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लेखकाचे रोन शब्रः-

र्राठी सर्ाज हा जाणून बुजून
उद्योग व्यर्सायाच्या हर्श्वापासून रूर रहािो. हा
सर्ाज

नोकरीिच

रर्णारा

आहे.

र्राठी

र्ाणसाचे ध्येय हे शेर्टी उत्तर् नोकरी हर्ळर्णे
हेच असिे. उत्तर् हशिण हे उत्तर् नोकरी
हर्ळर्ण्यासाठीच

घ्यायचे

असिे.

र्राठी

र्ाणसाची प्रहिष्ठा ही त्या र्ाणसाच्या नोकरीर्र,
नोकरीिील परार्र र् त्याच्या नोकरीिल्या
उन्नत्तीर्र ठरर्ली जािे. लग्नाच्या बाजाराि
आलेल्या उपर्र र्राठी िरुणींना फक्त नोकरी
करणारी र्ुलेच हर्ी असिाि.

गेली ककत्येक र्र्षे र्राठी सर्ाजाचे हेच हचत्र बघायला हर्ळि होिे. पण आिा
याि हळू हळू बरल होऊ लागला आहे. काही र्राठी र्ाणसे धाडसाने उद्योग व्यर्सायाच्या
िेत्राि परापवण करू लागली आहेि. आत्ता जरी हे प्रर्ाण कर्ी असले िरी हळू हळू हे प्रर्ाण
र्ाढिाना करसि आहे. त्यार्ुळे एक ना एक करर्स र्राठी सर्ाजाचे र्रील हचत्र इहिहासजर्ा
होईल असे संकेि आिा हर्ळू लागले आहेि. ही नक्कीच एक उत्साहर्धवक गोष्ट आहे.

र्राठी सर्ाजाि औद्योहगक घराणी फारच थोडी, म्हणजे हािाच्या बोटार्र
र्ोजिा येण्याएर्ढीच आहेि. ककलोस्कर, गरर्ारे , बी. जी. हशके , हिलर्डीचे हचिळे बंधु या
औद्योहगक घराण्यांची र्ाहहिी आिा अनेकांना आहे. यांच्याबद्दल अनेक पुस्िके , लेख र् चररत्रे

प्रकाशीि झाली आहेि. लोक िी आर्डीने र्ाचिाना पण करसिाि. अथावि र्हाराष्ट्राच्या उद्योग
व्यर्सायाच्या हर्श्वाि या लोकांचे योगरान सह्याद्री पर्विाएर्ढे र्ोठे आहे याि काही शंकाच
नाही.

पण असे अनेक छोटे छोटे र्राठी व्यार्साहयक आहेि की जयांनी र्ोठ्या धाडसाने
या िेत्राि प्रर्ेश के ला. यािील अनेक जण उद्योग व्यर्सायाची कोणत्याही प्रकारची पाश्वविूर्ी
नसलेल्या गरीब ककर्ा र्ध्यर्र्गीय कटुंबािून आलेले आहेि. प्रचंड र्ेहनि करून, अनेक
संकटांना अडचणींना र् अडथळयांना िोंड रेि त्यांनी आपले उद्योग व्यर्साय यशस्र्ी करून
राखर्ले आहेि. हे लोक जरी छोटे असले िरी त्यांचे योगरान हे हििके च र्हत्र्ाचे आहे. या
लोकांकडू नही बरे च काही हशकिा येण्यासारखे आहे.

अशाच काही उद्योजकांच्या र्ुलाखिी घेण्याचे िाग्य र्ला लािले. या र्ुलाखिी
हनरहनराळया र्ाहसकांर्धून र् पाहिकांर्धून प्रहसद्ध झाल्या आहेि. या र्ुलाखिींचा संग्रह
करून त्या या पुस्िकाद्वारे आपल्यापयंि पोचर्ण्याचा र्ाझा हा एक छोटासा प्रयत्न आहे.

ई-साहहत्य प्रहिष्ठानने र्ाझी ‘हहम्र्िे र्राव’, ’यशोयुिं र्ंर’े र् ‘हनिी संपरांची’ ही
िीन पुस्िके प्रकाहशि करून र्ाझ्यासारख्या नर् लेखकाला प्रोत्साहहि के ले आहे. त्या बद्दल र्ी
त्यांचा ऋणी आहे. र्ाझे हे पुस्िक पण िे प्रकाहशि करिील अशी र्ाझी खात्री आहे.

हे पुस्िक र्ाचून काही र्राठी र्ाणसांच्या र्नाि उद्योग व्यर्सायाच्या िेत्राि
येण्याची प्रेरणा हनर्ावण झाली िरी ‘हेही नसे थोडके ’!

उल्हास हरी जोशी.

या पुस्िकाच्या प्रकाशनाचे कार् सुरू असिानाच
या पुस्िकाि जयांची यशोगाथा आहे असे

श्रीकांि िागर्ि उफव बाबूजी
यांच्या रुःखर हनधनाचे चटका लार्णारे र्ृत्त हािी आले.
हे पुस्िक बाबूजींना अपवण करून
त्यांच्या कु टुंहबयांच्या रुःखाि आम्ही सहिागी होि आहोि

लेखक श्री उल्हास जोशी र् टीर् ई साहहत्य प्रहिष्ठान

एक

हाटव अटॅक ठरला टनींग पॉईन्ट
पुण्याचे उद्योजक अहजि चाफळकर

एखाद्या र्ाणसाला हाटव अटॅक येणे ही गोष्ट म्हणजे िशी रुरर्
ै ीच! हे एक संकटच!
त्यािून िरुण र्याि, म्हणजे र्याच्या के र्ळ 41 व्या र्र्षी र्ॅहसव्ह हाटव अटॅक येणे ही िर फारच
रुरर्
ै ी घटना! हे िर फार र्ोठे संकट. हाटव अटॅकच्या संकटािून र्ाचलेले लोक र्ग उरलेले
आयुष्य घाबरि घाबरि, स्र्िःला फु लासारखे जपि, पुन्हा हाटव अटॅक येऊ नये म्हणून स्र्िःला
सगळया प्रकारच्या टेन्शन्सपासुन रुर ठे र्ायचा प्रयत्न करि जगिाना करसिाि.

संकट ही एक संधी असिे असे म्हणिाि. िरुण र्याि आलेल्या हाटव अटॅकचे
रुपांिर सुर्णव संधीि के ले. त्यानंिरच्या 21 र्र्षावि स्र्िःची िब्येि िर ठणठणीि ठे र्लीच, पण
र्र्षावला 20 कोटी रुपयांचा टनव ओव्हर असलेली स्र्िःची ठणठणीि कं पनी स्थापन के ली. आिा
याच कं पनीचा टनव ओव्हर येत्या 5 र्र्षावि पांचपट म्हणजे 100 कोटी रुपयांर्र नेण्याची
र्हत्र्ाकांिी योजना आहे.
ही सत्यकथा आहे पुण्यािील एका उद्योजकाची. त्यांचे नांर् आहे अहजि
चाफळकर आहण त्यांच्या कं पनीचे नांर् आहे बायो अनॅहलटीकल टेक्नॉलॉजीज (इं हडया) प्रा. ली.
( Bio Analytical Technologies )
अहजिचा जन्र् 1948 साली पुण्याला एका रटपीकल र्ध्यर्र्गीय ब्राम्हण
कु टुंबाि झाला. त्याच्या कु टुंबाला कु ठल्याही प्रकारची उद्योग, व्यर्साय ककर्ा हबहझनेसची
पाश्वविुर्ी नाही. त्याला एकु ण पाच बहहणी, चार र्ोठ्या र् एक लहान. िाऊ नाही. र्डील स्टेट
बँकेि नोकरी करि होिे िर आई गृहहणी होिी. पण आई त्या र्ेळच्या व्ह. फा. पयंि ( सािर्ी
पयंि ) हशकलेली होिी. त्याकाळी व्ह. फा. ला सुद्धा र्ान होिा.
त्यार्ेळी स्टेट बँकेच्या जोररार हर्स्िाराला सुरर्ाि झाली होिी आहण ग्रार्ीण
िागाि ब्रँचेस काढायला सुरर्ाि झाली होिी. अहजिचे र्डील नर्ीन ब्रॅन्चेस उघडण्याि
एक्सपटव होिे. त्यांच्या र्ारं र्ार बरल्या व्हायच्या. त्यार्ुळे अहजिचे चौथीपयंिचे हशिण
र्हाराष्ट्रािील हर्रिव सहहि अनेक िागाि आहण गार्ाि झाले. अहजि पाचर्ीि गेल्यार्र त्याचे
कु टुंब पुण्याला स्थायीक झाल्यार्ुळे त्याचे पाचर्ी िे अकरार्ी (त्यार्ेळचे र्ॅट्रीक) हशिण
पुण्याच्या रटळकरोडर्रील न्यु इं ग्लीश स्कु ल र्धे झाले. र्डीलांची इच्छा होिी की त्याने
इं हजनीयर व्हार्े. म्हणून त्याने आठर्ीि असिाना टेक्नीकल साईडला प्रर्ेश घेिला. त्यार्ुळे
त्याचे इं हजनीअरींग ड्रॉईंग पक्केझाले. 1964 साली र्ॅट्रीक झाल्यार्र त्याने र्ाडीया कॉलेजर्धे
इं हजनीअरींगच्या हडप्लोर्ाला ऍडर्ीशन घेिली. त्याची र्ेकॅनीकल इं हजनीयर व्हायची इच्छा
होिी. परं िु र्ाडीयार्धे र्ेकॅनीकलला प्रर्ेश हर्ळणे कठीण होिे म्हणून त्याने गव्हनवर्ेन्ट
पॉहलटेकनीकला (GPP) ऍडर्ीशन घेिली. पण िेथे पण र्ेकॅनीकल हुकले पण र्ेटॅलजी
हर्ळाले. 1967 साली हडप्लोर्ा र्ेटॅलजी (D. Met. ) झाल्यार्र पुण्याच्या इं हजनीयरींग

