.  

क िार-हकशोर वयािील ि लांच्या वाढीसाठी पालकांना आवश्यक असणार े स जाण 

पालकत्व नक्की कसे असावे, िी स्वान भवावर हलहिलेली, माझी पालकनीती िी बालक-

पालकांसाठी िार्गदशगक ठरलेली िंर्लािाईचंी लेखिाला,  नंिर संकहलि प स्िक स्वरूपाि 

प्रहसद्ध झाली. ज्ञानप्रबोणधनीच्या छािप्रबोणधनी या ि लांसाठीच्या हनयिकाहलकांि प्रकाहशि 

झालेली  सही र ेसही िी लेखिाला नंिर याच नावाने संकहलि प स्िक स्वरूपाि प्रकाहशि 

झाली. िंर्लािाईचें झुळूक, पुन्हा झुळूक, निी झुळूक आहण असे अनेक कथा संग्रि प्रथि 

लेखिाला स्वरूपाि प्रकाहशि झाले िोिे. नंिरच्या काळांि या लेखिाला संकहलि प स्िक 

स्वरूपाि प्रकाहशि झाल्या.      

  

                           

 

िंर्लािाईचं्या चररत्र लेखनाचा िा वेर्ळा पररचय. िंर्लािाईनंी हलहिलेली िीन चररत्र 

आजपयांि प्रकाहशि झाली. त्यािले पहिले दामले मामा िे चररत्र. भारिीय हचत्रपटाच्या  

इहििासाि िित्त्वाचे स्थान असलेल्या प्रभाि हफल्ि कंपनीचे एक संस्थापक, स्वयंहशहिि 

िंत्रज्ञ-व्यवस्थापक आहण प्रभािचे क ट ंबप्रि ख अशी ज्यांची ओळख िोिी अशा हवष्ण पंि 

दािले यांचे िे चररत्र, िंर्लािाईनंी, श्री हवष्ण पंि िथा दािले िािांचा कायगकाळ सिाप्त 

झाल्यावर जवळ जवळ सत्तर वर्षाांनी हलहिले. प ण्यािील नािवंि स वणगकार प  ना र्ाडर्ीळ या  

उद्योजक क ट ंबाचे अध्वयूग िाननीय श्री दाजीकाका र्ाडर्ीळ यांचे सुिणामरुा िे चररत्र. याच्या 
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चररत्रकार िंर्लािाई  आिेि. सुनीताबाई याच नावाने प लंच्या सौभाग्यविी श्रीििी 

स नीिाबाई देशपांडे यांचे चररत्र िंर्लािाईनंी हलहिले आि.े  

िात्र िाननीय श्री प  ल देशपांडे यांच्यावरील िीन गं्रथ िे िंर्लािाईचें चररत्र लेखनािील  

सवागि िोठे आहण प्रभावी काि आिे. त्यािील पहिला अमतृणसद्धी (पु. ल. समग्रदशान) हा 

दोन खंडात प्रकाणशत झालेला साडेसातशे पानाचंा ग्ररं्. िा गं्रथ प लंच्या अििृ 

ििोत्सवाहनहित्त ८ नोव्िेंबर १९९५ ला प ण्यािध्ये राजिसं प्रकाशनाने प्रहसद्ध केला. 

सािशेपन्नासिून जास्ि पषृ्ठांच्या या हिखंडात्िक गं्रथावर डॉ स ि देशपांडे यांच्या बरोबर 

सिलेखक म्िणून आपलं नाव आिे, याचा िंर्लािाईनंा साथग अहभिान आिे. योर्ायोर् असा 

की ज्यांचे चररत्र हलहिले िे श्री प  ल देशपांडे, आहण या गं्रथाचे सिलेखक डॉ स ि देशपांडे 

आहण श्रीििी िंर्लािाई र्ोडबोले िे हिघेिी िाजी पारलेकर, कालांिराने प ण्याि स्थाईक 

झाले िोिे. िंर्लािाई म्िणिाि .. .. “प लंच्या हलखाणािून प्रेरणा घेऊन िाझ्यासारखी अनेक 

ि लं हलहििी झाली आहण याचं संपूणग शे्रय त्यांच्या अहिशय हनिळ, हनखळ, साहत्त्वक अशा 

हलखाणालाच आिे, याि शंका नािी. जर्ण्यावर हवलिण प्रेि असल्याहशवाय आहण िाणूस 

म्िणून संपूणग हवकास झाल्याहशवाय असं हलखाण क णाच्या िािून हलिून िोणार नािी”. 

अमतृणसद्धी (पु. ल. समग्रदशान) या ग्ररं्ाच्या अडीच िर्षाांच्या णनणमाती प्रणियेच्या 

आठिणी सागंताना मगंलाताई रगंून जातात. आय ष्याची स रुवािीची २०-२२ वर्षे त्या 

हवलेपारल्याि िोत्या आहण िोच नेिका प लंचा भरभराटीचा काळ िोिा.  त्या काळांि 

िंर्लािाईवंर प लंचा किालीचा प्रभाव िोिा. या प्रकल्पाचे प्रि ख  डॉ स ि देशपांडे सवागथागने 

ब ज र्ग िोिे. त्यांना सािाययक म्िणून िाझं नाव स चावं, प लंनी िाझ्या नावाला िान्यिा द्यावी, 

िा िाझ्या आय ष्यािला भाग्ययोर्च म्िटला पाहिजे िी आठवण सांर्िांना िंर्लािाई भारावून 

जािाि. स नीिाबाईचं्या संग्रिाि असलेली, प लंना वेळोवेळी आलेली स िार े१०,००० पत्रं 

त्या अभ्यासाि िंर्लािाईनंा वाचिा आली. १९५० च्या आसपासच्या िराठी हचत्रपटसषृ्टीचा, 

त्यािल्या प लंच्या कािहर्रीचा वेध घेण्यासाठी कोल्िापूरला जाऊन िेव्िाच्या कलाकार – 

िंत्रज्ञांच्या भेटी आहण ि लाखिी झाल्या. एका अथागने िंर्लािाईनंा,  ििाराष्राचा स िार े

१९४० िे १९८० पयांिचा सांस्कृहिक इहििासच ि कडय़ाि कडय़ाने ऐकायला हिळाला 

िोिा.  
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एक लेखक म्िणून प लं यांनी जवळजवळ पन्नास वर्षे िराठी िाणसाच्या िनावर राज्य 

केले यािच त्यांचे यश सािावले आिे. पण इथे िंर्लािाई परखडपणे, प लंच्या संदभागि त्यानंा 

खटकलेल्या एका र्ोष्टीचा स्पष्ट उल्लेख करिाि. त्या म्हणतात.... “नेििी िला व्यिी आणण 

िल्ली या प स्िकाच्या संदभागि  खटकिे िी र्ोष्ट म्िणजे त्याि एकिी स्त्री व्यहक्तरखेा 

नािी. एकिी दखलपात्र स्त्री व्यहक्तरखेा प लं सारख्या प्रहिभावान लेखकाने रखेाटू नय े

का? हकंवा सिाजाची घडणच अशी िोिी की त्यांनीिी स्त्रीकडे द लगि केले?” या हवचाराने त्या 

आजिी अस्वस्थ िोिाि. 

                         

िंर्लािाई सांर्िाि .. .. “त्या काळाि प लंची प्रकृिी बरी नसे. त्यांच्या आहण स. ि.ं 

च्या ि लनेि िी बरीचशी ‘कच्चं िडकं’ ठर.े िरीिी प्रत्येक िण, प्रत्येक व्यक्ती-घटना-प्रसंर् 

िला कािी ना कािी हशकवून जाि. वरकरणी देखण्या वाटणाऱ्या आपल्या कलाहवश्वािधलं 

क रूप, दचकवणार ं वास्िविी अनेकदा सिोर येई. नािवंिांचे िािीचे पाय आहण सािान्य 

कलाप्रेिींच्या डोंर्राएवढय़ा हनष्ठा िे दोन्िी आलटून पालटून हदसे. लोकहप्रयिा िे प्रकरण हकिी 

लोभस-जाचक-हनसरडं-शेफारवणार-ंएकाच वेळी कािींिध्ये प्रेि आहण कािींिध्ये ित्सर 

जार्वणार ंअसू शकिं याचा िो सािात्कार िला अंिबागह्य हभडून, बदलवून रे्ला”. 

प लंच्या ितृ्यूनंिर प ढे दिा हदवस, प णे आकाशवाणीवर प लंच्या आठवणी सांर्णारा 

कायगक्रि िंर्लािाईनंी सादर केला. त्या कायगक्रिािील सवग व्याख्यानांच्या संकहलि संहििा 

म्िणजे पुरुर्षोत्तमाय नम:. वर्षग २०१९ िे प लंचे शिाब्दी वर्षग.  त्याहनहित्त पु ल चादंण े

स्मरणाचे िा िंर्लािाईनंी हलहिलेला प लंचा चररत्र गं्रथ प्रकाहशि झाला. या आठवणी 

सांर्िाना िंर्लािाई म्िणिाि .. .. “प लंचा अभ्यास करायला, कोणत्यािी प्रकाराने त्यांच्याशी 

जोडलं जायला हकत्येक साहित्यप्रेिी, र् णी िाणसं एका पायावर ियार झाली असिी. िी 

िाझ्या सवग शक्तीहनशी कािाला न्याय देण्याचा प्रयत्न केला. सिि प लं वाचणं, प लंसंबंधी 
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वाचणं, संबंहधिांना भेटणं, प लंचे हचत्रपट-नाटकं-एकपात्री प्रयोर् यांिलं जे जे हिळेल िे बघणं, 

त्या त्या िाध्यििज्ज्ञांच्या ि लाखिी घेणं, त्याहनहित्त प्रवास करणं आहण सवागि िित्त्वाचं 

म्िणजे हिळालेली िाहििी प लंशी प्रत्यि िाडून घेणं िे एक भलं िोठं चक्र झालं. आिा हवचार 

केला िरी दिायला िोिं. भारिीय साहित्यािील यशस्वी लेखकांचा हवचार केला िर असं 

लिाि येिं की र् रुदेव टार्ोरांनंिर प ल िे एकिेव साहिहत्यक आिेि यांच्या वाङिय हनहिगिीवर 

इिक्या िोठ्या प्रिाणावर सिीिा झाली आिे”. पुल म्हणजे मराठीतले टागोर या श्री र् हद 

िाडरू्ळकरांच्या हवधानाला प ष्टी देि िंर्लािाई प ढे म्िणिाि .. .. “रहवन्द्रनाथांनी बंर्ालीि 

साहित्याि जसा सवगत्र संचार केला .. .. अर्दी िसाच संचार प लंनी िराठी साहित्य आहण 

कलािेत्राि केलेला आपल्याला हदसिो. साहित्य-नाटक-संर्ीि-हचत्रपट कथा आहण संवाद-

अहभनय-वकृ्तत्व अशा प्रत्येक िेत्रांि, वर्षग १९४० िे १९९० अशा पन्नास वर्षाांच्या 

कालावधीि, िराठी जनिानसावर, प लंचा प्रभाव हवलिण आिे”...!   

िंर्लािाईचं्या या पररचय लेखाच्या हनहित्ताने, त्यांच्याशी दीघग संवाद झाला. त्यांचे 

बोलणे नेिेिीच सौम्य स्वरांि असिे. त्या स्पष्टवक्त्या आहण प्रसंर्ी परखड आिेि. त्याि ळे  

एखाद्या हवर्षयावरची त्यांची ििे पारदशगक आहण हनहश्चि असिाि. ज्या काळांि िराठी 

िाहसकांचा उत्कर्षागचा काळ िोिा त्याकाळांिील, रे्ली िीस वर्षे, त्यांची संपादकीय कारकीदग 

खूप प्रभावी झाली आिे. एक हवनोदी कथालेखक या बरोबरच चररत्र लेखन – बालसाहित्य – 

स्त्री जीवनािील असंख्य हवर्षयांचा अभ्यास आहण संशोधनपर हलखाण, या संदभागिील 

िंर्लािाईचें काि फार िोठे आिे.  

                                                              

^ श्रीििी िंर्लािाई, नािू हच अहदि र्ोडबोले, नाि हच रुचा रानडे आहण श्री श्रीहनवास र्ोडबोले 
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आता मी पारल्यात रहात नाही या लेखिालेि, िंर्लािाईचंा पररचय हवस्िाराने 

वाचकांना करून देिा आला याचा एक पारलेकर म्िणनू िला अहभिान आिे. या लेखाच्या 

हनहित्ताने रे्ले िीन ििीने िंर्लािाईचं्या साहित्याचा नव्याने पररचय झाला आहण िे 

िाझ्यासाठी वाचन सिदृ्धीचे हदवस िोिे. यासाठी लोकिान्य सेवा संघ, पारले या संस्थेच्या 

श्री वा फाटक गं्रथसंग्रिालयाच्या गं्रथपाल, िाझ्या स्नेिी श्रीििी िंहजरी जोशी वैद्य आहण 

त्यांच्या सिकायाांची झालेली िदि िोलाची आिे. त्यासाठी त्यांना िनःपूवगक धन्यवाद.  

िाननीय श्रीििी िंर्लािाई, श्री श्रीहनवास र्ोडबोले यांच्यासि श्री हसद्धाथग र्ोडबोले 

आहण श्रीििी ि ग्धा र्ोडबोले रानडे या सवग क ट ंबीयांना शिशि श भेच्छा....!       

--००--   
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आता मी पारल्यात रहात नाही.  लखे ि १०                                                                                                        

बगंलोर आयटी ते रोहा पोल्री: एक भन्नाट प्रिास   

 

आता मी पारल्यात रहात नाही या लेखिालेिील आपल्या आधीच्या नायक – 

नाहयकांसारखाच, िा आजच्या लेखाचा नायक. अर्दी िसाच.. .. सवगसािान्य स हशहिि 

िध्यिवर्ी क ट ंबाची याचीिी पाश्वगभूिी अर्दी िशीच. िात्र आधीच्या लेखांिील सवगच नायक 

– नाहयकांचा पररचय लेख हलहििांना, त्यांच्या वयाची पन्नाशी आहण साठी उलटून रे्ली िोिी. 

िे सवग ििान भाव, िीस – चाळीस वर्षाांच्या अन भव संपदेने यशस्वी झाले िोिे. हशिण आहण 

नोकरीची यशस्वी कारकीदग ज्या हवर्षयाि झाली त्या पेिा पूणग हभन्न हवर्षय आहण व्यवसायाि, 

िरुण वयाि केलेले धाडस, िे आपल्या आजच्या लेखािील नायकाचे द सर ेवैहशष्टय आिे.  

आजच्या लेखािील आपला नायक सवाांि िरुण, अर्दी न किीच चाळीशी पार 

केलेला आिे. हकशोर – क िार वयािील याच्या हशिण कारकीदीचे वैहवध्य िात्र सर्ळ्यांपेिा 

वेर्ळे आिे. िेजपाल स्कीि र्ल्ली नंबर एकिधील हसद्धहनवास िध्ये याचे क ट ंब रिाि असे. 