कॉलेजर्धे (COEP) बी. ई. र्ेटॅलजीला ऍडर्ीशन घेिली. हडप्लोर्ा र्ध्ये पहहला आल्यार्ुळे
पुढे हशकण्याची थोडी हजद्द र्ाढली.
या रठकाणी अहजिने खर्या अथावने कॉलेज लाईफ ईन्जॉय करायला सुरर्ाि के ली.
अभ्यासाबरोबरच िरपुर प्रर्ाणाि एक्स्ट्रॉ करीक्युलर ऍहक्टहव्हटीस र्धे िाग घ्यायला सुरर्ाि
के ली. बोट क्लब असो, ररगाटा असो, नाटक असो, स्पोटवस असो की किके ट असो सगळीकडे
िाग घ्यायला सुरर्ाि के ली. उत्तर् शरीरयष्टी कर्ार्ली कारण त्यार्ेळी हर्लीटरीि जायचे
अट्रॅक्शन होिे. पण िे जर्ले नाही. उत्तर् धार्पटु म्हणून बहिसे पण पटकर्ली. िसेच हर्हर्ध
िेत्रािील हर्त्र जोडण्याचा छंर लागला. कॉलेजर्धे जोडलेले हर्त्र आयुष्याि ककिी उपयोगी
पडू शकिाि हे पुढे अनुिर्ायला हर्ळाले.
कॉलेजर्धे असिानाच उद्योग व्यर्सायाचा ककडा अहजिच्या डोक्याि र्ळर्ळु
लागला होिा. त्याचे र्ुख्य कारण होिे पॉहलटेकनीकर्धील डॉ र्ाय. व्ही. रेशर्ुख सर. िे
र्ेटॅलजी हडपाटवर्ेन्टचे एच. ओ. डी. होिे. िे नेहर्ी र्ुलांना नोकरी करु नका, स्र्िःची फाऊंड्री
काढा, र्कव शॉप काढा, हीट ट्रीटर्ेन्टचा प्लॅन्ट सुरु करा असा सिि उपरेश करायचे. त्याचबरोबर
आर्थथकरृष्ट्या सकस असार्े असे हर्चारही जोपासले जाि होिे. त्यार्ुळे सुट्टीर्ध्ये नोकरी आहण
हशकर्णी हे उद्योग पण चालू होिे.
पण अहजिच्या करीअरची सुरर्ाि र्ात्र नोकरीपासुनच झाली. 1970 साली बी.
ई. र्ेटॅलजी झाल्यार्र त्याला पुण्याच्या र्ल्कन लाव्हलर्धे (आिाचे अल्फा लाव्हल) ट्रेनी
इं हजनीयर म्हणून नोकरी हर्ळाली. आधी त्याच्याकडे कास्टींग, फोजींग असे फाऊंड्री
र्टेररयलच्या प्रोक्युअरर्ेन्टचे कार् होिे. पण त्याची इं हजनीअरींग ड्राईंगर्रची हुकु र्ि र् िी
ड्राईंग अचुक र्ाचायची िर्िा बघुन त्याच्याकडे किटीकल कॉम्पोनंट डेव्हलपर्ेन्टचे कार्
रेण्याि आले. या रठकाणी त्याला नॉन फे रस र् स्पेशल स्टील सारख्या हनरहनराळया 16
प्रकारच्या र्ेटल्सर्र कार् करायची संधी हर्ळाली. िसेच र्ेगर्ेगळया र्शीन र्धील
components, assemblies & design पहायला हर्ळाली.
र्ग कं पनीिफे त्याची स्र्ीडनला रर्ानगी करण्याि आली र् आयुष्यािील पहहली
फॉरीन ट्रीप हर्ळाली. त्याकाळी आत्तासारख्या सहज फॉरीन ट्रीप्स हर्ळि नसि. स्र्ीडनच्या
र्ुक्कार्ाि त्याला पररेशी ग्राहकांबरोबर कसे र्ागायचे र् फॉरीन र्ाके टस कशी असिाि याचा

अनुिर् आला. र्ुख्य म्हणजे पररेशी इं जीनीयसव Technology कडे कसे बघिाि, कसे हर्चार
करिाि, र्शीन्स कशी design करिाि, हे हशकायला हर्ळाले.
पुण्याला परि आल्यार्र त्याची प्रॉडक्ट डेव्हलपर्ेन्ट र्धून र्ाके टींगर्धे प्रॉडक्ट
र्ॅनेजर म्हणून बढिी झाली. पण आत्तापयंि फक्त इं हजनीयर म्हणून कार् के लेल्या अहजिला
कर्शीयल नॉलेज काहीच नव्हिे. या रठकाणी त्याला रुसरे गुरु िेटले िे म्हणजे कं पनीचे एर्.
डी. व्ही. ए. रािार. त्यांनी अहजिला आय. आय. एर्. अहर्राबारला पाच आठर्ड्ांचा एक
management development कोसव करायला पाठर्ले. याचा अहजिला पुढील आयुष्याि
फार उपयोग झाला. ररम्यान 1973 साली अहजिचे लग्न झाले. पुण्याचे हर्ख्याि संस्कृ ि पंडीि
डॉ. चच. ग. काशीकर यांची बी. ए. डी. एस. डब्लु. झालेली कन्या अहजिची पत्नी बनली.
1974 साली र्ोठ्या र्ुलीचा अनघाचा जन्र् झाला िर 1980 साली धाकट्या र्ुलाचा
अर्ोघचा जन्र् झाला.
सगळे काही छान चालु होिे. पण डोक्याि स्र्िःचा उद्योग सुरु करण्याचा जो
ककडा र्ळर्ळि होिा िो काही स्र्स्थ बसु रेि नव्हिा. १९७९ साली कं टाळा आला म्हणून
व्हल्कन लार्ाल सोडली र् र्हहन्द्र स्पायसरर्धे र्ुंबईला काही करर्स नोकरी के ली.
अहजिच्या करीअरचा पहहल्या 10 र्र्षांचा टप्पा संपला र् रुसर्या टप्प्याला सुरर्ाि झाली, जो
पहहल्या टप्प्यापेिा फारच र्ेगळा असणार होिा.
व्हल्कन र्धल्या आपल्या रोन हर्त्रांच्या सहय्याने शेर्टी एकराचे अहजिने
उद्योग व्यर्सायाि पडण्याचे धाडस हे के लेच. घरुन पण फारसा हर्रोध झाला नाही.
सार्धहगरीच्या सूचना र्ारं र्ार हर्ळि होत्या. पण िे बरोबरच होिे कारण ह्या र्ागावने सबंध
कु टुंबािून कोणीच गेलेले नव्हिे. न्युर्टॅ ीक हॅर्सव र् त्याला लागणारे ड्रील रॉडस र् टुल
बीटसच्या आहण स्पेअसव उत्पारनाला सुरर्ाि करायचे ठरले. याचे कारण अहजिला आकर्षवण
होिे िे काबावईड आहण स्टीलचे. त्यार्ेळी सँडर्ीक र् हर्हडया या कटींग टु ल्स बनहर्णार्या
कं पन्यांनी जर्ळ जर्ळ काबावईड स्टीलर्र कबजाच के ला होिा. या कं पन्या हे काबावईड बाहेर
कु णाला हर्ळु रेि नव्हत्या. पण काही छोट्या कं पन्यांकडू न हे काबावईड हर्ळु शकिे हे अहजिला
कळू न चुकले होिे.
त्याने अर्ंिी टु ल्स या प्रायव्हेट हलहर्टेड कं पनीची स्थापना के ली. एकु ण 3
डायरे क्टसव होिे पण र्ुख्य जबाबरारी अहजिचीच होिी. जो अनुिर् नर्ीन उद्योजकांना येिो

िो अहजिला पण आला. कोणी बँक फायनान्स द्यायला ियार होि नव्हिी. पण सीकॉर्ने
(SICOM) हा प्रोजेक्ट उचलून धरला. त्यांनी 25 लाखांचा फायनान्स र्ंजुर के ला पण एक अट
टाकली. पुण्याला प्लॅन्ट न टाकिा रुसरीकडे (औद्योहगक रृष्ट्या र्ागासलेल्या िागाि) कोठे िरी
टाकार्ा अशी िी अट होिी. त्यार्ेळी सािारला नुकिीच एर्. आय. डी. सी. ची स्थापना झाली
होिी. त्यार्ुळे सािारला प्लॅन्ट टाकायचे ठरले. िीन डायरे क्टसव र् रहा लोकांच्या सहाय्याने
1980 साली कं पनीची सुरर्ाि झाली.
पहहल्या र्र्षीचा टनव ओव्हर 20 लाखाच्या आसपास होिा. 1983 साली
कं पनीला “National Award for Entrepreneurship) हे राष्ट्रपिींच्या हस्िे ऍर्ॉडव पण
हर्ळाले. त्या काळाि एका अर्ेररकन कं पनीने collaboration ची ियारी राखर्ली होिी.
1986 सालापयंि कं पंनी उत्तर् चालु होिी. कं पनीचा टनव ओव्हर ७० लाखाच्या घराि गेला
होिा. आिा कं पनीि पंन्नास र्ाणसे होिी. या कं पनीि कार् करि असिाना अहजिचा अनेक
सरकारी खात्यांशी संबध
ं आला, र्हाराष्ट्राि लघु उद्योग काढणे ककिी कठीण असिे याचा
र्ारं र्ार प्रत्यय येि होिा. यासाठी 50 कायद्यांचे पालन कारार्े लागिे. 50 एजन्सीजकडू न
परर्ाने हर्ळर्ार्े लागिाि. 150 इन्स्पेक्टसवना िोंड द्यार्े लागिे. एक्साईज हडपाटवर्ेन्टचा फार
र्ाईट अनुिर् आला. इथपयंि कक िुम्ही उद्योजक आहाि का किहर्नल म्हणजेच आरोपी आहाि
असे र्ाटार्े. िरी सुध्धा सर्व काही आलबेल आहे असे र्ाटि होिे. पण लर्करच हा फु गा
फु टणार होिा.
1986 साली कं पनीिील कार्गारांनी संप के ला. चार र्हहने हा संप आहण अनेक
र्हहने गो स्लो चालु होिा. त्यार्ुळे अहजिने र्ोठ्या कष्टाने उिी के लेली ही कं पनी पत्त्याच्या
बंगल्यासारखी िर कोसळलीच पण अहजिचे पण कं बरडे र्ोडले. सगळ काही उलट पुलट होऊन
गेलं. कं पनीकडे िरपुर ऑडवसव होत्या. पण त्या जास्ि करुन गव्हनवर्ेन्ट हडपाटवर्ेन्टसच्या होत्या.
त्याला पेनल्टी क्लॉज होत्या. संपार्ुळे प्रॉडक्शन ठप्प झाले होिे. र्ेळेर्र ऑडवर पुर्या न
के ल्याबद्दल कं पनीला रंड होऊ लागले. कॅ श फ्लो बोंबलला होिा. कं पनीचे िीन फायनान्ससव
होिे. हसकॉर् र् एर्. एस. एफ. सी. ने प्लॅन्ट र् र्शीनररला फायनान्स करला होिा. िर
युनायटेड र्ेस्टनव बँकेने खेळत्या िांडर्लाची जबाबरारी हस्र्कारली होिी. पण बँकेने हाि
आखडिे घेिले. त्याचाही खूप त्रास झाला.

हिन्ही फायनान्ससवनी एकत्र येऊन या सर्स्येर्र काहीिरी िोडगा काढार्ा असे
अहजिचे प्रयत्न सुरु होिे. पण त्याला यश येि नव्हिे. कं पनी र्ाचर्ण्याचे अहजिचे शथीचे प्रयत्न
चालु होिे. पण कु ठे च डाळ शीजि नव्हिी. एकरा का हे रुष्ट चि सुरु झाले कक िुम्हाला र्ाहहि
नसलेले कायद्याचे पालक डोकं र्र काढू न नोटीसा बजार्ायला सुरर्ाि करिाि. कोणीही
पररहस्थिी सर्जून घेण्याच्या र्नहस्थिीि नसिो. र्र एक्साईज हडपाटवर्ेन्टने प्रचंड त्रास
द्यायला सुरर्ाि के ली होिे. 1986 िे 1889 अशी िीन र्र्षे अहजिचे कं पनी र्ाचर्ण्याचे अथक
प्रयत्न आहण नोरटसांना उत्तरे रेणे असे चि चालु होिे.
याचा काही उपयोग िर झाला नाहीच िर अहजिची िब्येि बीघडली. त्याला
र्ॅहसव्ह हाटव अटॅकला सार्ोरे जार्े लागले. (र्ेहडकल िार्षेि “Myocardial Infarction”)1990
साली म्हणजे र्याच्या 41 व्या र्र्षी अहजिला र्ॅहसव्ह हाटव अटॅक आला र् त्याची बायपास
सजवरी करार्ी लागली. िे सुध्धा िो कफल्लक झालेला असिाना. हखशाि पैसे नसिाना. र्ुले
लहान असिाना. पण या कठीण पररहस्थिीि त्याच्या र्रिीला धाऊन आले िे त्याचे अनेक
हर्त्र. डॉ. हनिु र्ांडके र् अहजिची लहानपणापासुनची रोस्िी. रोघेही नाना क्लासचे हर्द्याथी.
िसेच कॉलेजर्धे असिाना रोघांनी पळण्याच्या शयविीि एकत्र िाग घेऊन र्ेडल्स हर्ळर्लेली.
रुबी हॉलर्धे शस्रकिया झाली. हर्त्रांनी र्गवणी गोळा करुन पैसे उिे के ले. डॉ. हनिु र्ांडके , डॉ.
हहरे र्ठ, डॉ. अरुण बहुलीकर, डॉ. बाबा साठे , डॉ. अशोक गोंधळे कर यांच्या अथक प्रयत्नांर्ुळे
अहजि चे प्राण र्ाचले र् त्याचा जणुकाही पुनजवन्र्च झाला. आपण अजून हजर्ंि आहोि पण
डॉ. हनिु र्ांडके हाटव अटॅकनेच आपल्या आधी हनघुन गेले ही खंि अजूनही अहजिच्या र्नाला
लागून आहे.
एक र्र्षव अहजिला सक्तीची हर्श्रांिी घ्यार्ी लागली. हा र्ेळ अहजिला हर्ळाला
आत्र्परीिण करण्याचा. आपले काय चुकले हे शोधून काढण्याचा. त्याच र्ेळी अहजिला त्याचा
एक जर्ळचा हर्त्र िेटला. िो अहजिला म्हणाला, ‘ अर्ंिी टु ल्स ही कं पनी र्ाचर्ून िु काय प्रुव्ह
करणार आहेस? आहण कोणाला प्रुव्ह करणार आहेस? एक हबहझनेस कोसळला, एक परािर्
झाला म्हणजे िु संपलास असे होि नाही. त्यार्ुळे िुझ्यािील कौशल्ये, िुझी िर्िा संपि नाही.
शहाणा असशील िर अर्ंिी टु ल्स र्धून बाहेर पड! ’ अहजिने हर्त्राचा सल्ला लकला. फक्त 500
रुपये घेऊन र् सुर्ारे 2 कोटी रुपयांची लायेहबहलटी, अनेक कोटव के सेस डोक्यार्र घेऊन, न

संपणारी अनेक प्रश्नहचन्हे घेऊन अहजिने अर्ंिी टुल्सला कायर्चा रार्रार् ठोकला. पुढे काय
काय र्ाढू न ठे र्लाय हे र्ाहहि नसिाना!
अशा रीिीने अहजिच्या करीअरर्धील 10 र्र्षांचा रुसरा टप्पा संपला आहण
हिसर्या

टप्याला

सुरर्ाि

झाली

पण

िो

सुध्धा

अगरी

र्ेगळा

ठरणार

होिा.

एक रार बंर झाले की रुसरे रार आपोआप उघडिे असे म्हणिाि. अहजिच्या COEP र्धील
हरीर्ष र्ेहिाने र्ुंबई आहण पुण्याला ऑनर्डव टेकनॉलॉजी नार्ाची एक सॉफ्टर्ेअर कं पनी चालु
के ली होिी. िेव्हां िी एक स्टाटव अप कं पनी होिी. त्याची गाठ एका हर्त्राने घालून करली. त्याने
अहजिला सांगीिले की ही कं पनी िुझी स्र्िःची आहे असे सर्जूनच िु चालर्. त्यांच्याकडे
काही प्रहिष्ठीि अर्ेरीकन कं पन्यांच्या सॉफ्टर्ेअरची एजन्सी होिी. हरीर्षचे म्हणणे होिे की
आपण प्रथर् लोकल र्ाके टर्धे स्ट्रॉंग होऊन र्ग फॉरीन र्ाके टर्धे हशरु.
त्याचर्ेळी बंगलोरला इन्फोसीस नार्ाची एक सॉफ्टर्ेअर कं पनी स्थापन झाली
होिी. त्यांनी पहहल्यापासुनच फॉरीन र्ाके टर्र लि के न्द्रीि के ले होिे. म्हणून इन्फोसीस
आजच्या एव्हडी र्ोठी कं पनी होऊ शकली. जर हरीर्षने हीच र्नोर्ृत्ती हस्र्कारली असिी िर
पुण्यािच इन्फोसीस सारखी र्ोठी कं पनी उिी राहु शकली असिी. के र्ळ हबहझनेस
ऍरटट्युडर्ुळे ककिी फरक पडिो बघा! िरीही या रठकाणी हररर्ष यांच्या एका गोष्टीला रार
करली पाहहजे. िी अशी - जेव्हां सर्ोरचा र्ाणूस एका हर्हचत्र पररहस्थिीि आहे आहण त्याच्या
यशस्र्ीिेबद्दल प्रश्नहचन्हे उिी आहेि असे असिाना त्यांनी अहजि र्र हर्श्वास राखर्ला.
कराहचि त्याचे कारण अल्फा लार्ाल र्ध्ये असण्याची पुण्याई आहण हर्त्रांनी बोललेले चार
चांगले शब्र असेही असेल. पण अशा ब्रेकची गरज होिी आहण िो हर्ळाला हे र्हत्र्ाचे!
अहजिने या कं पनीची सुत्रे हस्र्कारली खरी. पण त्याला कॉम्युटर, सॉफ्टर्ेअर यािील फारसे
काही कळि नव््िे. पुर्ीपासुनच त्याच्याि ड्रॉईन्ग्ज अचुक र्ाचायचे कौशल्य होिेच. आिा
त्याच्याि अजून एक कौशल्य हनर्ावण झाले होिे. िे म्हणजे बॅलन्स शीट अचुक र्ाचायचे
कौशल्य. िसेच र्ाणसे जोडण्याचे कला. एर्ढ्या बळार्र त्याने पुढची र्ाटचाल सुरु के ली.
त्यार्ेळी त्याने िीन लि ठे र्ली होिी. िी म्हणजे फॉरीन र्ाके ट्स, कॉम्युटर
इं डस्ट्रीचा अभ्यास, आहण 10 कोटी टनव ओव्हर. पुढे या कं पनीने कॅ ड-कॅ र् िसेच प्रोसेस
इं हजनीअरींग सॉफ्टर्ेअरच्या िेत्राि प्रर्ेश के ला. अहजि जॉईन झाला िेव्हा कं पनीि फक्त
पन्नास र्ाणसे होिी. 1994 साली कं पनी पब्लीक झाली र् त्यानंिर काही काळािच अहजि
कं पनीचा सी. ई. ओ. झाला. पाठोपाठ इिर अनेक ककबहुना कं पनी चालर्ण्याच्या सर्वच