आठवी पयगन्ि हवलेपारल्याच्या इंहग्लश िाध्यि शाळेि, हिथून क ट ंब प ण्याि स्थाईक 

झाल्यानंिर शालांि परीिा एि आय हट िधून आहण िर् १९९७ – ९९ ज्य हनयर कॉलेजची 

दोन वर्षे र्रवार ेकॉलेज, असा हशिण कारकीदीचा एक टप्पा पार झाला िोिा. यापुढच्या 

प्रत्येक टप्यािर बाय पररणस्र्णतमळेु णकंिा कुटंुबाच्या र्ोड्याशा आणर्ाक तणािाच्या 

पररणस्र्णतमळेु णिलबं होत राणहला – धक्प्के णमळत राणहले. त्याकाळांि या पररहस्थिीचे 

िणाव त्याच्या क ट ंबाने नक्कीच हनभावले असिील. आपल्या नायकाची थोडीशी उत्कंठा 

नक्की वाढली असेल िात्र आपल्या जेििेि वीस वर्षागच्या िरुण नायकाने अशा हवपरीि 

पररहस्थहि िणाव म्िणून घेिल्या नासाव्या याला कारण त्याचा जन्िदत्त हस्थरहचत्त 

स्वभावधिग. िात्र आज िारे् वळून पिािांना, ह े अनुभि मला समदृ्ध करणार े होते  असं 

आपला नायक प्रांजळपणे सांरू्न टाकिो.        

१९९९ या वर्षी कॉलेजच्या कें द्रीकृि (सेंरलाइज्ड) प्रवेश प्रहक्रयेची स रुवाि झाली 

िोिी. या हस्थत्यंिराि ळे कॉलेजच्या पहिल्या वर्षीच्या प्रवेशाला त्यावर्षी चार ििीने हवलंब 

झाला िोिा. आिा बी सी एस (कॉम्प्य टर हवज्ञान) िा पदवी परीिेचा प्रवास आिा 
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नाहशकपयगन्ि पोिोचला िोिा. स रुवािीला एक िहिना ओझर िधील कॉलेज आहण नंिर 

नाहशक िधील प्रहसद्ध के टी एच एि कॉलेजिधून प ढची दोन वर्षे हशिण झाले िोिे िरी पदवी 

परीिेचे शेवटचे वर्षग बाकी िोिे... ..  ईधर स्टोरीमे र्ोडासा ट्णिस्ट आ गया..!    

नाहशकच्या कॉलेजाि द सऱ्या वर्षाांि हशकि असिांना नोकरी करण्याची हनकड 

हनिागण झाली आहण योर्ायोर्ाने कािी काि करण्याची संहध अनायासे सिोर आली. वर्षग 

२००० – २००१  या काळांि एणडट कॉम्प्युटर रेणनगं इंणस्टट्यूटची एक शाखा, वहडलांचा 

धाकटा भाऊ, डोंहबवलीचा बाळूकाका चालवि िोिा. त्याच्या िदिीने नाहशकिधे या 

इंहस्टट्यूटची शाखा स रू झाली. वीस वर्षाांपूवीच्या त्याकाळांि, फोटो शॉप – कोरल ड्रॉ – 

अॅहनिेशन असे नव्याने उपलब्ध झालेले कॉम्प्य टर िंत्रज्ञान, या इंहस्टट्यूटिधे हशकवले जाि 

असे. प ढील काळांि, ज्या हवर्षयाि आहण िेत्रांि हशिण आहण कौशल्य प्राप्त करून कारकीदग 

घडणार िोिी, त्या हवर्षय आहण िेत्राि आपल्या नायकाचा प्राथहिक प्रवेश असा झाला िोिा. 

या इंहस्टट्यूटची शाखा स रुवाि करण्यापासून, हदवसाचे बारा – चवदा िास काि करिांना, 

त्याचवेळी कॉलेजचे द सर ेवर्षग पूणग झाले िोिे. िात्र यावर्षागि अभ्यासाकडे द लगि झाल्याि ळे 

दिापैकी सिा हवर्षयांि र् ण किी हिळाले आहण हिसऱ्या वर्षाांिला प्रवेश िुकला िोिा.        

नाहशक िधील वास्िव्याि, आईचा आिेभाऊ श्रीकांििािाकडे आपला नायक रिाि 

िोिा. वहडलांचा िोठा भाऊ वसंिकाका यांनी कॉलेजच्या पहिल्या वर्षागची आहण धाकटा भाऊ 

बाळूकाकाने कॉलेजच्या द सऱ्या वर्षाांच्या फीची व्यवस्था केली िोिी. द दैवाने साहिलची नव्या 

व्यवसायािली प्रर्िी पिायला आज दोघेिी ियाि नािीि. या दोघांसि, त्याकाळांि खंबीरपणे 

आपल्याला पाहठंबा देणाऱ्या, श्रीकांििािा-सौ लिािािी आहण अथागि आई-वडील या सवग, 

िित्वाच्या-आप लकीच्या धाग्यांच्या घट्ट हवणीच्या नात्यांनी बांधलेल्या क ट ंहबयांप्रहि, आपला 

िरुण नायक साणहल गणपुल ेकृिज्ञिा व्यक्त करिो.  
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^ श्री साहिल र्णप ले 

कॉलेजचे द सर ेवर्षग संपिाना नेिके याच वेळी साहिलला िाहनगयाची व्याधी हनिागण झाली 

आहण त्या ऑपरशेनसाठी नाहशकिून परि प ण्याला घरी परिावे लार्ले िोिे. ऑपरशेन नंिर 

दोन ििीने सक्त हवश्रांिी झाली खरी िात्र घरी बसून वहडलांच्या व्यवसायांि कािी िदि करिा 

आली िोिी.  त्या वर्षाांि किी र् ण हिळालेल्या हवर्षयांच्या पररिािी हदल्या िोत्या. स दैवाने 

कॉलेजच्या हिसऱ्या आहण शेवटच्या वर्षागसाठी प ण्याच्या फग्य गसन कॉलेजिधे प्रवेश हिळाला 

आहण हनयहिि अभ्यास करून वर्षग २००३ िध्ये पदवी परीिेि अपेहिि यश हिळाले िोिे.                   

पदवी परीिेनंिर िात्र हवलंब आहण उत्कंठेचा िो कालखंड संपला आिे असे वाटि 

िोिे. प्रत्यिाि हिसऱ्या वर्षाांचा हनकाल लार्ण्या आधीच हिंजवडीच्या हवप्रो कॉल सेंटरचे कॉल 

लेटर िािाि आले िोिे. प ढे एि सी एस च्या िास्टसग हडग्रीचा अभ्यास करायचं िोिा. त्यासाठी 

एक वर्षग नोकरी करून वर्षागची फी आहण प्रवासासाठी िोटर सायकल घ्यायची असा िनस बा 

झाला िोिा. या हवप्रो कॉल सेंटरच्या संधीचा फायदा िात्र हिळाला नािी कारण प ण्यािच अन्य 

नोकरीची संहध उपलब्ध झाली िोिी, िी स्वीकारली िोिी. सिा िहिन्यािच िे कॉल सेंटर बंद 

झाले, िीन िहिन्यांचा पर्ारिी हिळाला नािी. िात्र या दरम्यान CCNA CISCO Certified 

Network Associate course िा िाडगवेअर िंत्रज्ञानाचा चार िहिन्याचा कोसग त्याने 

यशस्वीपणे पूणग केला िोिा. याि ळे कॉम्प्य टर िंत्रज्ञानाच्या सॉफ्टवेअर आहण िाडगवेअर दोन्िी 

हवर्षयाि त्याचा वावर सिज झाला िोिा.     
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िात्र या स रुवािीच्या काळाििी बाह्य पररहस्थहिि ळे च कलेल्या हनणगयांवर िार्ग काढि 

साहिल पहिल्या नोकरीि हस्थरावला िोिा. अजूनिी एि सी एस च्या िास्टसग हडग्रीचा अभ्यास 

करायचा िोिा आहण त्यासाठी एक वर्षगभर िात्प रिी नोकरी करायची असे िनांि िोिे. औधं 

िधील कनव्हरणजस नावाच्या कंपनीि त्यावेळी वयाच्या िेवीस – चोवीसाव्या वर्षी साहिल 

दाखल झाला िोिा. बंद पडलेल्या आधीच्या कंपनीच्या अन भवािून कम्युणनकेशन णस्कल 

हशकिा आली िोिी िा पर्ाराव्यहिररक्त झालेला फायदा िोिा.    

 

^ श्री साहिल र्णप ले 

कनव्हरणजस या कंपनीि, प ढील सिा वर्षाांच्या काळांि, कंपनीच्या नावािील र्हभगि 

Converge या हक्रयापदाचा आहण Convergence या नािाचा प्रत्यि अन भव, साहिलने 

घेिला िोिा. त्या िरुण वयाि घेिलेल्या अन भवांनी, त्याला हववेक आहण संयि हशकवला 

िोिा. कारहकदीच्या प्रर्िीसाठी हनणगय घेिांना, चौफेर हवचार करण्याचे कसब आहण व्यविार 

चाि यग साहिलने आत्िसाि केले िोिे. कनव्हरणजस या कंपनीि प ढील काळांि, टेक सपोटा 

इंणजणनयर पासून दोन िर्षाांत टेक सपोटा मनेॅजर अशी प्रगती झाली होती. स्विःच्या हचत्त-

वतृ्ती कािावर कें हद्रि (Converge) झाल्या िोत्या आहण अथागिच टीि लीडर म्िणून 

बाकीच्या सिाकाऱ्याांशी अहभसरण (Convergence) स रू झाले िोिे. वर्षग २०१० पयगन्ि 
त्यांची खूप प्रर्िी झाली िोिी. हशिण पूणग झालेल्या पहिल्या टप्यानंिर, वयाच्या हिसाव्या 

वर्षी, दूसरा टप्पा ओलांडून, साहिल आिा कारकीदीच्या हिसऱ्या टप्यावर जाण्याच्या ियारीि 

िोिा.     
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वर्षग २०१० च्या आसपासच्या काळांि जार्हिक स्िरावर आय हट इंडस्रीचा प्रभाव – 

प्रर्िी फार वेर्ाने झाली िोिी. आऊटसोहसांर्साठी भारिीय आय हट इंडस्रीला प्राधान्य हदले 

जाि िोि आहण परदेशी आय हट कंपन्यांची कािे, िोठ्याप्रिाणाि भारिाि येि िोिी. ि ंबईसि 

प णे, हदल्ली, िैदराबाद, बंर्लोर, र् रर्ाव अशा शिरांि भारिीय आहण परदेशी आय हट 

कंपन्यांचा व्यवसाय हवस्िार झाला िोिा.  

उत्ति लोकसंग्रि – हनयहिि जनसंपकग  – आपल्या व्यवसायािील बदलांची नेिकी 

जाणीव –संवाद चाि यग – सवग भार्षेवरचे प्रभ त्व िे नैसहर्गक कौशल्य यासि हशिण आहण 

अन भवाने प्राप्त झालेली आय हट हवर्षयािली स्विःची र् णवत्ता आहण त्यािले कच्चे हवर्षय 

याची नेिकी जाणीव असलेला चाणाि साहिल र्णप ले, आिा कारहकदीच्या हिसऱ्या टप्यावर 

पोिोचला िोिा. वर्षग २०१० िध्ये डेल ई एि सी या बंर्लोर िधील िोठ्या परदेशी आय हट 

कंपनीि त्याने नोकरी स्वीकारली िोिी.    

 

^ आहकग टेक्ट सौ न प र आहण श्री साहिल र्णप ले 

खूप िरुण वयांि पररहस्थिीचे उिार – चढाव यांचे असंख्य अन भव, आई-वाहडलांसि 

क ट ंबाचा भक्कि पाहठंबा, भहवष्यािील कारहकदीची सािर – चि र आखणी अशा 

भांडवलावर, साहिल वर्षगभराि बंर्लोर या नहवन शिरािध्ये नोकरी आहण घर यांि हस्थर 

झाला. ऑर्स्ट २०११ िध्ये आहकग टेक्ट हच न प र ररसब ड हिच्याशी हववाि झाला आहण 

दोघांचा संसार स रू झाला िोिा. साहिलची आई सौ शीलािाई जरी िराठी क ट ंबािील 

असल्या िरी त्यांचे िािेर कनागटकािील आिे. याि ळे िराठी बरोबरच कन्नड िी त्यांची द सरी 
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िािभृार्षा आिे. याि ळे साहिलला कन्नड बोली भार्षेचा थोडासा पररचय िोिाच. बंर्लोर 

िधील वास्िव्याि स्थाहनक भार्षेि संवाद करिा आल्याि ळे नव्या वािावरणािध्ये त्याचा 

वावर सिज झाला िोिा.        

बंर्लोरिधील आठ वर्षाांच्या सिहजवनाि सौ न पर आहण साहिल यांची आठवड्यािील 

पांच हदवस नोकरी आहण व्यवसायांि आपले लि पूणग कें हद्रि करून दैनंहदन प्रर्िीकडे 

वाटचाल स रू झाली िोिी. िात्र दोघांच्या सािाहजक बांधीलकीच्या जाहणवा जार्िृ िोत्या. 

Think Globally – Act Locally – Respond Personally या सूत्रािला नेिकेपणा 

दोघांना नक्की सिजला असावा. िलाव सफाई, विृ संवधगन अहभयान, आजारी ि क्या 

प्राण्यांवर उपचार, पजगन्यजल संधारण उपक्रि अशा स्थाहनक पािळीवरील अनेक उपक्रिांि 

त्यांचा हनयहिि सिभार् स रू झाला िोिा. साहिलच्या ऑफीसिधील CSR प्रकल्पांची 

जबाबदारी त्याने घेिली िोिी. त्या िाध्यिािून शाळा आहण हवद्यार्थयाांना हशिण उपक्रिांसाठी 

आहथगक िदि हदली जाि िोिी. असा Purpose of Life चा अन भव घेिानाच, ि ंबई – प णे 

– बंर्लोर शिरांि रिाणे खरचं आनंदाचे आिे का याचा प नहवगचार दोघांनी स रू केला िोिा.   

आता मी पारल्यात रहात नाही या लेखिालेिील आजच्या लेखांि, सौ न प र आहण 

श्री साहिल र्णप ले या धाडसी दापंत्याचा पररचय करून देण्यािारे् एक हनहश्चि धोरण आहण 

धारणा आिे. यांच्यासाठी धाडसी िे संबोधन जाणीवपूवगक वापरले आिे कारण िे दोघे वर्षग 

१९८० नंिर जन्िलेल्या एका हपढीचे प्रहिहनहध आिेि. आत्ता साठी – सत्तरी पार केलेल्या 

िाझ्या हपढीिील िहिला आहण प रुर्षांना, आहथगकदृष््टया स्वावलंबी िोण्यासाठी, हनवतृ्त 

िोईपयगन्ि काि करून, वयाची साठी र्ाठावी लार्ि िोिी. यानंिरच आपल्या आवडीचा छंद 

अथवा काि करायला यांना संहध हिळिे. आज चाळीशीि असलेल्या या उच्चहशहिि िरुण-

िरुणी, खूप िरुण वयांि आहथगक यश हिळविाि आहण Purpose of Life कडे वळिाि. 