जबाबरार्या. अहजि र्र येर्ून पडल्या. 1997 पासुन एक्सपोटवला सुरर्ाि झाली. 1998 पासुन
सॉफ्टर्ेअर डेव्हलपर्ेन्टला सुरर्ाि झाली. अहण यािूनच अहजिच्या ‘सुटके स’ आयुष्याला
सुरर्ाि झाली.
अहजि पुर्ी स्र्ीडनला राहहलेला आहण Europe ची र्ाहहिी असल्यार्ुळे त्याला
फॉरीन कस्टर्सवशी कसे डील करायचे हे ठाऊक होिे. त्यांची र्नोर्ृत्ती कशी असिे, पररेशी
बाजारपेठा कशा असिाि याची चांगली कल्पना होिी. अहजिचा एक्सपोटव सुरु झाला आहण
अहजिच्या जग भ्रर्ंिीला सुरर्ाि झाली. सुटके स नेहर्ी िरलेली असायची. जपानपासुन
अर्ेररके पयंि र्ार्यार सुरु झाल्या. अर्ेररके ि हसहलकॉन व्हॅलीि सॅन होजे ला ऑफीस काढले.
त्यानंिर Detroit, Dallas. अहजि गंर्हिने या कालखंडाला ‘सुटके स’ आयुष्याचा कालखंड
म्हणिो. कारण त्याचे आयुष्य सुटके सर्धे र् हर्र्ानािच जाि होिे. बघिा बघिा कं पनीचा
पसारा र्ाढला. कं पनीि 500 र्ाणसे कार् करु लागली. टनव ओव्हर िरपुर र्ाढला. कं पनीचे
Business model सुद्धा कालर्ानानुसार बरलू लागले. कं पनीचा सी. ई. ओ. म्हणून अहजिची
पण िरपुर आर्थथक प्रगिी झाली. पण एकच गोष्ट अहजिला खटकि होिी. जरी काही अंशी
stock options र्ुळे थोडे बहुि र्ालकीचे सर्ाधान असले िरीही िो त्या कं पनीचा र्ालक
नव्हिा. कं पनी Public Limited असल्यार्ुळे र्ालकी हक्काचे र्ाटेकरी कोणीिरी रुसरे च होिे.
शेर्टी िो एक Entrepreneurial प्रर्ास होिा. नोकरीचा आिास नव्हिा कारण पुरेसे
स्र्ािंत्र्य होिे. पण िरीही काहीिरी कर्ी होिे.
आिा परि एकरा हर्चार करण्याची र्ेळ आली होिी. सर्वच गोष्टींचा जर्ा-खचव
र्ांडायची र्ेळ आली होिी. िसेच अर्ंिी टु ल्सचे शुक्लकाष्ट अजून संपलेले नव्हिे.
अहजिच्या करीअरची िीसरी 10 र्र्षे अशा ररहिने संपली र् पुढील काळ सुरु झाला.
2001 र्धे अहजिने ऑनर्डवर्धून अलग व्हायचे ठरर्ले. सर्व सहकार्यांशी चांगले संबध
ं ठे ऊन.
त्याला रोन कारणे घडली.
पहहले कारण म्हणजे त्याच्या र्ागे लागलेले अर्ंिी टु ल्सच्या लायेहबहलरटचे
शुक्लकाष्ट त्याला एकराचे कायर्चे संपर्ायचे होिे. र्ग त्यासाठी त्याने चक्क र्ककलाचा काळा
कोट चढर्ला. सगळया के सेस फाईट आऊट करायला सुरर्ाि के ली. याि त्याला अनेक
आश्चयवकारक गोष्टी आढळू न आल्या. त्याच्या फायनान्ससवनीच त्याच्या कं पनीचा कबाडा के ल्याचे

लिाि आले. एक कोटी रुपये कींर्िीची प्रोपटी के र्ळ 14 लाखाि र् अशा कं पनीला हर्कली की
त्यांनी त्याचा एक छरार् पण करला नाही. एक्साईस हडपाटवर्ेन्टचे बहुिेक खटले हनकालाि
हनघाले. एक्साईज इन्स्पेक्टसवना हर्ा असलेला र्हलरा खायला न घािल्यार्ुळे आकसापोटी हे
खटले राखल झाले होिे. अहजिच्या डोक्यार्र लायेहबहलटी जर्ळ जर्ळ नव्हिीच! पण
कायद्याने अडकर्ले होिे. स्र्िःचे पैसे गेलेच होिे. त्याचा हहशोबच नाही. हशर्ाय कायरा
उलटा कफरू शकिो याचा अनुिर् आला. त्रास र्ात्र पुरेपूर होिा. यार्ुळे िरपूर बरनार्ी पण
र्ाट्याला आलेली होिी. िरी पण त्याने कायरेशीर र् सनरशीर र्ागावने यािून सुटका करुन
घेिली र् आपले रे कॉडव स्र्च्छ के ले.
अहजिचे र्डील स्टेट बँकेचे शाखा उघडणारे एक्सपटव बनले होिे. िसेच आपण
पण स्टटव अप कं पन्यांचे एक्स्पटव बनलो आहोि हे अहजिच्या लिाि आले. कारण रोन स्टाटव अप
कं पन्यांचा अनुिर् पारठशी होिा. त्याच बरोबर हेही लिाि आले कक र्ागील र्र्षांर्ध्ये रर २ िे
४ र्र्षांच्या ररम्यान प्रत्येक र्ेळी काहीिरी नर्ीन करण्याचे एक र्ेगळे च आव्हान सर्ोर आलेले
होिे आहण िे आव्हान त्याने उत्तर्रीत्या पेलले होिे. र्ग आपणच एखारी स्टाटव अप कं पनी का
काढु नये असा हर्चार अहजिच्या र्नाि येऊ लागला. िसेच आपण Consulting र्ागावने
इिरांनाही स्टाटव अप साठी िशी र्रि करू शकिो हे पण लिाि आले होिे.
आिा सॉफ़्टर्ेअरच्या िेत्राची अहजिला चांगली कल्पना आली होिी. सॉफ्ट र्ेअरची
डेव्हलपर्ेन्ट जास्ि करुन सर्ीस सेक्टरसाठी- जसे की बँकींग, इन्शुरन्स र्गैरे- होिे हे अहजिच्या
लिाि आले होिे. अजून अशी बरीच िेत्रे आहेि की जयार्धे सॉफ्टर्ेअर डेव्हलपर्ेन्टला र्ार्
आहे.
असे एक िेत्र त्याला खुणार्ि होिो. िे म्हणजे साटहन्टफीक डेव्हलपर्ेन्ट. हे िेत्र
रृष्टीपथार्ध्ये यायला कारण होिा िोही एक जुना हर्त्र श्रीरार् िालेरार्. र्ग त्याच्या बरोबर
ठरले कक आपण एक नर्ीन कं पनी स्थापन करू की जी Scientific Community साठी
सॉफ़्टर्ेअर हलहू शके ल. श्रीरार्च्या कनेक्शन्स र्धून एका prospective client ची गाठ
पडली. त्याला आपले Business Model काय आहे िे पटर्णे हा नर्ीन प्रर्ासािला पहीला
हर्जय होिा.
शास्त्रीय संशोधनाच्या िेत्रासाठी सॉफ्टर्ेअर बनर्णे ही गोष्ट काही सोपी नसिे हे
अहजिच्या लिाि आले. त्यासाठी जे काही शास्त्रीय संशोधन चालु आहे त्याची अद्ययार्ि

र्ाहहिी असणे आर्श्यक असिे. त्यासाठी त्याने िीन िेत्रे हनर्डली-बायो, लाईफ सायन्स र्
हेल्थ. Improve quality of Life लोकांच्या आयुष्याचा र् आरोग्याचा रजाव र्ाढर्णे हे
त्यार्ागचे र्ुख्य सुत्र ठरर्ले. रोन इं जीनीयसव आहण रोन शास्त्रज्ां च्या सहाय्याने 2004 साली
बायो अनॅहलटीकल टेक्नॉलॉजीज प्रा. ली. ( Bio Analytical Technologies ) या कं पनीची
स्थापना के ली. हर्जय घाटे या कॉलेजर्धील कफहजक्स स्कॉलरला बरोबर घेिले. कफहलप्स
सारख्या नार्ाजलेल्या कं पनीचा रीघव काळ अनुिर् असलेल्या हा हर्त्र सी. टी. ओ. ( चीफ
टेक्नीकल ऑफीसर) झाला. अहजि स्र्िः कं पनीचा सी. ई. ओ. र् सी. एफ. ओ. बनला.
सोबिीला हनर्ावण हा अहिशय हर्श्वासू साथीरार होिाच. कं पनी संपुणवपणे स्र्िःच्या
िांडर्लार्र उिी के ली. एक पैसा पण कजव घेिले नाही. कारण कजावचा बोजा कं पनीला कसा
र्ारक ठरु शकिो हे त्याने अनुिर्ले होिे.
2004 साली कं पनीचा टनव ओव्हर 40 लाख होिा. िो आिा 20 कोटींर्र गेला
आहे. चार र्ाणसांपासुन सुरु झालेल्या कं पनीि आज 180 लोक कार् करि आहेि. पुण्याला
नव्या पेठेि सहा र्जली िव्य ऑफीस आहे. यु. के र्धे Manchester येथे ऑफीस आहे.
अर्ेररके ि प्रहिहनधी आहे. येत्या पांच र्र्षावि टनव ओव्हर पाचपट करण्याची म्हणजे 100
कोटटच्या र्र नेण्याची र्हत्र्ाकांिी योजना आहे.
आज अहजि 63 र्र्षांचा िरुण आहे. हाटव अटॅक येऊन एकर्ीस र्र्षे होऊन गेली.
पण िब्येि अजून ठणठणीि आहे. आयुष्याि एव्हढे चढ उिार येर्ून गेल.े असे असिाना िब्येि
ठणठणीि ठे र्णे कसे जर्ले असे र्ी हर्चारले. िेव्हा त्याने र्रारठिील सुप्रहसध्ध गझल लेहखका
संहगिा जोशी यांची खालील कहर्िा कारणीिूि असल्याचे सांगीिले.
पुन्हा एकरा झुंजण्याचा इरारा
िुला जीर्ना चजकण्याचा इरारा
असो जीर् पंखाि ककर्ा नसु रे
परी चपजरे िोडण्याचा इरारा
फु ले र्ाळण्याची र्नी ना र्हनर्षा
ऋिुला धडा हशकहर्ण्याचा इरारा