आपल्याला नक्की काय आवडिे आिे – काय करायचे आिे याचा सवागथागने अभ्यास करिाि, 

हवचार करिाि, योग्य हनणगय घेिाि आहण िर् हवलिण आत्िहवश्वासाने नव्या हठकाणी – नव्या 

उपक्रिाचे धाडस करिाि.  

साहिलची सिचाररणी सौ न प र, ग्रीन हबहल्डंर् आहकग टेक्चरची सल्लार्ार आिे. हशिण 

– व्यवसाय – वैयहक्तक आवड याि ळे हनसर्ागची हिची जाणीव सािर िोिी. नोकरी – 

व्यवसायािून हनवतृ्त झाल्यानंिर हिचे आई – वडील, रोिा या शिरांि स्थाईक झाले िोिे. सौ 
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न प रचे प्राथहिक हशिण हिथेच पूणग झाले िोिे. नंिर र् जराि िधील ििाहवद्यालयािून हिने 

आहकग टेक्चरची पदवी प्राप्त केली िोिी. रे्ल्या िीन – चार दशकांपासून रोिा िे शिर उद्योर् 

व्यवसायांच्या िोठ्या कारखान्यांचे ि ख्य कें द्र िोिे. त्याि ळे कोकणाचे प्रवेशिार असलेले ि े

शिर संपूणग ििाराष्राशी ििािार्ग आहण रले्वे िार्ागने जोडलेले आिे. यासवग उपलब्धीि ळे, 

अलीकडच्या कािी वर्षाांि रोिा शिराबािेरच्या पररसराि, क क्क ट पालन व्यवसाय झपाट्याने 

हवस्िारला िोिा. जारे्ची उपलब्धिा – िंत्रज्ञान – व्यवसाय कौशल्य हशहिि आहण 

अधगहशहिि स्थाहनक िन ष्यबळ – हवक्री व्यवस्था – वाििूक व्यवस्था या क क्क ट पालन 

व्यवसायाला पूरक सोयी – स हवधा, स्थाहनक पािळीवर सिज उपलब्ध िोत्या.  

वर्षग २०१० पासून बंर्लोर िध्ये नोकरी करि असिाना, त्याचवेळी भहवष्यािील 

उपक्रिांचा हवचार िोि िोिाच.  वर्षग २०१८ िधे िो िित्वाचा हनणगय झाला आहण प्रथि 

साहिल बंर्लोर िधून रोिा शिरांि वास्िव्यासाठी आला. साहिलचा उत्ति जनसंपकग  आहण 

लोकसंग्रि याि ळे डेल ई एि सी या कंपनीिील वररष्ठांशी सल्ला िसलि करून, आपल्या 

जबाबदाऱ्या थोड्याशा किी करून, रोह्याि रािून Work from Home ची सवलि घेिली 

आहण त्याचे काि स रू राहिले. आिा सिा आठ – िास घरी बसून नोकरी करिानाच, ब्ॉईलर 

पोल्री फामा  या व्यवसायाच्या प्राथहिक बांधणीची ियारी स रू झाली. यावेळी सौ न प र 

बंर्लोरिधे एकटी रिाि िोिी आहण हिची नोकरी करि िोिी.  

         

                 ^ श्री साहिल र्णप ले                               ^ िॉयलर पोल्री फािग – रोिा   

या दांपत्याचे द सर े धाडस असे की या नव्या व्यवसायासाठी आवश्यक आहथगक 

र् ंिवणूक स्विःच्या किाइिून केली आिे. आवश्यक शेड आहण पूरक सोयी यांचे बांधकाि 
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पूणग िोऊन, वर्षग २०१९ च्या िध्यावर, पोल्री फािगच्या व्यवसायाची स रुवाि झाली. त्यासाठी 

आवश्यक िंत्राचा अभ्यास साहिलने एक वर्षगभर केला िोिा. या िॉईलर पोल्री फािगिध्ये दीड 

िे दोन ििीने पिांची म्िणजे कोंबड्यांची पैदास केली जािे. ठराहवक वय आहण वजन या 

हनकर्षावर या पिांची हवक्री केली जािे. हपंजऱ्यांची स्वच्छिा करून प न्िा पैदास स रू िोिे. 

पिांचे खाणे – पाणी – स्वच्छिा आहण आरोग्य याची दैनंहदन दििा घेणे आवश्यक असिे. 

वर्षग २०१९ िध्ये स रू झालेल्या व्यवसायाला, वर्षग २०२० िाचग पासून कोरोना ििािारीचा 

धक्का सिन करावा लार्ला. सप्टेंबर २०२१ पयगन्ि या धक्क्यािून आिा व्यवसाय सावरला 

आिे.   

      

^ न प र + साहिलचे नव ेघर 

पोल्री फािगची प्राथहिक ियारी आहण व्यवसायाची स रुवाि झाल्यानंिर साहिलने 

आपले Work from Home थांबवले आहण नोकरीचा राजीनािा हदला. ऑर्स्ट २०२० 

िध्ये सौ न प र बंर्लोर सोडून रोह्याला आली आहण त्यांच्या हनसर्ग संपन्न जहिनीवर दोघांच्या 

देखरखेीखाली नव्या घराचे बांधकाि स रू झाले. सौ न प र, ग्रीन हबहल्डंर् आहकग टेक्चरची 

सल्लार्ार आिे.  न प र आहण साहिलच्या या साधारण १८०० चौरस फ ट घराचे हडझाईन – 

रचना – बांधकाि, दोन Metal Container – कािँीट आहण णिटाचंे बाधंकाम अशा 

Composite स्वरूपाचे आिे. या ग्रीन हाऊस घरासाठी ऐशंी टक्के वीजप रवठा सौयगऊजाग 

िाध्यिांिून िोिो. दोन टाक्यांिधे पावसाचे पाणी साठवले आहण वापरले जािे. शौचालये 

सोडू, रोजच्या वापरलेल्या अन्य पाण्याचा प नवागपर, हपण्याहशवाय अन्य कािासाठी योग्य 

पद्धिीने केला जािो. घराच्या चारीबाजूच्या हभंिींजवळ वाफे करून र्ोकणागचे वेल लावले 

आिेि. येत्या हडसेंबर िहिन्यापयगन्ि िे वेल थेट घराच्या छापरांपयांि पोिोचिील आहण 

घराच्या हभंिींचे अंिर्गि वािान कूलन नैसहर्गक पद्धिीने, वीज खचग न करिा िोईल. पारपंररक 
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आहण आध हनक अशा Renewable Energy सकंल्पनाचंा योग्य िापर करून बाधंलेले 

न प र+साहिलचे िे ग्रीन हाऊस, आिा जवळपासच्या पररसराि िोठे आकर्षगण झाले आिे.  

घराच्या बाजूच्या िलावाि ित्स्य शेिी करण्याची ियारी स रू आिे. आिा सौ न प रने 

आपले लि भाि आहण भाज्यांच्या शेिीवर कें हद्रि केले आिे. भािाच्या शेिीजवळ थोड्या 

जहिनीवर ि रीची लार्वड प्रथिच केली आिे. त्याच्याच बाजूला हिरीची दीडशे झाडे – बांबूची 

लार्वड केली आिे. याची हनर्राणी फक्त सेंहद्रय खिाच्या वापराने केले जािे.. िधिाशी 

पालनाचे दोनशे बॉक्स, पंजाब – िररयाणा –  हििाचल प्रदेशािील शेिकऱ्यांकडे ठेवले असून 

त्यािून अकाहसआ – जांभूळ – ि ळस – हवहवध फ लांचे एकत्र असा िहिन्याला शंभर सव्वाशे 

हकलो raw honey सध्या हनयहिि रोह्याला घरपोच पाठवला जािो आिे. त्यावर प्राथहिक 

प्रहक्रया करून, असा वेर्वेर्ळ्या प्रिीचा िध घाऊक ग्रािकांना पाठवला जािो.   

आिा िॉयलर पोल्रीचा व्यवसाय िवा िसा प्रर्ि िोिो आिे. या बरोबरच व्यवसाय 

हवस्िारच्या नव्या संकल्पनांची आखणी स रू आिे. िॉयलर पोल्रीचा एकच व्यवसाय खूप 

िोठा करणे हकंवा पहिल्या व्यवसायाला जोड देि अन्य व्यवसायांचे हनयोजन करणे, आिा 

साहिल सिोर असे दोन पयागय आिेि.  देशी जािीच्या कोंबड्यांच्या अंड्यांची पैदास 

करण्यासाठी स रुवािीला शंभर  कोंबड्यांच्या लेयर पोल्रीच्या व्यवसायाचा हवचार स रू 

करावा असा हवचार चालू आिे. कोकणाच्या िवेला उपय क्त र्ायी घेऊन त्यांच्या द धापासून 

िूप बनवायची आखणी िोिे आिे. यािला द सरा फायदा असा की र्ायींच्या शेणापासून 

बायोरॅ्सची हनहिगिी करिा येईल आहण स्विःच्या शेिीला आवश्यक सेंहद्रय खिाची र्रज 

भारे्ल. थोड्या नंिरच्या काळांि, आपल्याच पाणस्थळ जारे्चा वापर करून अॅग्रो ट ररझि 

संकल्पनांचे स्वप्न सौ न प र आहण श्री साहिल र्णप ले पिाि आिेि. त्यांची सवग स्वप्न नक्की 

साकार िोिील याची खात्री आिे.                     
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^ डािीकडे साणहलचे िडील श्री चरंकातं गणपुले आणण मागे – आई सौ शीलाताई – मधे सौ नुपरुचे िडील 

श्री ररसबुड आणण मागे सौ ररसबुड उजिीकड श्री साणहल गणपुले आणण मागे सौ नुपुर गणपुल े

सौ न प र – श्री साहिल – आई सौ शीलािाई – वडील श्री चंद्रकांि या र्णप ले क ट ंबासि 

सौ न प रच्या ररसब ड क ट ंबीयांना शिशि श भेच्छा...!!        

--००--   
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आता मी पारल्यात रहात नाही. लखे ि ११   

णब्लीयन्स आणण आणटाणफणशयल इंटेणलजन्स   

 

आता मी पारल्यात रहात नाही….!..िे हवधान आनंदाचे आिे – अहभिानाचे आिे 

– उत्सािाचे आिे – प्रर्िीचे आिे – उद्यििेचे आिे – धाडसी आहण खंबीर हनणगयाचे आिे – 

पररश्रिाचे आिे आहण अथागिच हसंिावलोकनाचे आिे..!..आता मी पारल्यात रहात नाही, 

असं म्िणणाऱ्या प्रत्येकाच्या, इथल्या आठवणींच्या नाज क ररं्ीि रशेिी लहडंचा एकेक धार्ा 

आजिी हििकाच नाज क रशेिी आहण ररं्ीि आिे. िात्र या हवधानाच्या प ढे, आपल्या 

लेखिालेिील प्रत्येक नायक आहण नाहयकेने....एक अदृश्य वाक्य आपल्या कि गत्वाने जोडले 

आिे....आता मी पारल्यात रहात नाही माि मी रहाते णतर्े – मी रहातो णतर्े दुसर ेपारले 

मी िसिले आह.े उद्यिशीलिा – अथक पररश्रि – धाडसी हनणगय – चाि यग – हववेक – हवश्वास 

– प्रािाहणक स्वच्छ पारदशगक व्यविार – सिजाप्रिी बांहधलकी – आप लकी –उत्ति जनसंपकग  

– हवशाल लोकसंग्रि  – प्रखर राष्राहभिान....असा आपल्या लेखिालेिील प्रत्येक िाजी 

पारलेकर....आिचा अहभिान आिे..! 

एकोहणसाव्या शिकाच्या िध्यापासून, या हवलेपारले उपनर्राि वास्िव्याला आलेले 

नार्ररक, या सकस – उपजाऊ भूिीवर रूजले. दूरदृहष्ट आहण सािाहजक बांहधलकी अशा 

र् णवते्तने सिदृ्ध असलेले िे नार्ररक प्रज्ञावंि िोिे. हशिण व्यवस्था आहण शाळा – दजेदार 

सिकारी र्िृहनिागण संक लांची हनहिगिी – सािाहजक संस्थांची सिजाहभि ख कािे – संर्ीि, 

नाटक अशा सांस्कृहिक कायगक्रिांची रलेचेल अशी हवलेपारल्याहिल सिाजाची पररपूणग 

बांधणी यांनी स रू केली िोिी. दूरदृहष्टने – हवश्वसाने – कािी हनहश्चि ध्येय-धोरणे सिोर ठेऊन 

आपले कायग संपन्न करणारी अनेक व्यहक्तित्व, एकोहणसाव्या शिकाच्या िध्यावर 

हवलेपारल्याि स्थाहयक झाली िोिी. या उपनर्राच्या झालेल्या प्रर्िीचे शे्रय, या सवाांना 

द्यायला िवे.  

भारिीय स्वािंत्र्यानंिर म्िणजे वर्षग १९४७ नंिर जन्िाला आलेल्या हपढ्यांना, 

हवलेपारल्याच्या या प्रर्हिशील सिाजरचनेचा िोठाच फायदा झाला. हवलेपारल्यािील ि ला 

– ि लींना शालांि परीिेि हिळणार े यश – नाट्य-हचत्रपट-संर्ीि-साहित्य या सवग िेत्रांि 
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स्थाहनक रहिवासी नार्ररकांची दीहप्तिान कािहर्री – िहिला संघ-उत्कर्षग िंडळ-स्वािंत्र्यवीर 

सावरकर सेवा कें द्र अशा राष्रीय बाण्याच्या हशिण संस्था आहण सािाहजक संस्थांची हनहिगिी 

– हवलेपारल्यािील सिदृ्ध भाजी आहण फळबाजार यांचा हवकास, अशा या प्रर्िीच्या पूरक – 

सूचक अनेक घटना हवसाव्या शिकाच्या याच िध्यापासून हनयहिि िोि राहिल्या. 

हवलेपारल्याि रिात्या इिारिी – शाळा – सिजोपयोर्ी संस्थांची बांधणी झाली, अर्दी िशीच 

उत्त ंर्-शिपैलू व्यहक्तित्व घडवली रे्ली – सिाजोपयोर्ी कािांचे हसद्धांि हनिागण झाले – ध्येय 

धोरणे आखली रे्ली – त्या हनिीिून अनेक सिाजसेवी प्रकल्प यशस्वी झाले आहण िारू्न 

येणाऱ्या हपढीसाठी आदशगवि म्िणून स्वीकृि झाले.     

आजच्या आपल्या लेखाचा नायक याच वर्षग १९५० नंिर जन्िलेल्या हपढीिला आिे. 