उरी हिग्घिेचा झरा आटलेला
आिा कोरडे र्ागण्याचा इरारा.
हनर्ली जरा राख र्ाझी उद्या की
पुन्हा त्यािुनी जन्र्ण्याचा इरारा.
परािर्ाने खचु नका. यशाने हुरळू न जाऊ नका. हनरपेि रहा. स्र्िःकडे
िटस्थपणे पहायला हशका. प्रिीकु ल पररहस्थिीि हाय खाऊ नका. त्याच्याशी र्ुकाबला
करायला हशका. र्रील कहर्िेि ही र्हत्र्ाची ित्र्े सांगीिलेली आहेि, जी प्रत्येक उद्योजकाला
उपयुक्त आहेि असे अहजिचे म्हणणे आहे. त्यार्ुळे ही कहर्िा हा त्याच्या जीर्नाचा आधार
बनली आहे. फक्त एकच सूत्र – “Don’t Quit”.
अहजिच्या या जीर्न प्रर्ासाि त्याला घरच्यांची उत्तर् साथ हर्ळाली याचा िो
कृ िज्िापुर्वक उल्लेख करिो. ककबहुना प्रहिकू ल पररहस्थिीि कु टुंबाला जे िोगायला लागि
होिे, त्याची आयुष्यिराची खंि िो बाळगून आहे. त्याची र्ुलगी अनघा बी. कॉर्. एर्. बी. ए.
( एच. आर. ) झाली असुन त्याच्याच कं पनीि नोकरी करिे. र्ुलीचे लग्न झाले असुन जार्ई
एका र्ोठया अर्ेररकन कं पनीि सॉफ्टर्ेअर ग्रुपचा प्रर्ुख आहे. र्ुलगा अर्ोघ के र्ीकल
इं हजनीयर असुन अर्ेररके िून एर्. बी. ए. आहण एर्. एस. फायनान्स करुन आला असून
त्याच्याच कं पनीि नर्ीन हबहझनेस development & strategies यार्र कार् करीि आहे.
नुकिेच त्याचे पण लग्न झाले. अहजिचा जॉईन्ट फॅ हर्लीर्र हर्श्वास असून िो सुिार्षनगर
कॉलनीिील र्हडलांनी बांधलेल्या जुन्या घरािच रहािो. त्याला सून पण जॉईन्ट फॅ हर्लीर्र
हर्श्वास ठे र्णारीच हर्ळाली आहे. कारण हल्लीच्या जर्ान्याि ही गोष्ट र्ीरळ झाली आहे.
हल्लीच्या र्राठी र् त्यािूनही ब्राम्हण िरुण िरुणींना िुम्ही काय सांगाल असे र्ी अहजि ला
हर्चारले. िेव्हा त्याने सांगीिले की आिा या लोकांनी हबहझनेसचा ध्यास घ्यायला हर्ा. पण
प्रथर् उद्योजक र् व्यापारी यािील फरक सर्जाऊन घ्यायला हर्ा. प्रत्येक उद्योजक हा व्यापारी
असिो पण प्रत्येक व्यापारी हा उद्योजक नसिो. र्हाराष्ट्र ही उद्योजकांची कर्विुर्ी आहे,
व्यापार्यांची नाही हे लिाि ठे र्ार्े. खरी आर्थथक उन्निी ही उद्योग व्यर्सायार्ुळेच होिे,
नोकरीर्ुळे नाही हे लिाि ठे र्ार्े. आपल्यािील उहणर्ांर्र कशी र्ाि करिा येईल हे हशकार्े.
पण रोन ररऍहलटीज नेहर्ी लिाि ठे र्ाव्याि. एक व्यक्ती म्हणून िुम्हाला हर्त्र र् नािेर्ाईक
असिाि. िे िुम्हाला एक व्यक्ती म्हणून र्रि करायला ियार असिाि. पण उद्योजकाला कोणी

हर्त्र ककर्ा नािेर्ाईक नसिो. त्यार्ुळे उद्योजक म्हणून कोणी िुर्च्या र्रिीला येईल अशी
अपेिा ठे ऊ नका. िसेच िुर्चा हबहझनेसच्या चेक र्र नेहर्ी रोघांची सही लागिे. िरच िो चेक
र्टिो. त्यािील एक सही ही िुर्ची स्र्िःची असिे िर रुसरी सही ही िुर्च्या ‘लेडी लक’ ची
असिे. ही रुसरी सही करसि नसिे. जर चेक र्टला िर रुसरी सही होिी. नाही र्टला िर रुसरी
सही नव्हिी असे खुशाल सर्जार्े. बर्याच र्ेळा िुर्चे ‘लेडी लक’ िुर्च्या हबहझनेसच्या चेकर्र
सही करायला उत्सुक असिे. पण िुम्हीच या चेकर्र सही करायला उत्सुक नसिा कारण उद्योग
व्यर्सायाि येण्याचे धाडस िुर्च्याने होि नसिे.
त्याचे उद्योजकांना असेही सांगणे आहे कक – यशाला फोर्ुवला ककर्ा रे हसपी नसिे.
कारण प्रत्येक उद्योजक नेहर्ी “हे असे झाले आहण असे के ले कक यश हर्ळणारच “ अशा
अहर्िावर्ाि सुरर्ाि करिो. पण िसे होि नाही. परं िु जो अशी रे हसपी ककर्ान स्र्िःसाठी करू
शके ल आहण कायर् करि राहील, िो र्हान उद्योजकापासून र्हान Businessman होणार हे
नक्की. िसेच काळाबरोबर सुसंगि राहा, िरच जगाल. सर्ावि र्हत्र्ाचे – उद्योजकाचे यश
म्हणजे चांगला Balance Sheet and P&L Account असणे हेच असिे. प्रत्येक र्ेळी – रर
र्र्षी. बाकी सगळे रुय्यर्. िेव्हां हिथे कायर् लि द्या. अहजिचे हे अनुिर्ाचे बोल आहेि.
कोण्या एके काळी ब्राम्हण र्ंडळी हािाि पळी पंचपात्र घेऊन हििुकी करायचे. याच
ब्रांम्हणांनी, हर्र्षेशिः कोकणस्थ ब्राम्हणांनी पळी पंचपात्रे टाकु न िलर्ारी हािाि घेिल्या.
पेशर्े बनुन लढाया चजकल्या, राणांगणे गाजर्ली. रहिणेिील िंजार्र पासून उत्तरे कडील
अटकच्या पलीकडे र्राठी साम्राजयाचा हर्स्िार के ला. ( हे अटक आिा पाककस्िानाि
रार्ळचपडीजर्ळ आहे. ). आिा ब्राम्हणांनी हािाि िराजु ककर्ा िागडी घेण्याची र्ेळ आली
आहे. उद्योग व्यर्सायाच्या िेत्रािून आिा र्राठी ब्राम्हण र्ंडचळनी स्र्िःचे साम्राजय जगिर
उिे करार्े अशी अहजिची इच्छा आहे.
िरुण र्याि आलेल्या र्ॅहसव्ह हाटव अटॅकच्या गंिीर संकटाला यशस्र्ी िोंड रेऊन
अहजिने जी अचंबीि करणारी प्रगिी के ली आहे त्याबद्दल र्ाझा त्याला र्ानाचा र्ुजरा.

रोन

नोकरीिील अनुिर्ाचे स्र्िःच्या यशस्र्ी व्यर्सायाि रुपांिर करणारे पुण्याचे
उद्योजक जोडपे

अजय र् नेहा र्ाचळबे

अनेक र्राठी र् त्यािूनही ब्राम्हण लोकांना नोकरीर्धे हर्हर्ध प्रकारचा उत्तर्
अनुिर् हर्ळि असिो. पण बहुिेकजण या अनुिर्ाचा उपयोग नोकरीि प्रगिी करण्यासाठी,
इहन्िर्ेन्टस र् प्रर्ोशन हर्ळहर्ण्यासाठी नाहीिर अहधक चांगली नोकरी हर्ळहर्ण्यासाठी करि

असिाि. 21 र्र्षे चांगल्या कं पन्यांर्धे चांगल्या पोस्टर्र नोकरी के ली. नोकरीि उत्तर् प्रगिी
के ली. 15 लाखांच्यार्र ‘पे पॅकेज’ गेले. कं पनीची कार, फॉरीन ट्रीप्स सारख्या चांगल्या सुहर्धा
हर्ळाल्या. चाहळशीनंिरचे र्य हे खरे म्हणजे सेटल होण्याचे र्य. आयुष्याच्या सेकन्ड इचनगला
सुरर्ाि झालेली असिे. अशा र्ेळी र्याच्या 44 व्या र्र्षी, र्ुलगा लहान असिाना, हािािील
चांगली नोकरी सोडू न व्यर्सायाि हशरण्याचे धाडस पिी-पत्नी या रोघांहनही के ले. िीन
र्र्षावच्या काळाि स्र्िःची ‘Human Resources’ िेत्रािील कं पनी स्थापन करुन यशस्र्ी
करुन राखर्ली.
ही सत्यकथा आहे पुण्यािील अजय र् नेहा र्ाचळबे यांची. त्यांच्या कं पनीचे नांर्
आहे

‘हृयुर्न

कॅ पीटल

कन्सल्टन्टस’

(

Human

Capital

Consultants

).

अजयचा जन्र् 1964 साली र्ध्यर्र्गीय ब्राम्हण कु टुंबाि झाला. त्याच्या कु टुंबाला उद्योग,
व्यर्साय ककर्ा हबहझनेसची कोणत्याही प्रकारची पाश्वविुर्ी नाही. त्याचे र्डील स्टेट बँकेिील
हनर्ृत्त अहधकारी आहेि. िर आई पुण्याच्या हशर्ाजी र्राठा हायस्कु लर्धील हनर्ृत्त हशहिका
आहे. अजयला फक्त एक र्ोठा िाऊ आहे. िो जनिा सहकारी बँकेि नोकरीला आहे. अजयची
र्ाढ, संगोपान, हशिण र्ध्यर्र्गीय कु टुंबािील र्ुलांसारखेच झाले. िो पेरुगेट िार्ेस्कु लचा
हर्द्याथी. 1980 साली रहार्ीची पररिा उत्तीणव झाल्यार्र त्याने बी. एर्. सी. सी. र्धे बी.
कॉर् ला ऍडर्ीशन घेिली. शाळे ि असल्यापासूनच त्याला खेळाची, हर्शेर्षिः किके टची आर्ड
होिी. िसेच अहिनयाची पण आर्ड होिी. कॉलेजर्धे ही आर्ड चांगलीच जोपासली गेली. िो
कॉलेजच्या किके ट टीर् र्धे होिा. िसेच नाटकािून अहिनय करायची संधी हर्ळाली. त्याला
पुण्याच्या प्रहिहष्ठि पुरुर्षोत्तर् करं डक नाट्यस्पधेि अहिनयाचे पाररिोर्षीक पण हर्ळाले आहे.
त्याचे हेच छंर पुढे त्याला उपयोगी पडले. हल्लीचे सुप्रहसध्ध किडा पत्रकार सुनंरन लेले
अजयच्या किके ट टीर्चे कॅ प्टन होिे. त्यांच्या र्ुळेच 1985 साली बी. कॉर्. झाल्यार्र अजयने
सीम्बॉयसीसच्या एर्पीएर् ( MPM- Master in Personnel Management) या कोसवला
ऍडर्ीशन घेिली आहण पसवनल र्ॅनेजर्ेन्ट हा त्याचा आर्डीचा हर्र्षय बनला.
1987 साली एर्पीएर् झाल्यार्र अजयच्या 21 र्र्षांच्या नोकरीच्या करीअरला
सुरर्ाि झाली.