Digital Transformation आहण Artificial Intelligence (AI) या िाहििी – िंत्रज्ञान 
उद्योर्हवश्वािील आध हनक काळांि हवकहसि झालेल्या दोन िंत्रहवज्ञानाि हिळवलेले 

व्यावसाहयक यश, यासाठी िो अिेररकेिील आघाडीचा उद्योजक आिे. िात्र Social 

Ventures असेिी एक संबोधन, त्याने त्याच्या पररचयाि वापरलेले आिे.  संबोधनाने 

हनदेहशि झालेली त्यांची लोकोपयोर्ी – सिाजाहभि ख कािे प ण्यािध्ये संपन्न झालेली 

आिेि. या सवग प्रर्िीचा हवस्िारीि पररचय करून घेण्याआधी, आपल्या नायकाला  

क ट ंबवारशानेच हिळालेल्या उद्योजक वतृ्तीचा आहण हनरपेिवतृ्तीने स्थापन केलेल्या आहण 

त्यांच्या पश्चाि दीघगकाळ कायगरि असलेल्या लोकोपयोर्ी कायागचा पररचय प्रथि करून 

घेऊया.   

                             < श्री अरुण श्रीधर जोशी  



आता मी पारल्यात रहात नाही          अरुण फडके 

 

पान| 131  

 

आपल्या आजच्या लेखाचा नायक आह ेश्री अरुण श्रीधर जोशी. त्यांचे आजोबा 

श्री केशव बळवंि जोशी हवसाव्या शिकाच्या स रविीच्या दशकांिील एक यशस्वी 

व्यावसाहयक िोिे. एकोहणसाव्या शिकाच्या अखेरीस, श्री केशवराव जोशी, ग्रटँरोडच्या 

हवल्सन ििाहवद्यालयािून पदवी परीिा उत्तीणग झाले आहण ित्कालीन हिहटश सेके्रटरीएटिधे 

त्यांना नोकरी हिळाली. नोकरी करि असिानाच स्विंत्र व्यवसायाचा हवचार प्रभावी िोिा. वर्षग 

१९१० िधे त्यांनी नोकरीचा राजीनािा हदला आहण स्विंत्र व्यवसाय स रू केला आहण 

सिाजसेवेचे काििी स रू केले. वर्षग १८८२ िधे, ि ंबईिील क्रॉफडग िाकेटिध्ये हवजेच्या 

हदव्यांची आरास ित्कालीन ि ंबईकरांनी  प्रथि पाहिली आहण ि ंबईि हवजेचे आर्िन झाले. 

१९०५ िधे Bombay Electric Supply & Tramway Company म्िणजेच BEST ने 

रॅिवेसाठी इलेहक्रहसटी जनरशेन स्टेशन बांधले. िळूिळू ि ंबई शिरांि घरर् िी कािासाठी 

हवजेचा वापर स रू झाला िोिा.  

 

^ के बी जोशी आयटी कॉलेज, प णे   

हिहटशांच्या राज्याि सेके्रटरीएट् िध्ये कािी काळ नोकरी केलेल्या, पदवीधर श्री 

केशवराव जोशी यांनी याहिल संहध िेरली आहण वर्षग १९१३ िधे अिेररकेिील िायसग 

इलेहक्रक कंपनीच्या पाण्याच्या पंपाची आयाि स रू करून, भारिािील त्याचा हविरण 

व्यवस्था व्यवसाय स रू केला. कािीच वर्षाांि ित्कालीन अखंड भारिािील कराचीसि सिा 
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शिरांि त्यांची कायागलये स्थापन झाली. त्या काळांि त्यांना King of Pumps या संबोधनाने 

व्यवसाय जर्िाि र्ौरवले रे्ले िोिे. १७ सप्टेंबर १९२७ रोजी स्थापन झालेल्या 

Maharashtra Chamber of Commerce चे िे सिसंस्थापक आिेि. याबरोबरच त्यांनी 

कािी व्यावसाहयक संघटनांची उभारणी केली िोिी. आपला नायक श्री अरुण जोशी यांनी 

आपल्या आजोबांच्या स्िरणाथग  K B Joshi IT Collage ची स्थापना प ण्यािध्ये वर्षग २०००  

िधे केली.     

अरुणचे वडील श्री श्रीधर केशव जोशी म्िणजे राजाभाऊ िे त्यांच्या काळांि 

हवलेपारल्याहिल हक्रयाशील नार्ररक िोिे. वर्षग १९६९ िधे स्थापन झालेली उत्कर्षा मडंळ 

िी संस्था आहण सोबती िी जेष्ठ नार्ररक संघटना, हवलेपारल्याची हवशेर्ष ओळख बनल्या 

आिेि. उत्कर्षग िंडळाचे िे संस्थापक सदस्य िोिे. राजाभाऊ अिेररकेि अरुणकडे रे्लेले 

असिाना, हिथल्या वररष्ठ नार्ररकांची काळजी घेणाऱ्या संघटनांच्या अन भवावरून त्यांना 

सोबती या संघटनेची संकल्पना स चली. त्यांच्या प ढाकाराने सोबिी िी जेष्ठ नार्ररक संघटना 

हवलेपारल्याि स्थापन झाली.  

 

^अरुणच्या िािोश्री श्रीििी स धािाई आहण वडील श्री श्रीधर केशव जोशी  

वर्षग १९८० च्या दरम्यान, के ई एि आहण सायन िॉहस्पटल यांच्या सिकायागने, 

जनकल्याण सहििीच्या िाध्यिािून राजाभाऊंनी रक्तदान हशहबरांचे आयोजन स रू केले िोिे. 

रजेच्या हदवशी अनेक शाळांिून अशी हशहबर ेआयोहजि केली रे्ली िोिी. प ढच्या दिा वर्षाांि 

राजाभाऊंच्या नेितृ्व आहण िार्गदशगनाने अशी एक िजार रक्तदान हशहबर े यशस्वी झाली. 

रक्तदानाचे िित्व आहण नार्ररकांच्या सिभार्ासाठी प्रचार आहण प्रसार करणार ेअनेक लेख 
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त्यांनी विगिानपत्राि हलहिले. राजाभाऊंच्या या रक्तदान प्रसार कायागिील अहवरि हनस्वाथग 

सिाजसेवेसाठी, त्यांना भारिाच्या राष्रपिींच्या पदकाने सन्िाहनि करण्याि आले.    

अरुणच्या िािोश्री श्रीििी स धािाई, त्याच्यासाठी उत्साि आहण ऊजेच्या स्त्रोि 

िोत्या. आपण हशिक व्िावे अशी त्यांची िीव्र इच्छा िोिी. त्यासाठी, पूणगवेळ नोकरी करि 

असिांनािी हनयहिि अभ्यासाने आहण हचकाटीने त्यांनी BA, B Ed, M Ed या सवग परीिांि 

उत्ति यश हिळवले. परीिेच्या दोन पेपरांिधील वेळेि, आईचा जेवणाचा डबा सांभाळि परीिा 

कें द्राि वाट पिाण्याच्या त्या िणांच्या आठवणी, आजिी अरुणच्या िनांि िाज्या आिेि.  

आजोबा – आई – वडील यांची अशी प्रभावी व्यहक्तित्व आहण त्यांच्या उद्यििेचे – 

सािाहजक बांधीलकीचे – अभ्यासूवतृ्तीचे संस्कार अरुणवर िोि िोिे आहण त्यािूनच त्याचे 

व्यहक्तित्व घडि िोिे. वहडलांच्या सािाहजक कायागिील प्रत्येक उपक्रिाि, अरुणचा सिभार् 

हनहश्चि िोिा. वर्षग १९७७ िधे िो VJTI िधून प्रोडक्शन िेकॅहनकल इंहजनीअरररं्ची पदवी 

घेऊन न किाच र्ोदरजे कंपनीि नोकरीला लार्ला िोिा. ित्कालीन पंिप्रधान श्रीििी इंहदरा 

र्ांधी यांनी राष्रपहि श्री फकरुद्दीन अली अििद यांच्या आध्यादेशाने, २५ जून १९७५ िे 

२१ िाचग १९७७ या एकवीस िहिन्यांच्या काळांि राष्रीय आणीबाणी जािीर केली िोिी. 

आणीबाणीच्या हवरोधाि अनेक संघटना रस्त्यावर उिरल्या िोत्या, अनेक हवरोधकांच्या 

अटकेचे सत्र स रू िोिे. रस्त्यावर केलेली हनदशगने, आणीबाणी हवरोधाि जनजार्िृी साठी 

घराघरांि पत्रके वाटणे, ि रंुर्ाि रे्लेल्या कायगकत्याांच्या क ट ंहबयांसाठी हनधीसंकलन असा, 

र्ोदरजे कंपनीिील नोकरीची वेळ संपल्यानंिर, राष्रीय स्वयंसेवक संघाच्या संस्कारांि 

वाढलेला अरुण,  या हवरोध आंदोलनाि सिभार्ी झाला िोिा.    

अरुणच्या क ट ंबाचा - त्याच्या हवलेपारल्यािील भविालाचा - त्याच्या शाळेचा आहण    

त्याच्या रिात्या पारलेश्वर सोसायटीचा पररसर या सवागचा पररचय करून घेणे आवश्यक आिे. 

अरुण हवलेपारल्याि रिाि िोिा िोपयांि याच भविालाचा दृश्य – अदृश्य प्रभाव त्याच्यावर 

हनहश्चिच िोिा. शाळेि असिांना अरुण नेिेिीच िुशार हवद्याथी म्िणून पररहचि िोिा. पारले 

हटळक हवद्यालय या त्याच्या शाळेिील आठवणी सांर्िांना अरुण अर्दी ररूं्न जािो. वर्ागिील 

हवद्यार्थयाांिधील हनकोप-हनरोर्ी स्पधाग आहण कािी नवीन करण्यासाठी हशिकांनी सिि 

हदलेले प्रोत्सािन, या शाळेिील अन भवांचे िित्व त्याला नक्कीच िािीि आिे. त्याच्या 

क ट ंबाचे वास्िव्य पारलेश्वर सोसायटीिधे िोिे. अनेक इिारिींचे िे संक ल हवलेपारल्यािले 
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एक सांस्कृहिक बेट आिे. सिोरच्या इिारिीि रिाणारी, आपल्याच वर्ागि हशकणारी एक 

हवद्याहथगनी, हिच्या घरासिोरच्या कॉिन रॅ्लरीि फेऱ्या िारि हनयहिि अभ्यास करि असे. 

याचा आजिी अरुण कौि काने उल्लेख करिो. हिचे फेऱ्या िारि अभ्यास करणे िला त्यावेळी 

प्रेरणा देि िोिे असे अरुण प्रांजळपणे सांरू्न टाकिो. बालवयाििी दोन-चार हित्र हिळून, 

िोठ्यांच्या सोबिीहशवाय घरापासून शाळेि चालि जाण्याइिके, हवलेपारले त्याकाळांि 

स रहिि िोिे. उत्ति नार्ररक घडवण्यासाठी िे वािावरण पूरक िोिे. या पारलेश्वर सोसायटीि 

रिाणार ेअनेक रहिवासी, उद्योर्-व्यवसाय-साहित्य-शेिकी अशा हवहवध िेत्रांि खूप यशस्वी 

झाले, असे कौि काने सांर्ावेसे वाटिे. त्यािल्या श्रीििी िंर्लािाई र्ोडबोले आहण श्री सहचन 

पटवधगन, या दोघांचा पररचय, याच लेखिालेि आपण करून घेिला आिे.                  

अरुणचा आहण त्याच्या व्यवसाय – उद्योर्ािील प्रर्िीचा - यशाचा पररचय, क ठल्यािी 

वयोर्टांिील वाचकासाठी हनहश्चिच प्रबोधक आहण उद्बोधक आिे. शालांि परीिेनंिर अरुण 

VJTI या नािवंि इहन्स्टट्यूट िधे प्रोडक्शन िेकॅहनकल इंहजहनयरररं् पदवी अभ्यासक्रिाि 

दाखल झाला. वडाळ्याला कॉलेजच्या वसिीर्िृांि रिाि असिांना अरुणने हित्राच्या साथीने 

जवळच्या पररसराि, नीरा हवक्री कें द्र स रू केली. या छोट्या व्यवसायांि कॉलेजच्या चार वर्षाांि 

थोड्या पैशांची बचि झाली िोिी. वर्षग १९७६ िधे कॉलेजची वर्षग संपल्यानंिर, त्या कें द्रांवर 

काि करणाऱ्या नार्ररकांच्या नावाने िी कें द्र करून हदली िोिी. नंिरच्या काळांि अिेररकेि 

हशिणासाठी रे्ल्यावर आहण कालांिराने िोठे व्यवसाय उभे करण्याची िी पहिली पायरी िोिी. 

कॉलेजनंिर त्याला र्ोदरजे कंपनीि नोकरी लार्ली. त्या कािी िहिन्यांच्या काळांि त्याला 

शॉपफ्लोअर वरील प्रहक्रयांिधे स धारणा करण्याची संहध हिळाली, त्यासाठी श्री जिशेदजी 

र्ोदरजे यांनी पाठीवर कौि काची थाप हदली. इथेच त्याला स्विःच्या नेितृ्वर् णांचा पररचय 

झाला.  

र्ोदरजेिधील नोकरीनंिर अरुण, वर्षग १९७८ िधे अिेररकेिील कॅन्सास 

य हनव्िहसगटीिध्ये िास्टसग पदवीचा अभ्यास करण्यासाठी दाखल झाला. त्यावेळी 

जॉहजगयािधील व्िालदोस्िा पररसराि िो अडीच ििीने रिाि िोिा. हिथे रािून त्याने 

एनसायक्लोपीहडया हवके्रिा म्िणून दोन ििीने नोकरी केली. याचे खूप फायदे झाले. खांद्यावर 

प स्िकांचे जड संच घेऊन उन्िािान्िाि व्िालदोस्िा पररसराि हफरिांना, घराघरांि  

एनसायक्लोपीहडया संच हवकिा आले आहण कािी हित्र जोडिा आले. ि ख्य म्िणजे दिा 
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िजार डॉलर हकििीचे संच हवकून हिळालेल्या िानधनाि, पाचशे डॉलर हकििीची ज नी कार 

हवकि घेिा आली. अरुणच्या ििे, त्याकाळांि घराघरांिून भेटलेल्या हवहवध ज्ञािी-पंथांच्या 

नार्ररकांकडून खऱ्या अिेररकन नार्ररकांचा आहण अिेररकेचा पररचय झाला. 

कॅन्सास य हनव्िहसगटीिधील िास्टसग पदवी नंिर लरे्चच, कॅम्पस इंटरव्हू्य िधून हनवड 

िोऊन अरुण वर्षग १९८० िधे Intel Corporation िधे नोकरीसाठी पोटगलडँ फॅहसहलटी 

िधे दाखल झाला. इथल्या चौदा वर्षाांच्या काळांि खूप वेर्ाने प्रर्िी करि िो जनरल िॅनेजर 

अशा अहधकारावर पोिोचला. नोकरीच्या काळांि अनेक देशांिध्ये त्याचा प्रवास झाला. 

पोटोररको – आयलांड – हसंर्ापूर अशी Intel ची िीन ऑहफसेस स्थापन करण्याि त्याचा 

िित्वाचा सिभार् िोिा. आयटी िेत्रािील जार्हिक बाजारपेठेचा अन भव आहण खूप िोठ्या 

प्रकल्पांसाठी िन ष्यबळ हवकास - व्यवस्थापन - दैनंहदन ऑहफस व्यविारािील हशस्ि....असे 

अन भव Intel िधील नोकरीच्या काळांि त्याला हिळाले, जे नंिरच्या स्विंत्र व्यवसायाच्या 

काळांि त्याला फायदेशीर ठरले. अरुणच्या हसंिावलोकनान सार, Intel चे संस्थापक श्री 
अडँी ग्रोव यांच्याशी झालेल्या पररचयािूनच, नंिरच्या काळािील स्वितं्र व्यवसायची 

उद्योर्नीिी त्याला आखिा आली आिे.         

वडाळ्यािील नीरा हवक्री कें द्र चालक आहण जॉहजगयािधील एनसायक्लोपीहडया 

हवके्रिा, पोटगलडँ येथेिी शांि बसलेला नव्ििा. इथल्या स्थाहनक भारिीय नार्ररकांच्या र्रजा 

त्याला नेिक्या उिजल्या िोत्या. Intel िधील नोकरीच्या काळांि, पोटगलडँिधे, वर्षग १९८६ 

िधे स्विःचे India Emporium ि ेस्टोअर त्याने स्थापन केले िोिे. सवग प्रकारच्या भारिीय 
वाण सािानाची, हकरकोळ आहण घाऊक हवक्री त्याने या स्टोअरिधे स रू केली. याच 

वर्षागपासून अरुण भारिािून बासििी िांदूळ आयाि करि िोिा. िा िांदूळ िोठ्या रकिधून 

स परिाकेटना पाठवला जाि असे. ऐशंी – नव्वद या दशकांि त्याने भारिीय भार्षािील 

हसनेिाच्या हवहडयो कॅसेट या स्टोअर िधे उपलब्ध केल्या. भारिीयांसाठी खास र्ाण्यांचे 

कायगक्रि सादर केले. िे India Emporium, स्थाहनक भारिीयांना एकत्र भेटण्याचे 

सांस्कृहिक कें द्रच झाले िोिे. या स्टोअरिधे त्याने कािाला िाणसे ठेवली िोिी. वर्षग २००१ 

िधे त्याने िे स्टोअर बंद केले. प ढे वर्षग २०१२ पयगन्ि साधारण सिवीस वर्षे, अरुणने बासििी 

िांदूळाची आयाि केली. आयटी िेत्रािील िोठ्या व्यवसायाच्या स्थापने नंिर त्याने िा 
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आयाि व्यापार बंद केला. पोटगलडँिधील वास्िव्याि बारा िराठी क ट ंबांना एकत्र करून 

अरुणने िराठी िंडळाची स्थापना केली.   

 

Intel िधील नोकरीनंिर साधरण वर्षग १९९५ च्या दरम्यान अरुणने स्विंत्र उद्योर्ाचे 

पाऊल टाकले. आयटी िेत्रािील Software outsourcing & Building large 

software product platforms असे या व्यवसायाचे स्वरूप िोिे. वीस किगचाऱ्यांसि 

स रू झालेला िा उद्योर् अल्पावधीि वेर्ाने प्रर्ि झाला आहण किगचाऱ्यांची संख्या २५० 

पयगन्ि वाढली. ओररे्ॉन स्टेटच्या प्रि ख उद्योजक संघटनेच्या संचालक िंडळाचा हनय क्त 

झालेला, अरुण पोटगलडँ िधील पिीला भारिीय उद्योजक सदस्य आिे. वर्षग २००८ िधे त्याने 

TiE म्िणजे The Indus Entrepreneurs या अिेररकेिील भारिीय उद्योजकांच्या 

संघटनेची ओरगेॉन स्टेट शाखा स्थापन केली. Portland Angle Network च्या 

िाध्यिािून त्याने ओररे्ॉन स्टेट िधील दिा स्टाटग  अप व्यवसायांिधे र् ंिवणूक केली. आज 

अरुण, कािी व्यावसाहयक आहण ना-नफा ित्वावर कायग करणाऱ्या संघटनांचा सल्लार्ार 

आहण हवश्वस्ि आिे.  
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^अिेररकेचे िाजी अध्यि श्री क्लींटन यांच्या पत्नी, 

राष्राध्यि हनवडण कीिील उिेदवार श्रीििी हिलरी क्लींटन यांचा सिवेि. 

आजच्या घडीला स्विःचे िीन स्टाटग  अप यशस्वी करणाऱ्या अरुणला, स्टाटग  अपचा 

द्रष्टा संकल्पक म्िणून ओळखले जािे. VISULON या आयटी उद्योर्ाने रे्ल्या चार वर्षाांि खूप 

िोठी प्रर्िी केली आिे. Digital Transformations of the product release and 

internal sales processes for large consumer brands असा या उद्योर्ाचा  

थोडक्याि पररचय आिे. 
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^ बावधन, प णे येथील Visulon ऑहफस हबहल्डंर्   

Visulon pioneered Visual Assortment Planning, Data-driven 
Financial planning, and customer-specific merchandising exclusively for 
Apparel and Footwear manufacturers to improve sales and marketing 
efficiencies. अरुणच्या या आयटी उद्योर्ाच्या वेबसाईटवर उल्लेख केलेल्या या छोट्या 

वाक्याि आहण त्याच्या क्लायंट हलस्ट वरुन या उद्योर्ाचा हवस्िार आहण सवगव्यापी 

उपहस्थिीची र्ंभीर जाणीव िोिे. वरच्या फोटोि हदसणाऱ्या िॅडंसि, फॅशन अॅपरल क्लोहदरं्, 

फॅशन अॅकसेसरी आहण फूटवेअर बनवणाऱ्या, जर्भर व्यवसाय हवस्िार असलेल्या अनेक 

िोठ्या कंपन्या अरुणच्या Visulon Solution  चा वापर करि आिेि.   

िाहििी – िंत्रज्ञान उद्योर्ाच्या नवनवीन संकल्पनांि ळे, आपल्या दैनंहदन जीवन 

व्यविारांचा वेर् खूप वाढला आिे. Big Data, Analytics, Algorithms - अशा साधनांची 
वापर, आपल्या व्यवसाय व्यवस्थापनासाठी आहण वदृ्धीसाठी, िोठ्या उद्योर्ांची र्रज बनली 

आिे यांचा नेिका अंदाज आपल्या या प्रज्ञावान उद्योजकाने घेिला. जार्हिक आयटी 

उद्योर्ाि साित्याने नवीन संकल्पना यशस्वी करणाऱ्या या कीिीवंि – यशवंि पारलेकराच्या 

Social Ventures अशा संबोधनाने हनदेहशि झालेली त्यांची लोकोपयोर्ी – सिाजाहभि ख 
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कािे यांचा हवचार करिांना या उन्निी – उत्कर्षागिारे्, आधी हवस्िाराने उल्लेख केलेल्या 

त्याच्या क ट ंब वारशाचा प्रभाव नक्कीच आिे. चाळीस - पन्नास वर्षाांपूवी अरुणच्या वहडलांनी 

स्थापन केलेल्या संस्था आहण संघटना यािली त्यांची हनरपेि – हनर्वी – सिाज संवेदनांची 

हनहश्चि जाणीव....या सवग र् णवत्ता, नेिकेपणाने अरुणच्या Social Ventures िधे परावहिगि 

झालेल्या हदसिाि. औदायग – दाितृ्व – प्रखर राष्राहभिान – इहििास संशोधनाचे िित्व 

यांची नक्की जाणीव – अत्यंि संवेदनशील हचत्त आहण कािसू वतृ्ती – हनरपेि वतृ्तीने 

सिाजासाठी दीघगकाळ काि करणाऱ्या संस्थांचा नेिका पररचय – हनर्वी िन आहण हनस्वाथग 

ब द्धी .. .. प्रज्ञावंि अरुणचे व्यहक्तित्व असे पैलूदार आिे.        

िैत्तररय उपहनर्षदािधे वैशंपायन ऋर्षी आहण त्यांचा हशष्य यादन््यवल्क्य यांच्या 

संवादाि, कुशाग्रबुद्धी आहण तैलबुद्धी अशा िानवी ब हद्धिते्तच्या िििेच्या दोन प्रकारांचे वणगन 

केले आिे. ब द्धीच्या पािळ कपड्यासारख्या एका पटलाची कल्पना करा. या पटलावर 

कोट्यावधी सूक्ष्ि ज्ञानपेशीिद्ध ेआपल्या प्रत्येक अभ्यास आहण अन भवाची नोंद झालेली 

असिे. या पटलाला खालून एका टांचणी सारख्या िीक्ष्ण क शाचा म्िणजे काट्याचा स्पशग 

केल्यावर िे पटल िलकेसे उचलले जािे. त्या सूक्ष्ि उंचवट्यावरील ज्ञानपेशींहिल  एखाद्या 

ज्ञानशाखेिील सूक्ष्ि संदभग िी व्यहक्त सिज शोधू शकिे. ब द्धीच्या या िििेला, व्यक्तीची  

कुशाग्रबुद्धी असे संबोहधि केले जािे. आिा कल्पना करा की पाण्यावर िेलाचा एक छोटासा 

थेंब पडला िर िो पाण्याच्या संपूणग पषृ्ठभार्ावर पटकन पसरिो. अर्दी िसाच एखाद्या 

व्यक्तीचा अभ्यास आहण अन भव यांचा ज्ञानसंचय, िेलाच्या थेंबासारखा त्याच्या ब द्धीच्या 

पटलावर व्यापलेला असिो. असंख्य ज्ञानशाखांचा पूणग स्थूल अभ्यास, या ब द्धीच्या िििेला, 

व्यक्तीची  तैलबुद्धी असे संबोहधि केले जािे.  

ब हद्धिते्तच्या या दोन प्रकारांचे वणगन, श्री अरुण जोशींच्या पररचयाि करण्याचे कािी 

हनहश्चि प्रयोजन आिे. शैिहणक कारकीदग आहण आयटी उद्योर्ािील अन भवाचे वैहवध्य यांचा 

स्थूल अभ्यास आहण त्याच वेळी त्याच्या सिाजोपयोर्ी प्रकल्पांिील नावीन्य आहण वैहवध्य, 

िी अरुणची तैलबुद्धी िििा आिे. या स्थूल अभ्यासािून त्याने नेिकेपणाने शोधलेली आयटी 

Solutions आहण त्याचे यश या बरोबरच, सिाजोपयोर्ी प्रकल्पांिील कािांची योग्य हनवड 

आहण त्याच्या सूक्ष्ि िपशीलाची िांडणी आहण हनहिगिी, िी अरुणची कुशाग्रबुद्धी िििा आिे.  
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^ के बी जोशी कॉलेज कॅम्पस सभार्िृ आहण िाम्रपट 

वर्षग २०००  िधे अरुणने, ििहर्षग कवे स्त्रीहशिण संस्थेसाठी, के बी जोशी आयटी 

कॉलेज स्थापन केले. आपल्या आजोबांच्या स्िरणाथग केलेली िी हनव्वळ चेकबूक चॅररटी 

नव्ििी. अिेररकेिील आयटी िेत्राचा आहण हशिण संस्थांचा हवशाल अन भव, याि ळे अरुणने 

या कॉलेजची नेिकी संकल्पना स्विः आखली. इिारिीच्या दीघगकालीन Utility Value चा 

दूरदृहष्टने हवचार करून, अन भवी आहकग टेक्टकडून प्रथि स्विःच्या यापेिेप्रिाणे हडझाईन 

बनवून घेिले. कॉलेजची इिारि स्विः बांधून त्यािील ३५ कॉम्प्य टर आहण सवग लायसेन्स 

.. आहण २०० आसनांच ऑहडटोररयि अशा आहण अन्य प्राथहिक, आध हनक सोयी – स हवधा 

पूणग केल्या आहण िर्च िी इिारि, ििहर्षग कवे स्त्रीहशिण संस्थेच्या स्वाधीन केली. यासाठी 

अरुणची प ण्याि रिाणारी धाकटी बिीण सौ हस्ििा स दािे हिचे खूप सिकायग हिळाले िोिे. 

आिा अरुण या कॉलेजचा सल्लार्ार-िार्गदशगक असला िरी संचालक संस्था पूणग स्विंत्र 

आहण स्वायत्त आिे. हा जनसेिेचा शैक्षणणक प्रकल्प आणण त्याची पूताता, अरुणच्या 

कुशाग्र आणण तैलबुद्धीचा णनदेशक आह.े        

रक्तदान चळवळीि अरुणच्या वहडलांचे योर्दान फार िोठे िोिे. वहडलांच्या 

स्िहृिप्रीत्यथग त्याने, प ण्यािील जनकल्याण रिपेढी या ससं्र्ेला, सीरम आणण प्लाझमा 

अनणॅलणसस आणण सेपरशेन यासाठी आहथगक िदि केली आिे. अशा अन्य दोन 

सिाजोपयोर्ी प्रकल्पांना अरुणने आहथगक िदि केली आिे.  
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^ भारि इहििास संशोधक िंडळ, प णे, सन्िान, हवजयादशिी, १५ ऑक्टोबर, २०२१   

यावर्षीच्या हवजयादशिीच्या ि िूिागवर, प ण्यािील भारत इणतहास सशंोधक मडंळ या 

११५ वर्षग ज न्या नािवंि संस्थेच्या, इहििासाचायग राजवाडे सभार्िृाच्या नूिनीकरणाच्या 

कािाचा, पद्महवभूर्षण ििाराष्रभूर्षण िाननीय श्री बाबासािेब प रदंर े यांच्या िस्िे श भारभं 

झाला. िी Heritage Structure हकंवा प रािन वारसा इिारि असल्याने याचे नूिनीकरण 

एका हवशेर्ष पद्धिीने िोणार आिे. जवळपास रे्ली दोन वर्षे िंडळाच्या संचलकां बरोबर 

याहवर्षयी अरुणची चचाग िोि िोिी. या प्रकल्पासाठी अरुणने स्वयंहसद्ध ित्वावर (एकट्याने) 

पूणग आहथगक देणर्ी हदली आिे. व्यवसायाहनहित्ताने अरुणने आज पयगन्ि साधारण चाळीस 

देशांिधे प्रवास केला आिे. या प्रत्येक देशांिील म्य हझयिना त्याने आग्रिाने भेटी हदल्या 

आिेि. त्यािी हनरीिणावरून आहण संस्थेच्या कािािील आस्थेि ळे, अरुणने, अन भवी 

आहकग टेक्टच्या सल्याने, या Social Venture ची िपशीलवार िांडणी केली आिे.           



आता मी पारल्यात रहात नाही          अरुण फडके 

 

पान| 142  

 

 

< भारि इहििास संशोधक िंडळ, प णे, सन्िान, 

हवजयादशिी, १५ ऑक्टोबर, २०२१ 

 

या सवग सिाजोपयोर्ी प्रकल्पांसाठी अरुणने 

हदलेल्या देणग्या फार िोठ्या रकिांच्या आिेि. त्या 

देणग्यांचे िूल्य हकिी याचा उल्लेख या लेखांि 

जाणीवपूवगक टाळला आिे. या प्रत्येक प्रकल्पािील 

अरुणची आस्था आहण बांहधलकी कशी आहण हकिी 

आिे याची जाणीव वाचकांना हनहश्चिपणे झाली 

असेल. िायदेश फाउंडेशन या त्याच्या Non-profit making Company च्या िाध्यिािून 

अरुण या लोकोपयोर्ी प्रकल्पांना आहथगक िदि करि असिो.    