अजयच्या करीअरची सुरर्ाि र्ुंबइच्या साई सर्ीस र्धून झाली. र्ग र्ुंबईच्या
रुइया ग्रुपर्धे अनुिर् घेऊन िो पुण्याला आला र् ऍटलास कॉप्कोच्या चाकण प्लन्टर्धे
नोकरीला लागला. 1994 साली लग्न झाले. हेर्ा श्रोत्री ही बी. कॉर्., डी. बी. एर्, एर्. एर्.
एस. ( फायनान्स) झालेली र्ुलगी अजयची पत्नी, सौ. नेहा र्ाळींबे बनली. िी पण बी. एर्.
सी. सी ची हर्द्यार्थथनी आहे. 1995 साली सौरिचा, एकु लत्या एक र्ुलाचा जन्र् झाला. आठ
र्र्षे ऍटलास कॉप्कोर्धे कार् के ल्यार्र त्याने चाकणच्या अजून रोन इं हजनीयरींग कं पन्यांर्धे
कार् के ले. िेथे त्याला कार्गारांच्या युनीयनबरोबर कसे डील करायचे याचा अनुिर् हर्ळाला.
1998 र्धे अजयला पुण्याच्या हॉटेल ला र्ेररडीयन या पंचिारांकीि हॉटेलर्धे
एच. आर. हडपाटवर्ेन्टचा हेड म्हणून नोकरी हर्ळाली. ही नोकरी त्याच्या आयुष्यािील टनींग
पॉइन्ट ठरली. कारण आत्तापयंि त्याने इं हजनीयरींग र् र्ॅन्युफॅक्चरींग इं डस्ट्रीर्धे कार् के ले
होिे. या इं डस्ट्रीर्धे कार् करणार्या कर्वचार्यांचा र् कार्गारांचा ग्राहकांशी डायरे क्ट संबध
ं
क्वचीिच येिो. पण हॉटेल आहण हॉहस्पटॅहलटी इं डस्ट्री फार र्ेगळी आहे याचा अजयला अनुिर्
आला. कारण या इं डस्ट्रीर्धे जर्ळ जर्ळ प्रत्येकाचा संबंध हा कधी ना कधी िरी ग्राहकांशी
येिच असिो. त्यार्ुळे प्रत्येकालाच आपल्या कार्ाचा र् रेि असलेल्या सेर्ेचा रजाव िर उत्तर्
ठे र्ार्ाच लागिो. िसेच त्याि साित्य पण ठे र्ार्े लागिे. हा एक फार र्ेगळया प्रकारचा
अनुिर् ठरला.
त्यानंिर हसग्र्ा इलेक्ट्रीक आहण बडर्े ग्रुप या चाकणच्या अजून रोन
इं हजनीयरींग कं पन्याि उच्च परार्र कार् के ले. नोकरीच्या काळाि अजयला ईटली, लेबॉनन,
चसगापुर या रेशांना जायची संधी हर्ळाली. या रेशािील कं पन्या र्नुष्यबळ हर्कासाकडे
कोणत्या नजरे ने बघिाि याचा त्याला अनुिर् आला.
पहहल्यापासूनच स्र्िःचा व्यर्साय असार्ा असे अजय र् नेहा या रोघांचेही स्र्प्न
होिे. व्यर्हस्थि बचि करुन र् पुरेसा अनुिर् आल्यार्र अजयने नोकरी सोडू न स्र्िःचा
व्यर्साय सुरु करायचा हे रोघांनी अगरी पक्के ठरर्ले होिे. िसे पाहहले िर अजयचा हा हनणवय
धाडसी होिा. कारण िो नेकरीि चांगला सेटल झाला होिा. नोकरीच्या चांगल्या ऑफसव येि
होत्या. र्य 44 र्र्षांचे झाले होिे. संसाराची, र्ुलाची जबाबरारी होिी. िसेच नोकरीि त्याला
उत्तर् पगार होिा, पोझीशन होिी. असे असून सुध्धा त्याने नोकरीचे रार स्र्िःसाठी कायर्चे
बंर करायचे ठरर्ले. हे र्राठी र्ाणसाच्या र्नोर्ृत्तीच्या अगरी हर्रुध्ध होिे. या र्ेळी

घरच्यांची, हर्शेर्षिः नेहाची साथ कशी हर्ळिे हे र्हत्र्ाचे ठरणार होिे. त्यार्ेळी नेहाने पुढील
व्यर्सायाच्या रृष्टीने स्र्िःला घडर्ायला सुरर्ाि के ली होिी. हिने स्र्िःचे अकाऊन्ट्स र्
फायनान्स र्धील करीअर बरलून र्नुष्यबळ हर्कासाच्या करीअरची कास धरली.
JobSupershop. Com नांर्ाच्या पुण्यािील कं पनीचे ररकृ टर्ेन्टचे कार् सहा र्र्षे यशस्र्ीपणे
सांिाळले.
नोकरी सोडण्याच्या हनणवयाला नेहाचा पुणव पाटठबा होिा. इिके च नव्हे िर
स्र्िःची नोकरी सोडू न अजयच्या हबहझनेसर्धे सार्ील व्हायला िी ियार झाली. हे पण र्राठी
ब्राम्हण र्ाणसाच्या र्नोर्ृत्तीच्या हर्रुध्धच आहे. कारण पिी-पत्नी पैकी जर एकजण हबहझनेस
करि असेल िर रुसर्याने नोकरी करार्ी असा सो कॉल्ड व्यार्हारीक रृष्टीकोन असिो. पण या
रृष्टीकोनाला त्यांनी छेर करला. अजयच्या र्िे व्यर्साय करणार्या पुरुर्षाने, शक्य असल्यास,
पहहल्यापासूनच आपल्या पत्नीला आपल्या व्यर्सायाि सिीयपणे सहिागी करुन घ्यायला हर्े.
एका हर्श्वासु साहथरारार्ुळे व्यर्सायाचे हचत्र नक्कीच बरलिे. अजय र् नेहाने ही गोष्ट सप्रर्ाण
हसध्ध करुन राखर्ली आहे.
जुलै 2008 ला त्यांनी ‘ Human Capital Consultants’ ची सुरर्ाि के ली.
ररिु टर्ेन्ट, कॉपोरे ट ट्रेनींग आहण एच. आर. कन्सल्टन्सी ही त्यांची ‘ Business Verticals ‘
आहेि. एच. आर. ला आपण हृयुर्न ररलेशन्स म्हणिो. खरे म्हणजे हा र्नुष्यबळ हर्कासाचा
उद्योग आहे. कु ठहलही कं पनी, व्यर्साय ककर्ा संस्था ही त्यार्धे कार् करणार्या र्ाणसांर्र
चालिे. हा एक नोबल म्हणजेच आररणीय हबहझनेस आहे. एखाद्या र्ाणसाला नोकरीला लार्ून
त्याचे आयुष्य घडर्णे हे जेव्हढे सर्ाधान रेणारे कार् आहे, त्याचप्रर्ाणे एखाद्या एप्लॉयरला
चांगला कर्वचारी हर्ळर्ून रेणे हे सुध्धा िेव्हढेच सर्ाधान रेणारे कार् आहे. पण त्याहहपेिा
एखाद्या एम्लॉयरकडे कार् करणार्या र्ाणसांची कायवकुशलिा र् कौशल्य र्ाढहर्ण्यासाठी र्
कार् करणार्या सिर् लोकांची टीर् ियार करण्यासाठी आपण जर हाििार लाऊ शकलो िर
त्यार्ुळे अजून जास्ि सर्ाधान हर्ळिे. अशी अजयची धारणा आहे.
आपण फक्त ररिु टर्ेन्ट कन्सल्टन्ट म्हणून कार् करायचे नाही. िर काहीिरी हटके ,
काहीिरी र्ेगळे , काहीिरी नर्ीन करायचे असे अजयचे धोरण आहे. कं पन्यांसाठी हर्हर्ध
हर्र्षयांर्र ट्रेनींग प्रोग्रॅम्स घेि असिानाच आिा त्यांनी त्यािीलच पुढील पायरी गाठायचे ठरर्ले

आहे. त्यांनी येत्या 1 र् 2 र्ाचवला पुण्याच्या हॉटेल ला र्ेररडीयनर्धे एच. आर. सेहर्नार
आयोजीि के ला असून त्याि िारिािील प्रर्ुख कं पन्या सहिागी होणार आहेि. उगीच खंडीिर
ग्राहक न घेिा थोडे, र्ोजके च ग्राहक घेऊन र् त्यांना उत्तर् सर्थर्स रेऊन सर्ाधानी करार्े. िसेच
र्ॉडनव टेकनॉलॉजीचा जास्िीि जास्ि उपयोग करार्ा असे पण त्याचे धोरण आहे.
कोणत्याही नर्ीन हबहझनेसची पहहली िीन र्र्षे, म्हणजेच 1000 करर्स फारच किटीकल
असिाि. त्यांना पण या पररहस्थहििून जार्े लागले. त्यािच हबहझनेस सुरु के ला िेव्हा र्ंरी
होिी. पररहस्थिी अनुकुल नव्हिी. या काळाि ठरार्ीक इन्कर् नसिे. जे नोकरीर्धून
हबहझनेसर्धे येिाि त्यांना याचा फटका बसि असिो. पण अजयचा पहहल्यापासूनच बचि र्
गुंिर्णुकीकडे ओढा असल्याने र् प्रहिकु ल पररहस्थिीिही अनुकुल काय करिा येईल याचा
अभ्यास के ल्याने त्यांना र्ंकरचा व्यर्सायि फटका बसला नाही. प्रहिकु ल पररहस्थहििून यशस्र्ी
हबहझनेस कसा उिा करिा येिो त्याचा अनुिर् हर्ळाला.
आिा त्यांचा हा 1000 रीर्सांचा काळ यशहस्र्ररहिने संपला आहे. जो व्यर्साय
पहहले 1000 करर्स यशस्र्ीपणे चालर्िा येिो िो व्यर्साय पुढील 1000 र्हहने ( म्हणजे 84
र्र्षे) यशस्र्ी चालिो असे म्हणिाि. त्यार्ुळे आिा अजय र् नेहाच्या हबहझनेसचा 1000
र्हहन्यांचा काळ सुरु झाला आहे असे म्हणायला हरकि नाही.
आज त्यांचा हा ‘होर् हबहझनेस’ आहे. पण अजयचे नेटर्र्ककग उत्तर् असल्याने
पहहल्यापासूनच त्याला चांगला प्रहिसार हर्ळिो आहे. इं टरनेटचा जास्िीि जास्ि उपयोग
करुन घेण्याकडे त्याचा कल आहे. आज र्र्षावला 15 लाखांचा टनव ओव्हर आहे िो येत्या 5 र्र्षावि
पांचपट र्ाढहर्ण्याची र् संपुणव िारििर स्र्िःची ऑकफसेस काढण्याची र्हत्र्ाकांिी योजना
आहे. आज त्याच्या या कार्ाि नेहाचे इक्वल कॉहन्ट्रब्युशन आहे. र्ुलगा सौरि आिा 11र्ी
कॉर्सवला आहे. पुढे र्ागे िो पण हबहझनेसर्धे जॉईन होईल अशी आशा आहे.
हबहझनेसर्धे येऊ इहच्छणार्या र्राठी ब्राम्हण िरुण िरुणींना अजय र् नेहाचे
सांगणे आहे की र्ोठी स्र्प्ने जरुर बघा पण त्याला र्ास्िर्िेचा आधार असार्ा. िसेच िी स्र्प्ने
जगायचा म्हणजे पुणव करण्याचा प्रयत्न करा. धाडस करायला हशका. पण धाडसासाठी धाडस न
करिा कॅ लक्युलेटेड ररस्क घ्यायला हशका. स्र्ॉट अनॅहलसीस ( SWOT Analysis –
S=Strength बलस्थान, W= Weaknesses उहणर्ा, O- Opportunities संधी,