ि ंबईिील िरुणाईच्या हदवासाि, त्यानंिर अिेररकेिील वास्िव्याि, अरुणचे 

सािाहजक सांस्कृहिक उपक्रि हनयहिि िोि िोिे. त्याचा लोकसंग्रि िोठा आहण अथागिच 

हनयहिि जनसंपकग  िे अरुणच्या व्यहक्तित्वाचे एकखास वैहशष््टय आिे. दोन िीन वर्षाांपूवी 

अरुणने, श्री स बोध भावे आहण श्री िोिन जोशी अहभनीि, पुष्ट्पक णिमान आहण आटपाडी 

नाईट्स या दोन हचत्रपटांची हनहिगिी केली िोिी. पंहडि हजिेंद्र अहभर्षेकी यांच्यावरील 

चररत्रपटाचा प ढचं प्रकल्प आिा आकार घेिो आिे. शास्त्रीय – उपशास्त्रीय – भावर्ीिे – अभंर् 

िे अरुणचे संर्ीिािले हवशेर्ष आवडीचे प्रकार आिेि. RagaNXT या शास्त्रीय संर्ीि संवधगन 

प्रकल्पाि, नवे र्ायक – नवे वादक – नवे र्ीिकार यांना घेऊन शंभर अल्बि बनहवण्याचा 

अरुणचा संकल्प आिे. अर्दी अलीकडे याहिल चाळीस अल्बि प्रकाहशि झाले आििे. कै 

नरेंद्र हभडे आहण पंहडि िेिंि पेंडसे या नािवंि संर्ीिकाराच्या संर्ीि हदग्दशगनाने उपशास्त्रीय 

संर्ीिािील अठरा नव्या र्ायक कलावंिांसि रणसया या स्टेज शोची हनहिगिी वर्षग २०१६ िधे 

आहण कृष्णांजली या स्टेज शोची हनहिगिी वर्षग २०१८ िधे झाली आिे. डॉ सहलल क लकणी 

या नािवंि संर्ीिकाराचचे दोन अल्बि प्रकाहशि झाले आिेि. शरयू दािे, प्रथिेश लघाटे, 

राहधका िाम्िनकर या नव्या हपढीिील िरुण र् णी र्ायकांचे नवे अल्बि कािीच काळांि 
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प्रकाहशि िोिील. िे सवग Social Venture स्वरूपाचे उपक्रि, हनरपेि धारणेने भारिीय 

संर्ीिाच्या आस्था आहण प्रेिा पोटी िोि आिेि. RagaNXT च्या वेबसाइटवर सवग अल्बि 

उपलब्ध आिेि.       

< वेळास कासव ििोत्सव 

कोकणािील िंडणर्ड िाल क्यािील 

िेळास िे अरुणच्या जोशी क ट ंबाचे िूळ र्ांव. या 

र्ावािील सि द्रहकनाऱ्यावरचा कासव ििोत्सव 

लोकहप्रय आिे. इथल्या पयगटन व्यवसायाच्या 

वदृ्धीसाठी अरुण प्रयत्नशील आिे. संर्ीिाच्या 

कायगक्रिासाठी प ण्याि एक ियागहदि आसनांचे 

सभार्िृ असावे असे उहद्दष्ट अरुणसिोर आिे. 

आपल्या सिाजाचे ऋण अल्पप्रिाणाि 

फेडण्याची अरुणची कायगशैली अन करणीय 

आिे.       

 

^ श्री अरुण श्रीधर जोशी एका व्याखानाि  
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अरुणची िोठी ि लर्ी हशल्पा, िारवडग य हनव्िाहसगटीिधे Public Policy या हवर्षयाि 

िास्टसग हडग्रीचा अभ्यास करिे आिे. ओररे्ॉन स्टेट िधे, खूप िरुण वयाि हिने रे्ली सिा वर्षे 

Deteriorating Climate & Environment या संदभागि प ढाकार घेऊन, सिाजाि 

जाणीव जार्िृीचे काि केले आिे. अरुणची धाकटी ि लर्ी हलना, हिने रे्ल्या वर्षी Berkeley 

University िधून आपला िास्टसग हडग्रीचा अभ्यास पूणग केला आिे. साहित्य आहण 

दृकश्राव्य हचत्रीकरण या हवर्षयाि सध्या हलना कायगरि आिे.  

उद्योर् – व्यवसायािील व्यस्ि हदनक्रिाि सवग व्यवधाने सांभाळून, वर्षग २००२ – ०४ 

िधे अरुणने Berkeley University िधून Executive MBA पदवी प्राप्त केली. सध्या 

University of Pennsylvania िधे, Advance Analytics & Artificial 

Intelligence या हवर्षयाि एक वर्षागचा  Post Graduate अभ्यासक्रि िो  पूणग करिो आिे. 

सिि नव्याचा अभ्यास, िी या प्रज्ञावंिांची हनयहिि र्रज आिे.     

आता मी पारल्यात रहात नाही या लेखिालेसाठी, श्री अरुण जोशी यांच्या कि गत्व 

आहण कारकीदीचा हवस्िारीि पररचय, गजे मराठीचे श्री आनंद र्ान  यांनी िला प्रथि पाठवला 

िोिा. णचतंा करतो णिश्वाची अशा श्री आनदं गानु याचंा आहण गजे मराठी िैणश्वक उपिमाचा 

पररचय आपण या लेखिालेि करून घेिला आिे. गजे मराठी या िैणश्वक उपिमात श्री अरुण 

जोशी याचंा, सल्लागार आणण मागादशाक म्हणून फार मोठा सहभाग आह.े  

या प्रज्ञाितं – कीतीिंत – यशितं पारलेकराला आणण सिा कुटंुबीयानंा, 

भणिष्ट्यातील उद्योगासंह दीपािलीच्या शतशत शुभेच्छा...! 

--००--           
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आता मी पारल्यात रहात नाही. लखे ि १२                   

पारल्यातली स्कॉलर ते कॅनडातली सायणंटस्ट एमेररटस ्     

 

आता मी पारल्यात रहात नाही .. .. या लेखिालेिला िा शेवटचा लेख. आिा पारला 

सोडून, देश-परदेशाि अन्य हठकाणी स्थाईक झालेल्या, िूळ हवलेपारल्याचे रहिवासी 

असलेल्या यशस्वी नार्ररकांचा पररचय, जानेवारी २०२१ िे हडसेंबर २०२१ अशा बारा 

िहिन्यांिील बारा लेखांिध्ये आपण करून घेिला. िॉटेल – रसे्टॉरटं - कॉफी शॉप -

आइसक्रीि पालगर - बेकरीउत्पादने - केटरररं् सहव्िगसेस – इलेक्रोप्लेहटंर् - पाण्याच्या िोठ्या 

प्लॅहस्टक टाक्या – यंत्रहनहिगिी - शेिकी सल्लार्ार आहण शेिकी व्यवसाय – साहित्य – 

वाङिय – ररं्भूहि - बांधकाि व्यवसाय – क क्क टपालन - आंिरराष्रीय आय टीउद्योर् - 

जेनेहटक म्य टेशन आहण कॅन्सर संशोधन अशा हवहवध िेत्रांि हशिण घेऊन प्रर्िी करणार,े 

यशवंि – कीिीवंि झालेले िे सर्ळे आपले पारलेकर आिेि. यािल्या प्रत्येकाचे आपापल्या 

िेत्रािील कायग, आकाशाला र्वसणी घालणार ेआिे. त्यांचे यश हदिाखदार आिे आहण अनेक 

सन्िानांहन अलंकृि आिे. उद्योर् –व्यवसाय करू पिाणाऱ्या िरुण हपढीिील प्रत्येकाने यांचे 

आदशग धारण करावे, इिके िे कायग आहण यश दोन्िीिी पथदशगक आिे.    

प्रखर ब द्धी आहण अभ्यासू वतृ्ती – हशस्िबद्ध, हनयहिि, वक्तशीर, प्रािाहणक व्यविार – 

हनहश्चि ध्येय धारणा – नाहवन्याची उत्स किा – घट्ट वीण असलेली क ट ंब व्यवस्था आहण 

राष्रहनष्ठा .. .. आपल्या लेखिालेिील नायक-नाहयकांच्या व्यहक्तित्वाच्या या सिानधिी 

र् णवत्ता आिेि. सािाहजक बांहधलकी - औदायग – वाचनाची आवड – राजकीय आहण 

सांस्कृहिक घडािोडींची हनहश्चि जाणीव.. .. या सिदृ्ध सिाज जीवनाि ळे प्राप्त झालेल्या 

प्रत्येक पारलेकराच्या अंर्भूि र् णवत्ता .. .. याि ळे घडलेली यांची सिदृ्ध व्यहक्तित्व, यािल्या 

प्रत्येकाच्या यशािधून प्रिीि िोि रिािाि.     

पारले हटळक हवद्यालयािली वर्षग १९७२ िधे शालांि परीिा उत्तीणग झालेली हच भारिी 

आपटे, हववािपश्चाि डॉ भारिी बापट, िी आजच्या आपल्या लेखाची नाहयका अर्दी अशीच 

पारलेकर आिे. हिची दीघग आहण वैहवध्यपूणग शैिहणक कारकीदग – हववािानंिर कॅनडाि  

स्थायीक झाल्यानंिर, हिथल्या हनसर्ागच्या प्रेिाि पडलेल्या हिची, ऊजाग आहण कािाप्रहि 
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उत्स किा, नव्या सिाजाशी आहण नव्या सिकाऱ्यांशी ज ळवून घेऊन त्यािलीच एक िोण्याचे 

हिचे अथक प्रयत्न आहण हिच्या िेत्रांि कॅनडा या देशाचे प्रहिहनहधत्व करिांना हिला 

हिळालेली कीिी.. ..िे सर्ळंच यश कौि कास्पद आिे, अचंहबि करणार ंआिे.  

 

^ भारिीचे वडील श्री हवश्वनाथ आपटे आहण आई सौ प्रभाविी  

जर्प्रहसद्ध पारले जी िी हबहस्कटे अर्दी स रुवािीला हजथे बनि असंि त्या पररसराला 

आजिी, णबणस्कट फॅक्प्टरी अशा नावाने आम्िी पारलेकर ओळखिो. अर्दी अहलकडेपयांि, 

या हबहस्कट फॅक्टरीि आठवड्यािील दोन हकंवा िीन हदवस, पारले जी िी हबहस्कटे बनवली 

जाि असंि. त्या हदवशी या हबहस्कटांचा िवािवासा स्वाद आहण स र्धं, आम्िा पारलेकरांचे 

पयागवरण भारून टाकि असे. नव्याने पारल्याि आलेल्या पािुण्यानां िा हबहस्कटांचा स्वाद 

आहण स र्ंध, अनोखा अन भव असे. याच पारले जी णबणस्कट फॅक्प्टरीच्या अर्दी शेजारी 

असलेल्या हवष्ण प्रसाद सोसायटीि डॉ भारिीचे क ट ंब रिाि असे. पारले जी िे उदािरण 

अशासाठी की डॉ भारिीच्या जेनेणटक म्युटेशन आणण कॅन्सर सशंोधन िेत्राहिल कायागचा 

आहण यशाचा पररचय असाच पाची खंडाि दरवळिो आि.े   
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 < क  भारिी आपटे 

िारे् प ढे िोठे अंर्ण असलेल्या या हनवासी संक लािील चार इिारिीि, खूप साऱ्या 

सिवयस्क सवंर्ड्यासोबि लर्ोरी – लपंडाव खेळिाना सिहजवनाचा अन भव घेि घेि, 

भारिीचे भावहवश्व संपन्न झाले िोिे. चवथी इयत्ता – सािवी इयत्ता आहण शालांि परीिेनंिर 

नॅशनल स्कॉलरहशप अशा सवग हशष्यवतृ्त्या हिळवणारी, शाळेि एक िुशार हवद्याहथगनी म्िणून 

हशिकांची लाडकी असलेली भारिी, सबनीस सर आहण सिस्रब द्ध ेसर या दोन हशिकांच्या 

आठवणी सांर्िाना परि भूिकाळाि रििे. शाळेिील त्या आठवणी सांर्िाना हिने 

अन भवलेली हशिकांच्या िनािील हवद्यार्थयाांप्रहि असलेली आप लकी – हजव्िाळा आहण हिचे 

िरखून जाणे असा क िार – हकशोर वयांिील हवलेपारल्यािील वास्िव्यिील हिचा भविाल 

असा सिदृ्ध िोिा.  

एक िोठी बिीण आहण दोन भाऊ या भावंडािली भारिी सवागि लिान. आईच्या 

प्रोत्सािनाि ळे पहिल्या इयते्तिच हिची कथक नतृ्याची िाहलि स रू झाली िोिी. शाळेिल्या 

सवग सांस्कृहिक कायगक्रिाि आहण वकृ्तत्व स्पधाांिध्ये भारिीचा हनयहिि सिभार् असे. वर्षग 

१९७२ िधे शालांि परीिा (त्यावेळची अकरावी) उत्तीणग झाल्यानंिर भारिी कॉलेजिधे 

दाखल झाली. िायक्रोबायालॉहज हवर्षय घेऊन िी बी एससी पदवी परीिा, वर्षग १९७६ िध्ये 

प्रथि वर्ागि उत्तीणग झाली. आिा प ढील हशिणाची ियारी आहण त्यासाठी हवचारिंथन स रू 

झाले.  
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डॉ जर्न्नाथ र्ोहवंद काणे िे हविान र्िृस्थ त्याकाळाि UDCT या नािवंि हशिण 

संस्थेि प्राध्यापक आहण डायरके्टर िोिे. परदेशी हवद्यापीठाि हशकून Ph D प्राप्त झालेले डॉ 
काणे िे आपल्या भारिीचे िािा. िािांच्या ज्ञानसाधनेचा – प्रखर ब हद्धिते्तचा – हवद्याथीहप्रय 

हशिक आहण देविाणूस या त्यांच्या प्रहििेचा, सौम्य व्यहक्तित्वाचा आहण शास्त्रज्ञ म्िणनू 

पररहचि असले िरी त्यांच्या साध्या दैनंहदन जीवनशैलीचा प्रभाव,  अर्दी बालवयािच 

भारिीला आदशगवि वाटि िोिा. डॉ काणे यांना आहण भारिीच्या वहडलांना वाचनाची खूप 

आवड िोिी. या दोघांच्या प्रभावाने हिला वाचनाची र्ोडी लार्ली आहण पारल्यािील 

लोकिान्य सेवा संघाच्या श्री वा फाटक गं्रथसंग्रिलयाने हिची वाचन संस्कृहि, संपन्न आहण 

सिदृ्ध केली. या गं्रथसंग्रिालयाच्या बालवयािील आठवणीने, चाळीस – पंचेचाळीस वर्षागनंिर 

स द्धा डॉ भारिी प्रसन्न िोिे. हवलेपारल्यािील सांस्कृहिक जीवन, वाङिय – साहित्य – 

संर्ीि – नाटके – व्याख्याने अशा हनयहिि िोणाऱ्या कायगक्रिांनी सिदृ्ध िोिे. भारिी म्िणिे 

.... “णकशोर – कुमार– तरुण ियाणतल माझ्या या अनुभिानंी माझे व्यणिमत्ि घडिले 

आह.े णिलेपारल्यात झालेली अशी सासं्कृणतक जडण – घडण, हा जणू माझा नकळत 

णमळालेला णनसगादत्त िारसाच असे म्हणायला हिे”.  