T=Threats धोके याचे हर्ष्लेशण ) करायची सर्य लार्ून घ्या. व्यर्सायाि संयर् हजिका
र्हत्र्ाचा हििके च पररहस्थहिनुसार बरलण्याची र्ानहसकिा पण र्हत्र्ाची. काहीिरी नर्ीन,
काहीिरी ‘इनोव्हेरटव्ह’ करायची र्ानहसकिा ठे र्ा. पण सर्ावि र्हत्र्ाचे म्हणजे िुर्चे िुर्च्या
कार्ार्र प्रेर् असायला हर्े. फॅ हर्ली सपोटव र्हत्र्ाचा असिो. िो हर्ळायला हर्ा.
प्रार्ाहणकपणा, र्नापासून झोकु न रेऊन कार् करण्याची ियारी हर्ी. प्रहिकु ल पररहस्थिीिून
अनुकुलिा शोधायची र्ानहसकिा हर्ी. एकरर् र्ोठी झेप न घेिा हळु हळु पण हनश्चीि प्रगिी
करण्यासाठी अल्प कालीन ( Short Term ) र् करघवकालीन ( Long Term ) लि ( Aims or
Targets ) काय आहे हे आधीच ठरहर्णे योग्य ठरिे. अजय र् नेहाचे हे अनुिर्ाचे बोल आहेि.
अजय आहण नेहा आपली हबहझनेसची स्र्प्ने लर्करच पुरी करुन आख्या
िारिार्धे आपली कं पनी हृयुर्न ररलेशन्स िेत्रािील एक आरशवर्ि कं पनी बनर्िील अशी
र्ाझी खात्री आहे. आपण सगळे जण त्यांना याबद्दल शुिच्च्े छा रेऊया!

िीन

चहर्िे र्राव िो -------

‘चहर्िे र्राव िो र्ररे खुरा! ’ अशी एक म्हण आहे. जे लोक चहर्ि राखर्िाि रेर्
नेहर्ी त्यांच्या पारठशी उिा असिो असा या म्हणीचा अथव आहे. के र्ळ हजद्दीच्या आहण
चहर्िीच्या जोरार्र एखारा र्नुष्य काय चर्त्कार करु शकिो याचे चालिे बोलिे उराहरण
आहे पुण्याचे एक यशस्र्ी र्राठी उद्योजक. गरीब शोिकरी िे यशस्र्ी कारखानरार असा
त्यांचा प्रर्ास थक्क करणारा िर आहेच. पण िो अत्यंि प्रेरणारायक िसेच आपल्याला बरे च
कांही हशकहर्णारा आहे.

यांचे नांर् आहे सराशीर् रार्ा बोराटे. िे आण्णा या नांर्ाने जास्ि पररचीि
आहेि. पुण्याच्या िोसरीच्या औद्योहगक र्साहिीर्धे त्यांची इलाईट प्लॅस्टीक इं डस्ट्री नांर्ाची
स्र्िःची कं पनी आहे. आज त्यांची चार युनीट्स आहेि, रोन पुण्याला र् रोन सािारला. र्र्षावला
40 कोटी रुपयांच्या र्र टनव ओव्हर असलेल्या त्यांच्या कं पनीि आज 200 र्ाणसे कार् करीि
आहेि.
उद्योग व्यर्सायाचे िेत्र हे आपल्यासाठी नाहीच. This is not my cup of
tea. अशी सर्जूि ( कां गैरसर्जूि?) बहुिेक र्राठी र्ंडळींनी करुन घेिली आहे, ही गोष्ट
कांही आिा फारशी लपुन राहहलेली नाही. हा सर्ज (ककर्ा गैरसर्ज) हपढ्यान हपढ्या
पद्धिशीरपणे पोसला गेलेला आहे. यार्ुळेच बहुिेक र्राठी र्ंडळी नोकरीच्या िेत्रांि रर्ण्यांि,
त्या िेत्रांि प्रगिी करण्यांि धन्यिा र्ानि आली आहेि. नोकरी करणार्या र्राठी िरुणांचे
नेहर्ीच कौिुक करण्याि येिे. त्यांना लग्नासाठी पटापटा र्ुली हर्ळिाि. अगरी सरकारी
कचेरीिील हशपायाची नोकरी जरी असली िरी त्याला हुंड्ासकट र्ुलगी हर्ळिे. िर उद्योग
व्यर्साय करणार्यार र्राठी िरुणांकडे संशयाने पाहहले जािे. त्यांना लग्नासाठी र्ुलगी द्यायला
कोणी ियार होि नसिे. जयांची आर्थथक पररहस्थिी उत्तर् आहे. जयांच्याकडे उत्तर् हशिण,
क्वाहलकफके शन्स, हडगर्या आहेि. जयांच्याकडे उत्तर् अनुिर् आहे अशी र्राठी र्ाणसे, अजूनही,
उद्योग व्यर्साच्या िेत्रांि येण्याचा हर्चार स्र्प्नांिसुद्धा करु शकि नाहीि अशी र्स्िुहस्थिी
आहे.
अशा या ‘सोशल बॅकग्राऊंड’ र्र अठरा हर्श्वे रारीद्रय असलेल्या एका गरीब
शेिकरी कु टुंबांि जन्र्लेल्या एखाद्या खेडुि र्ुलाने लहानपणापासूनच कारखानरार,
इं डहस्ट्रयालीस्ट ककर्ा उद्योजक होण्याची स्र्प्ने बघणे हा शुध्ध र्ेडप
े णाच! त्यांिून उत्तर् नोकरी
हर्ळहर्ण्यासाठी लागणारी रणरणीि क्वॉहलकफके शन्स हािाशी असिाना चालून आलेली
चांगली नोकरी नाकारुन नोकरीचा ररर्ाजा स्र्िःसाठी कायर्चा बंर करण्याचे धाडस राखर्णे
हा एक र्ुखवपणा! त्यांिही स्र्िःला कांही इन्कर् नसिाना हायस्कु ल टीचर असलेल्या आपल्या
बायकोला पण नोकरी सोडायला लार्ून हिच्या येणार्या हनयहर्ि उत्पन्नार्र गरा आणणे हा
िर र्ुखप
व णाचा कळसच! पण अशी र्ुखव ककर्ा र्ेडी र्ाणसेच काहीिरी िरीर् कार्हगरी करुन
राखर्ि असिाि. म्हणूनच ऍपलच्या स्टीव्ह जॉब्ज सारखे लोक ‘स्टे हंग्री, स्टे फू लीश’ ( Stay
Hungry, Stay Foolish ) ‘ ऊपाशी रहा, र्ुखव बना’ असा उपरेश करि असिाि िे उगीच