  < क  भारिी आपटे  

UDCT चे (आिाचे ICT: Institute of Chemical Technology) वररष्ठ संचालक 

असलेले डॉ काणे, Soap and Oil या हवर्षयाहिल शास्त्रज्ञ िोिे आहण त्या काळांि उद्योर् 

जर्िािील अनेक नािवंि आंिरराष्रीय उद्योर्ांचे सल्लार्ार िोिे. आजिी डॉ काणे यांच्या 

स्िहृिप्रीत्यथग वाहर्षगक व्याख्यानाचे आयोजन UDCT िफे केले जािे. िािांच्या व्यहक्तित्वाचा 

जसा प्रभाव िोिा िसाच त्यांच्या शैिहणक पाश्वगभूिीचा आहण हशिणिेत्रािील कायागचािी िोठा 
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प्रभाव भारिीवर िोिाच. िािांसारखंच आपल्याला खूप हशकायचं आिे आहण जर्भर प्रवास 

करायचा आिे अशी दोन स्वप्न भारिी पिाि िोिी. प ढील हशिणासाठी भारिीने UDCT िधे 

प्रवेश घेिला. प्रोफेसर डी व्िी िाम्िाणे यांच्या िार्गदशगनाखाली Foods and 

Fermentation Technology या हवर्षयाि िी  Masters Degree परीिा उत्तीणग झाली. 

UDCTिधील हशिणाच्या काळांि, सािाहजक हवर्षयांवर जाणीव – जार्िृी करणाऱ्या हित्र – 

िैहत्रणींच्या संस्थेिधे पथनाट्य सादर करण्याि हिचा हवशेर्ष सिभार् असे. नंिरच्या 

काळािील परदेशािील दीघग वास्िव्याि, भारिीच्या या जाहणवा आहण िे अन भव याि ळे, 

सिाजाप्रहि हिचा दृहष्टकोन संवेदनशील राहिला. घरािून स्वावलंबनाचे धडे हिळाल्याि ळे या 

काळांि भारिीने सायन्स आहण िॅर्थस या हवर्षयाि शालेय हवद्यार्थयाांसाठी हशकवण्यािी 

घेिल्या. कॅनडािील वास्िव्याि कािी काळ हशिणक्रि पूणग करण्यासाठी एकटे रिावे लार्ले 

िोिे. त्यावेळी या स्वावलंबनाचा खूप फायदा झाला.   

< UDCT अथागि आिाची ICT 

एि् एस्सी पयांिचा हशिणाचा प्रवास, सूक्ष्िजीवशास्त्र म्िणजेच Microbiology या 

ि ख्य हवर्षयांि झाला िोिा. यांच पायावर आिा हिला प ढचे हशिण घ्यायचे िोिे. 

Reproductive Biology चा PhD चा अभ्यास करण्यासाठी हिने Institute for Research 

and Reproduction, या ि ंबई हवद्यापीठाच्या शाखेि प्रवेश घेिला. Post implantation 

changes using animal models िा भारिीच्या Ph D च्या अभ्यासाचा ि ख्य हवर्षय 

िोिा. Ph D चा अभ्यास स रू असिानाच, वर्षग सप्टेंबर १९८२ िधे श्री हवनीि बापट यांच्याशी 

भारिीचा हववाि झाला आहण व्िीसाचे उपचार पूणग झाल्यावर, वर्षग १९८३ च्या एहप्रल 

िहिन्याि भारिी कॅनडाला आपल्या सासरी रे्ली. पॅ्रहक्टकल पूणग झाली असली िरी 

कॅनडािध्ये रे्ल्यानंिरिी हिचा हथहसस अपूणग िोिा.  हिचे र्ाईड डॉ ए आर शेठ यांच्या 
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सल्यान सार, कॅनडाि आल्यावर हिने हिचा हथहसस पूणग केला. वर्षग १९८४ – ८५ िधे 

भारिाि आली असिाना हिची व्िायवा ि लाखि झाली आहण हिला Ph D पदवीने सन्िाहनि 

केले रे्ले. आिा िी डॉ भारती बापट  झाली िोिी.  

पारल्यािील हनवासी संक लािील सवंर्ड्यांसि बाळपणीचे लर्ोरी-लपंडाव असोि, 

परदेशी स्थायीक झाल्यानंिर हिथल्या सिाजािील जर्भरािून आलेले पररहचि – अपररहचि 

नार्ररक असोि, सण-सिारभं असोि, रोज नव्याने हदसणारा पण ररं् बदलणारा िोच हनसर्ग 

असो, नव्या पाककृिी आहण नव्या आिार संस्कृिीिील रसना कौशल्य असो, देशहवदेशािील 

नव्या हठकाणांना भेटी असोि .. ..अशा प्रत्येक अन भवाि आहण कायगक्रिाि िनापासून 

सिभार्ी व्िायचे आहण प्रत्येक हठकाणी आनंदाची देवाण घेवाण करायची िा डॉ भारिीचा 

स्थायी भाव आिे.     

 < सौ भारिी आहण श्री हवनीि बापट.  

डॉ भारिीचे पिी श्री हवनीि बापट यांचा जन्ि दहिणपूवग आहिकेिील िलावी या देशाि 

झाला. त्यांचे वडील डॉक्टर िोिे आहण भारिीय स्वािंत्र्यानंिरच्या काळांि िे आहिकेि 

स्थायीक झाले िोिे. श्री हवनीि यांचे पूणग हशिण भारिाबािेर इंहग्लश िाध्यिाि झाले िोिे 

िरी िराठी हलहिण्याचा आहण बोलण्याचा त्यांना सराव आिे. भारिी कॅनडाि आल्यानंिर 

हिथल्या सिाजाचा, स्थाहनक संस्कृिीचा, पररधान, आिार, रसना संस्कृिीचा आहण 

िवािानाचा पररचय श्री हवनीि यांनी करून हदला. आजिी त्या सवग आठवणींचे िी भरभरून 

कौि क करिे.  
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हववािानंिर डॉ भारिी न्यू ि नस्वीक हवभार्ािील िंक्टन या छोट्याशा र्ावाि रिायला 

आली. या र्ावाि कािी भारिीय क ट ंब रिाि िोिी. उत्सािी भारिी या सिाजाच्या आनंदाि 

सिभार्ी झाली आहण हिने नतृ्य – नाट्य यावर आधाररि अनेक भारिीय सांस्कृहिक कायगक्रि 

सादर केले. कॅनडािील स्थायीक अन्य भारिीय नार्ररकांच्या संस्थांकडून असे कायगक्रि 

सादर करण्यासाठी हिच्या िंडळाला आिंहत्रि केले जाि असे. बघिाबघिा डॉ भारिी, 

कॅनहडयन सिाजाची आहण यथावकाश आंिरराष्रीय जेनेहटक आहण ककग रोर् या हवर्षयांि 

संशोधन करणाऱ्या शास्त्रज्ञ र्टाची अग्रणी सदस्य झाली.  

डॉ भारिीने प्रर्ि अभ्यासासाठी हनवडलेल्या Reproductive Biology या 

ज्ञानशाखे संदभागि कािी उल्लेख करणे आवश्यक आिे. याच काळांि, मानि आणण अन्य 

सजीिाचंी  कृणिम गभाधारणा याचा अभ्यास करण्यासाठी हवहवध प्रकारचे संशोधन, 

जर्भराि स रू झाले िोिे. अर्दी प्राथहिक संशोधनाि या प्रयोर्ासाठी प्राण्यांचा वापर केला 

रे्ला िोिा. इंग्लंडिधे In vitro fertilization म्िणजे Assisted reproductive 

Biology अथागि कृहत्रि र्भगधारणेचे प्रयोर् यशस्वी झाले िोिे. २५ ज लै, १९७८ या हदवशी 

ल ईस जॉय िाऊन या पहिल्या टेस्ट ट्यूब बेबीचा जन्ि इंग्लंडिधे झाला िोिा. िात्र 

हवरोधाभास असा की अर्दी याच काळांि भारिािध्ये हम दो हमार े दो या सरकारी 

धोरणान सार, संिहिहनयिन आहण र्भगहनरोधक उपाययोजना करण्यासाठी प्रहसद्धी िंत्राचा 

वापर जनजार्िृी केली रे्ली िोिी. या सवग जार्हिक संशोधन पवागची आहण त्यािील 

हस्थत्यंिराची, डॉ भारिी सािीदार आिे आहण नंिरच्या काळांि िी याि सिभार्ी झाली 

आिे.  

 

^ The Human Genome Project Logo  
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Ph D चा अभ्यास पूणग िोऊन पदवी प्राप्त झाल्यानंिर, कॅनडािील नोव्िा स्कॉहशया 

येथील डलिौसी य हनव्िाहसगटी िधे बायोकेहिस्री हवभार्ाि डॉ भारिीने Post Doctoral 

अभ्यासक्रि पूणग केला. The role of Anti-Estrogen Binding sites in the anti 

tumor drug Tamoxifen treatment िा हिच्या संशोधनाचा हवर्षय िोिा.   

साधारण वर्षग १९८५ – ८६ िधे, श्री हवनीि यांनी वेर्ळी नोकरी घेिाली आहण डॉ 

भारिीसि िे कॅनडािधील टोरांटो शिराि, रिायला आले. इथे हिला Hospital for Sick 

Children या लिान ि लांच्या व्याधी आहण असाध्य रोर्ांवर उपचार करणाऱ्या जर्प्रहसद्ध 

िॉहस्पटल िधे द सरी Post Doctoral Fellowship करण्याची संधी हिळाली. Genetic 

आहण Metabolic या दोन हवर्षयांि, Tay-sachs and Sandhoff या लिान ि लांि 

आढळणाऱ्या दोन अन वंहशक रोर्ांवर संशोधन करणाऱ्या लॅबोरटेरी िधे हिचा अभ्यास स रू 

झाला. कॅन्सर व्याधीचा प्रादुभााि करू शकणाऱ्या DNA Marker चे सशंोधन आणण 

णिश्लेर्षण हा या अभ्यासिमातील णतचा मखु्य णिर्षय होता. याचवेळी कॅनहडयन सरकारिफे 

Molecular Genetics या हवर्षयांि Post Doctoral Training Fellowship Award 

याि हिला प्रवेश हिळाला. इथेच डॉ भारिीच्या Genetic Research आहण Cancer 

Research या दोन अभ्यासाच्या दोन हवर्षयांची सांर्ड घािली रे्ली. प ढची दोन वर्षे 

Molecular Genetics Diagnostic Laboratory िध्ये हिने िा Training 

Programme पूणग केला. याच दरम्यान वर्षग १९८९ िधे त्यांची ि लर्ी हच कहविाचा जन्ि 

झाला. बाळंिपणािील िी चार – सिा िहिन्यांची रजा संपल्यानंिर, हिने  उवगररि Training 

Programme पूणग केला. या अभ्यासक्रिाि हिला संशोधनासाठी स्विःचा हवर्षय हनवडीचे 

स्वािंत्र्य िोिे. हिने Cancer Genetics िा हवर्षय हनवडला िोिा. िा Post Doctoral 

Fellowship Training Programme यशस्वीपणे पूणग केल्यानंिर, वर्षग १९९० पासून डॉ 

भारिीच्या संशोधन कायागला हनहश्चि हदशा हिळाली.  

िा अभ्यासक्रि पूणग झाल्यानंिर डॉ भारिी, िाऊंट साईनाय (Mount Sinai) या 

िॉहस्पटलिधे हक्लहनहशयन सायंहटस्ट आहण लेक्चरर म्िणून दाखल झाली. इथे डॉ 

भारिीच्या संशोधनाचा हवर्षय िोिा अनुिणंशक कोलोन कॅन्सर म्िणजे पोटाचा कका रोग.  

कॅनडासि पाहश्चिात्य देशांि या द हिगळ ककग रोर्ाचे रुग्ण आिेि. पालकांच्या DNA िधून 
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अथवा धूम्रपानाचे व्यसन आहण क पोर्षण अशा कारणानेिी पोटाचा ककग रोर् िोऊ शकिो. या 

व्याधीवरील डॉ भारिीच्या संशोधनाचे िित्व असे की अशा अन वंहशक व्याधीग्रस्ि रुग्णाच्या 

अन्य नािेवाईकांचे Predictive Genetic or Diagnostic test या स्वरूपाची परीिा 

करून, एखाद्या व्यक्तीच्या अर्दी दिाव्या आहण बाराव्या वर्षी, त्याच्या आरोग्याला भहवष्याि 

िोणाऱ्या व्याधीची कल्पना येऊ शकिे. याि ळे Early Intervention स्वरूपाचे उपचार, या 

पोटाच्या ककग रोर्ाचा भहवष्यािील प्राद भागव टाळण्यासाठी करिा येिाि. जर्भराहिल या 

व्याधीने ग्रस्ि रुग्णांची नोंद अनेक देशांि घेिली जाि िोिी आहण या नोंदीची संघहटि 

स्वरूपांि एका कॉन्सोहटगयििफे  देवाण घेवाण स रू झाली िोिी. या कॉन्सोहटगयिच्या 

िाध्यिािून डॉ भारिीने आपले संशोधन रुग्णांना उपलब्ध करून हदले. या Molecular 

Genetics हवर्षयाहिल अनेक आंिरराष्रीय चचागसत्राि कॅनडा देशाचे प्रहिहनहधत्व केले.  

डॉ भारिीच्या कॅनडािधील संशोधन कायगकाळाि The Human Genome 

Project या जार्हिक पािळीवरील संशोधन प्रकल्पाची स रुवाि वर्षग १९९० िधे झाली 

िोिी. National Institute of Health आहण United States Department of 

Energy या अिेररकन सरकारच्या हवभार्ािफे स रू झालेल्या प्रकल्पाि, अनेक देश सिभार्ी 

झाले िोिे. डॉ भारिीने या हवर्षयािील अनेक चचागसत्राि, कॅनडा देशाचे प्रहिहनहधत्व केले 

आिे. वर्षग २००३ पयांि स रू असलेल्या या आंिरराष्रीय प्रकल्पाची प्रर्िी – हवकास – 

उपयोहर्िा – जर्भरािील नािवंि संस्थांचा वाढिा सिभार्,  याची डॉ भारिी सिभार्ी 

सािीदार आिे.   

लेक्चरर – अहसस्टंट प्रोफेसर – असोहसएट प्रोफेसर अशा चढत्या क्रिाने वर्षग २००७ 

िधे डॉ भारिी टोरांटो य हनव्िाहसगहट िधे प्रोफेसर झाली. याकाळांि स्विःच्या लॅबोरटेरीिधे 

या हवर्षयांि अभ्यास करणार ेहवद्याथी स्वीकारायला स रुवाि केली.  िे सवग हवद्याथी Masters 

degree and Doctoral degree students, post-doctoral fellows, Medical 
resident trainees अशा पदवीप्राप्तीनंिर, डॉ भारिीच्या िार्गदशगनाखाली,  प्रर्ि अभ्यास 

करणार ेहवद्याथी िोिे. डॉ भारिीच्या संशोधनाची स रुवािीची साधरण पंधरा वर्षे, Cancer 

Genetics with special Focus on Inherited Colon Cancer या हवर्षयावर कें हद्रि 

झाली िोिी. या हवर्षयांि डॉ भारिी आिा जार्हिक स्िरावर अहधकारी संशोधक शास्त्रज्ञ 

म्िणून सवगिान्य झाली िोिी. याचवेळी हिने िाऊंट साईनाय िॉहस्पटल िधे, Genetic 
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Testing Programme for Colon Cancer िा ककग रोर् हनदान करणारा कायगक्रि हनिागण 

केला. याबद्दल डॉ भारिी म्िणिे Human Genome Project मधील माझ्या अनुभिाचा 

आणण अभ्यासाचा फायदा सामान्य रुग्णापयान्त मला पोहोचिता आला, हा माझ्यासाठी 

सगळ्यात मोठा आनदंाचा क्षण होता.   

कॅन्सरचा प्राद भागव िोण्यासाठी, िानवी DNA िधील एहपजेनेहटक र् णस त्रांचा प्रभाव 

हनहश्चि पररणाि करिो, याचा अभ्यास िे कॅन्सर संशोधनािधील नवीन िेत्र आिे. जार्हिक 

संदभागने पाहिले िर या िेत्राि संशोधन करणाऱ्या िहिला शास्त्रज्ञ फार किी आिेि. डॉ भारिी 

या िेत्रािील अग्रहण िहिला शास्त्रज्ञ म्िणनू जार्हिक पािळीवर कीहिगिान झाली आिे. या 

बरोबरच कोलोन कॅन्सर आहण प्रोस्टेट कॅन्सर या दोन व्याधींच्या संशोधनािील आघाडीची 

जेनेणटक ररसचार सायणंटस्ट म्िणून कॅनडा देशाि ख्यािकीिग आिे.  

 

< डॉ भारिी बापट 

Prostate Cancer म्िणजे िूत्राशयचा ककग रोर् 

िी प रुर्ष रुग्णांना िोणारी एक व्याधी. याला अपायकारक 

असणाऱ्या जेनेहटक अथवा एहपजेनेहटक र् णस त्रांवर  

संशोधन झाले नव्ििे. डॉ भारिीचे या हवर्षयािील 

संशोधन, पथदशगक स्वरूपाचे आिे. हिच्या 

अभ्यासान सार या व्याधीने ग्रस्ि रुग्ण दोन प्रकारचे 

असिाि. खूप र्ंभीर पािळीवरील ग्रस्ि रुग्णांना 

केिोथेरपी आहण शस्त्रहक्रया अशा हििक्याच आक्रिाक उपचारांची आवश्यकिा असिे. 

प्राथहिक स्वरूपाच्या व्याधीग्रस्ि रुग्णांना दर सिा िहिन्यांनी उपचारांची आवश्यकिा असिे. 

डॉ भारिी आहण हिच्या सिकऱ्यांच्या, प रुर्ष रुग्णांच्या िूत्रािील बायोिाकग रच्या 

संशोधनान सार,  िूत्राशयच्या  ककग रोर्ाचे  हनदान करिा येिे. रुग्णाच्या िूत्राच्या डॉ भारिीने 

केलेल्या जेनेहटक हवशे्लर्षणावरून रुग्णांचा डॉक्टर आिा त्याच्या आजाराच्या र्ांभीयागचे नेिके 

हनदान करू शकिो आहण आवश्यक िी उपाय योजना स चवू शकिो. या िानवी DNA िधील 

र् णस त्रांचा हबघाड का िोिो आहण त्याचा प्रभाव हकिी असिो यांचा अभ्यास म्िणजे 
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Epigenetic चे संशोधन. िूत्राशयचा ककग रोर् यावर योग्य उपाय करण्यासाठी डॉ भारिीने 

केलेले Epigenetic चे प्राथहिक संशोधन, हिच्या कारकीदीचा कळसाध्याय आिे.     

प रुर्षांचा िूत्राशयाचा ककग रोर् – अंडकोर्षाचा ककग रोर्  या संदभागि प रुर्षांिध्ये जार्िृी 

करणारी Movember िी नवी हदशा देणारी संघहटि चळवळ, वर्षग २००३ िधे ऑस्रेहलयाि 

स रू झाली. प रूर्षांचे आरोग्यपूणग दीघागय ष्य आहण आनंदी जीवन यासाठी िी चळवळ जार्हिक 

स्िरावर हनधी उभारणीचे काि करिे. यािूनच या ककग रोर् ग्रस्ि रुग्णांवर उपचार केले जािाि. 

ऑस्रेहलया – कॅनडा – अिेररका – य रोप अशा सवग देशांि िी चळवळ वेर्ाने हवकहसि झाली. 

दर वर्षी नोव्हेंबर माणहन्यात यांचे हनधी उभारणी कायगक्रि जर्भर िोिाि. प रुर्षांच्या हिशीचा 

म्िणजे Moustache चा M लावला म्िणून याला Movember Movement म्िटले रे्ले 

आिे. सािाहजक बांधीलकी जपणाऱ्या डॉ भारिीने,  दीघगकाळ या चळवळीची आहण याच 

हवर्षयांि काि करणाऱ्या Prostate Cancer, Canada या संघटनेची प्रवक्ता आहण हवशेर्षज्ञ 

म्िणून िोठे योर्दान हदले आिे.   

 

^ णिद्यार्थयाांसह मध्यभागी पांढऱ्या जॅकेटमधे डॉ भारती बापट  
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नंिरच्या काळांि झालेल्या प्रर्िीिधे, डॉ भारिीच्या िार्गदशगनाखाली लॅबोरटेरीहिल 

हिचे सिकारी Genome Profiling चा अभ्यास करिाि. यासाठी DNA Genetic 

Marker चे ऑपरशेन झालेल्या रुग्णाच्या र् णस त्रांचा पररचय करून घेऊन त्यांचे हवशे्लर्षण 

करिाि. या संशोधनािून रुग्णाच्या र् णस त्रांि िोणार ेजैहवक – आहण्वक स्वरूपाचे सूक्ष्ि बदल 

आहण िोणार ेहवहवध फरक यांचे हवशे्लर्षण आहण नोंद केली जािे. या हवशे्लर्षण आहण नोंदीचा 

फायदा, जर्भरािील कॅन्सर व्याधीग्रस्ि रुग्णांच्या उपचारासाठी िोिो. अिेररका आहण 

ऑस्रेहलयासि अन्य देशांच्या सिभार् आहण सिकऱ्याने िे संशोधन िोि असल्याने, डॉ 

भारिीचे िे संशोधन वैहश्वक पािळीवर पोिोचले आिे. डॉ भारतीच्या लॅबोरटेरीचे नांि 

BAPAT Laboratory असे आह.े याचा प्रत्येक भारिीयाला हनहश्चि अहभिान आिे. इथे 

हशकलेले अनेक हवद्याथी,  हवशेर्षिः हवद्याहथगनी,  आज या संशोधन िेत्रांि िित्वाचे योर्दान 

देि आिेि. डॉ भारिीच्या लॅबोरटेरी िधे हिच्या िार्गदशगनाखाली, अनेक संशोधन उपक्रि 

यशस्वी झाले आहण नवीन शोध लावले रे्ले. यासवग संशोधन उपक्रि आहण त्यािील शोध या 

संदभागि हिच्या ररसचग टीिने, आजपयगन्ि १८० सायंहटहफक आहटगकल आहण पेपर प्रकाहशि 

केले आिेि.     

 

^ डॉ भारती बापट + सौ कणिता बापट मॉररस + श्री णिनीत बापट  

डॉ भारिीचा आहण हिच्या संशोधन कायागचा हवस्िाराने पररचय करून देणारा िा लेख 

प्रकाहशि िोईल िोपयांि नोव्िेंबर २०२१ िधे हिने हनवतृ्ती स्वीकारली असेल. सॅम्य अल 
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ल नफील्ड रीसचग इंस्टीट्यूट या संस्थेशी डॉ भारिी संलग्न आिे. याच इहन्स्टट्यूटच्या 

लॅबोरटेरीि, रे्ली ३० वर्षे हिचे संशोधन संपन्न झाले आिे. या इहन्स्टट्यूटने हिच्या 

दीघगकालीन यशस्वी संशोधन कायागची हवशेर्ष नोंद घेिाना, डॉ भारिीला Scientist 

Emeritus िा सवोच्च सन्िान देऊन अलंकृि केले आिे. हवद्याथीहप्रय हशिक म्िणून टोरांटो 

य हनव्िाहसगहटिधे हिची दीघगकालीन कारकीदग कीहिगिान झाली. Professor Emeritus िा 

सवोच्च हकिाब देऊन य हनव्िाहसगटीने हिच्या कारकीदीचा र्ौरव केला आिे. आम्िा 

पारलेकरांसि सवग भारिीयांना, आिची पारलेकर भारिी आपटे, अथागि डॉ भारिी बापट या 

शास्त्रज्ञ हवदूर्षीचा खूप अहभिान आिे...!..हनवतृ्तीनंिर काय करायचे याची आखणी झालेलीच 

आिे. श्री हवनीि बापट, सौ कहविासि सवग आपटे आहण बापट क ट ंबीय यासि  डॉ भारिीला 

शिशि श भेच्छा..!        

--००-- 
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श्री. अरुण फिके याांची ई साडित्यवरील पुस्तके 

कव्िरवर डललक करताच ते त ेपुस्तक उघिेल. 

 

  

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/navdurga_psr_arun_phadke.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/balutedar1_arun_phadke.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/maatrudevataa_arun_phadake.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/balutedar2_arun_phadke.pdf
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ई साणहत्य प्रणतष्ठानचे ह ेचौदािे िर्षा. 

श्री. अरुण फिके याांचे ई साडित्यवर ि ेपाचवे पुस्तक. 

 

श्री. अरूण फडके हे एक अनेक पैलू असलेले लेखक, कलाकार, सामाहजक 

काययकते आहेत. हिन्स्टहे ि प्रािीन भारतीय सं्कृती हा त्याचं्या सखोल अभ्यासािा 

हिषय. मराठी भाषेिे सौंदयय िाढिणार् या म्हणी, परुातन इमारतींिे संिर्यन, भव्य 

काययक्रमािें सौंदययशास्त्रीय आयोजन असे त्यांिे अभ्यासािे हिषय आहेत आहण या 

प्रत्येक हिषयाच्या मळुापयंत जाण्यािी ितृ्ती ि अिकु आहण नेमके हलहीण्यासाठी कष्ट 

घेण्यािी तयारी यामळेु त्यांना साहहहत्यक ितुयळातं मानािे ्थान आहे. सध्याच्या 

whatsapp यहुनव्हहसयटीच्या काळात त्यांिे मौहलक लेखन ही एक मोठीि बौहिक 

मेजिानी असते. 

श्री. अरूण फडके यांच्यासारखे ज्येष्ठ लेखक आपले प स्िक ई साहित्यच्या 

िाध्यिािून जर्भरािील मराठी वाचकानंा हवनािूल्य दतेाि. असे लेखक ज्यानंा 

लेखन िीच भक्ती असिे. आहण त्यािून कसलीिी अहभलार्षा नसिे. िराठी भारे्षच्या 

स दैवाने रे्ली दोन िजार वरे्ष कवीराज नरेंद्र, संि ज्ञानेश्वर, संि ि कारािांपासून िी 

परपंरा स रू आिे. अखंड. अजरािर. म्िणून िर ई साहहत्यिर हदनानाथ मनोहर(४ 

पु् तके), शंभू गणपलेु (९पु् तके), डॉ. मरुलीर्र जािडेकर(९), डॉ. िसंत बागलु 

(१९), शभुांगी पासेबंद(१२), अहिनाश नगरकर(४), डॉ. ह्मता दामले(८), डॉ. 

हनतीन मोर े (३४), अनील िाकणकर (९), फ्राहन्स्टसस आल्मेडा(२), मर्कुर 

सोनािणे(१२), अनतं पािसकर(४), मरू् हशरगांिकर (८), अशोक कोठार े (५० 

खंडांिे महाभारत), श्री. हिजय पांढर े (ज्ञानेश्वरी भािाथय), मोहन मद्वण्णा (जागहतक 

कीतीिे िैज्ञाहनक), संगीता जोशी (आद्य गझलकारा, १७ पु् तके), हिनीता देशपाडें 



आता मी पारल्यात रहात नाही          अरुण फडके 

 

पान| 160  

 

(७) उल्हास हरी जोशी(७), नंहदनी देशमखु (५), डॉ. सजुाता िव्हाण (८), डॉ. िषृाली 

जोशी(२६), डॉ. हनमयलकुमार फडकुले (१९), CA पनुम संगिी(६), डॉ. नहंदनी 

र्ारगळकर (११), अकुंश हशंगाडे(१७), आनंद देशपांडे(३), नीहलमा कुलकणी (२), 

अनाहमका बोरकर (३), अरुण फडके(५) ्िाती पािपांडे(२), साहेबराि जिंजाळ 

(२), अरुण हि. देशपांडे(५), हदगंबर आळशी, प्रा. लक्ष्मण भोळे, अरंुर्ती बापट(२), 

अरुण कुळकणी(८), जगहदश खांदेिाले(५) पंकज कोटलिार(४) डॉ. सरुुिी नाईक 

(३) डॉ. िीरेंद्र ताटके(२), आसािरी काकडे(४), श्याम कुलकणी(२), हकशोर 

कुलकणी, रामदास खर(े४), अतलु देशपांडे, लक्ष्मण भोळे, दत्तात्रय भापकर,असे 

अनेक ज्येष्ठ व अन भवी, कसलेले लेखक ई साहित्याच्या िार ेआपली प स्िके लाखो 

लोकांपयांि हवनािूल्य पोिोचविाि.  

अशा साहित्यिूिीचं्या त्यार्ािूनच एक हदवस िराठीचा साहित्य विृ जार्हिक 

पटलावर आपली ध्िजा फडकवील याची आम्िाला खात्री आिे. याि ई साहित्य 

प्रहिष्ठान एकटे नािी. िी एक िोठी चळवळ आिे. अनेक नवनवीन व्यासपीठे उभी 

रिाि आिेि. त्या त्या व्यासपीठांिून नवनवीन लेखक उदयाला येि आिेि. आहण 

या सवाांचा सािूहिक स्वर र्र्नाला हभडून म्िणिो आिे.  

आहण गं्रथोपजीहवये । हवशेर्षीं लोकीं ’इ’यें । 

दृष्टादृष्ट हवजयें । िोआवे जी । 
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