नाही. सुप्रहसद्ध पाश्वव गाहयका श्रीर्िी आशा िोसले एका र्ुलाखिीि म्हणाल्या होत्या की
घरची गररबी आहण पोटािील िुकेची आग यार्ुळेच त्या श्रेष्ठ गाहयका बनल्या. अशी पोटािील
िुकेची आग र् गररबीचे चटके त्यांना बसले नसिे िर त्या आत्तासारख्या श्रेष्ठ गाहयका कधीच
झाल्या नसत्या. आण्णा सुद्धा याच कॅ टेगरीिले आहेि.
सरड्ाची धांर् कुं पणापयंि असिे अशी एक म्हण आहे. त्याप्रर्ाणे र्राठी
र्ाणसाची धांर् ही स्र्िःचा एखारा छोटासा फ्लॅट घेणे, र्ुलाबाळांचे चांगले हशिण करणे र्
जर्ल्यास म्हािारपणासाठी थोडीफार पुंजी साठर्ून ठे र्णे या पलीकडे फारशी नसिे. स्र्िःचा
बंगला असार्ा, गाडी असार्ी अशी स्र्प्ने शेर्टी नुसिी स्र्प्नेच ठरिाि. उद्योग व्यर्सायािून
हर्ळणार्या आर्थथक सुबत्तेचे त्यांना फारसे आकर्षवण नसिे असे नाही. पण यासाठी आर्श्यक िे
प्रयत्न करायची ियारी र्ात्र नसिे. सगळे च आयिे हर्ळाले िर हर्े असिे. पण या जगांि आयिे
कांहीच हर्ळि नसिे. प्रत्येकाची कांही ना कांहीिरी ककर्ि ही ठरलेलीच असिे. उद्योग
व्यर्सायाची ककर्ि ही कष्ट, र्ेहनि, धाडस, जोखीर् उचलण्याची र्ानहसकिा या रुपांि असिे.
पण ही ककर्ि रेण्याची र्राठी र्ाणसांची ियारी नसिे. ‘ठे हर्ले अनंि िैसेची रहार्े’ अशी
र्नोर्ृत्ती असिे. त्यार्ुळे र्राठी सर्ाज हा पहहल्यापासून गरीब आहण र्ध्यर्र्गीय या
कॅ टेगरीि अडकला आहे. यांिून बाहेर पडण्याची त्यांची फारशी इच्छा नसिे.
एका पायाने अधु असलेल्या र्ाणसाने ऑलंहपक र्धे 100 र्ीटसव धार्ण्याच्या
शयविीि गोल्ड र्ेडल हर्ळर्णे ही गोष्ट जेर्ढी अशक्यप्राय आहे िेर्ढीच आण्णाने उद्योजक होणे
ही गोष्ट पण अशक्यप्रायच होिी. अठरा हर्श्वे राररद्रय असलेल्या शेिकरी कु टुंबांि जन्र्
झाल्यार्ुळे पहहल्यापासूनच आण्णाची आर्थथक बाजु लंगडीच होिी. शेिीहशर्ाय रुसरा व्यर्साय
कधी के लेला नाही अशा र्ाळी सर्ाजांि जन्र् झाल्यार्ुळे त्याची सार्ाहजक बाजु पण लंगडीच
होिी. सगळे बालपण िळर्डे सारख्या एका छोट्या खेडग
े ांर्ाि गेल्यार्ुळे ‘खेडुि’ हा हशक्का
कायर्चाच कपाळार्र बसलेला! ‘हखशाि नाही रर्डा आहण हनघाला कारखानरार व्हायला’
अशी कु चेष्टा सहन करिच आण्णा लहानाचा र्ोठा झाला. त्यार्ुळे त्याचा एक पाय चांगलाच
अधु होिा. पण र्ाझा एक पाय अधु आहे र्ी शयविीि कसा िाग घेऊ असा हर्चार न करिा
र्ला हर्ळालेल्या रुसर्या िक्कर् पायाच्या जोरार्र र्ी िी शयवि चजकु शकिो असा हर्चार
करणारा खेळाडू च ऑलंहपक र्धे गोल्ड र्ेडल हर्ळर्ू शकिो. आण्णाने पण िेच के ले. त्याचा एक
पाय अधु होिा. पण रुसरा पाय िक्कर् होिा. िो होिा उत्तर् संस्कार, चांगले हशिण, धाडसी

स्र्िार् र् र्ाणसे जोडण्याची कला याचा. या रुसर्या पायाच्या जोरार्रच आण्णा उद्योग
व्यर्सायाच्या र्ैरानांि उिरला.
आण्णाचे आयुष्य म्हणजे सुख आहण रुःख, आशा आहण हनराशा, जय आहण
पराजय, संकटे आहण संधी यांची न संपणारी र्ाहलका आहे. ‘Failures are the pillars of
success’ अशी एक म्हण आहे. अण्णाच्या बाबिीि िी अगरी खरी ठरली आहे. पाटवनरने
लनर्ेळी रगा रेणे, लोकांनी फसर्ण्याचा-टोप्या घालण्याचा प्रयत्न करणे, त्याला अंडर एहस्टर्ेट
करणे, गैर र्ागावने त्याच्या फॅ क्टरीर्र कबजा करण्याचा प्रयत्न करणे, पैसे र्सूल करायला चाकु
घेऊन र्ाणुस पाठर्ण्याची धर्की रेण,े स्र्ककयांची कपट कारस्थाने ही सगळी संकटे आण्णाने
पचर्ली आहेि. लग्नानंिर र्ेगळी जागा घेण्यासाठी पैसे नसल्याने जर्ळ जर्ळ जंगलांि
असलेल्या फॅ क्टरीिच संसार र्ांडायची पाळी आली. के र्ळ िीन िांड्ांर्र संसाराला सुरर्ाि
करार्ी लागली. आण्णा आजुबाजुच्या र्ाळरानांिून काटक्या गोळा करुन आणि असे. त्यार्र
चुल पेटि असे र् िाि हशजि असे अशा अर्स्थेि करर्स काढार्े लागायची पाळी आलेली.
आण्णाला फॅ क्टररचा र्ालक र् र्ॉचर्न अशा रोन्ही जबाबरार्या पार पाडाव्या लागि. रोन
र्ुचलचा जन्र् झाला िरी त्यांना रुध आणायला पैसे नसायचे. आण्णा फॅ क्टरीचा र्ालक असूनही
त्याच्या फॅ क्टरीि कार् करणार्या कार्गाराची पररहस्थिी आण्णापेिा चांगली असायची. जया
पाटवनरच्या िरर्शार्र आण्णाने धंद्याला सुरर्ाि के ली त्याने लनर्ेळी रगा करल्याने धंद्याची
सगळी जबाबरारी एकट्या आण्णार्र येऊन पडली र् अिरशः गटांगळया खाण्याची र्ेळ आली.
प्लॅस्टीक कशाशी खािाि र्ाहीि नव्हिे. प्लॅस्टीकचे र्ोल्ड कसे असिाि र्ाहीि नाही.
प्लॅस्टीकचे रॉ र्टेरीयल कसे असिे र्ाहीि नाही. कार् कसे हर्ळर्ायचे, ऑडवर कशा
हर्ळर्ायच्या र्ाहीि नाही. आर्थथक हनरिरिा िर प्रचंड! त्यार्ुळे ककत्येक सौरे नुकसानीि
गेलेल.े
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अशा अर्स्थेि रुसरा कोठलाही र्राठी र्ाणुस असिा िर त्याने के व्हाच गाशा गुंडाळू न
नोकरीचा रस्िा पकडला असिा. नाहीिर B. A. D. Ed. झालेल्या र् लग्नाआधी हायस्कु ल
टीचर असलेल्या आपल्या बायकोला नोकरीला लार्ले असिे.
पण आण्णाने िसे कांही के ले नाही. त्याला त्याच्या पत्नीची, रत्नर्ालाची िक्कर्
साथ हर्ळाली. रत्नर्ालाने संसाराची संपुणव जबाबरारी उचलली र् आण्णाला धंद्यासाठी
पुणवपणे र्ोकळे सोडले.

जयांच्या र्ागे कोणी उिा नसिो त्यांच्या र्ागे रेर् उिा असिो असे म्हणिाि.
सोसलेले आहण पोसलेले कधी र्ाया जाि नाही. के लेले कष्ट, घेिलेली र्ेहनि, के लेला स्ट्रगल
कधी र्ाया जाि नसिो. आण्णाला याचा प्रत्यय येऊ लागला. त्याला अचानक कफहलप्स
कं पनीकडू न र्ोठे कार् हर्ळाले. आण्णाच्या प्रगिीची गाडी सुरु झाली. धाडस करुन आण्णा
आबासाहेब गरर्ारे , बी. जी. हशके यांसारख्या जयेष्ठ उद्योगपिींना िेटला र् त्यांचेकडू न कार्
हर्ळर्ले. क्लोराईड कं पनीचे कार् र्ोठ्या धाडसाने हर्ळर्ले. आण्णाची गाडी नुसिीच रुळार्र
आली नाही िर जोरांि धार्ु लागली. त्यार्ेळी आण्णाला काही चांगली र्ाणसे पण िेटली.
त्यानंिर अण्णाने र्ागे र्ळू न म्हणून बघीिले नाही.
आपल्या गांर्ी कारखाना काढार्ा अशी आण्णाची इच्छा होिी. िी पण अचानक
पुणव झाली. खेडग
े ांर्ाि सुद्धा प्रॉफीटेबल इं डस्ट्री काढिा येिे हे अण्णाने राखर्ून करले. त्याबद्दल
उत्कृ ष्ट लघु उद्योजक म्हणून आण्णाचा र्हाराष्ट्राचे गव्हनवर डॉ. पी सी. अके क्झांडर यांचे हस्िे
पुण्याच्या बाल गंधर्व रं गर्ंरीरांि सत्कार पण करण्यांि आला. हर्जेच्या सर्स्येर्ुळे हे युनीट
नाईलाजाने बंर करार्े लागले पण सािारला युनीट सुरु करायचे ररर्ाजे आपोआप उघडले गेले.
आपल्या आईर्हडलांनी सुरु के लेली हशिणाची परं परा अण्णाने पुढे चालु ठे र्ली. आपल्या
र्ुलांबरोबरच आपल्या पुिण्यांना पण उत्तर् हशिण रेण्याचा प्रयत्न के ला. अण्णाचा एक पुिण्या
उत्तर् बी. कॉर्. नंिर आण्णाच्या फॅ क्टरीिच कार् करु लागला आहण उत्तर् इं हजनीयर बनला.
स्र्िः अर्घड प्लॅस्टीक र्ोल््स हडझाईन करुन स्र्िः बनर्ु लागला. इं जीनीयरींगचे
क्वाहलकफके शन नाही म्हणून िो कोठे र्ागे पडला नाही. आण्णाने हशिणाला िंत्र हशिण र्
व्यार्साहयक हशिणाची जोड करली. इं ग्लीश हर्डीयर् स्कु लच्या या जर्ान्यांि आण्णाने
आपल्या चारही र्ुलांचे हशिण, कटािाने, र्राठी र्ाध्यर्ाच्या शाळे िूनच के ले. र्राठी
र्ाध्यर्ांि हशिण झाले म्हणून आण्णाची र्ुले कोठे ही र्ागे पडली नाहीि. आण्णाला िीन र्ुली
र् एक र्ुलगा आहे. त्याच्या रोन र्ुली र् र्ुलगा इं हजनीयर आहेि िर एक र्ुलगी र्ॅनेजर्ेन्ट
ग्रॅजयुएट आहे. आण्णाच्या चारही र्ुलांची लग्ने झाली असून त्याचे रोन जार्ई इं हजनीयर िर
एक डॉक्टर आहेि. िर सूनबाई इं हजनीयर असून एर्. बी. ए. करि आहेि. आिा आण्णाच्या
हबहझनेसची सुत्रे हळु हळु रुसर्या हपढीकडे म्हणजे र्ुलाकडे र् र्ुलीकडे जाि आहेि. येत्या रहा
र्र्षांि कं पनीचा टनव ओव्हर र्र्षावला 1000 कोटी रुपयांच्या र्र नेण्याची र्हत्र्ाकांिी योजना
आहे.

आज आण्णाकडे बंगला, गाडी सर्वकांही आहे. पण या पैशांच्या संपहत्तपेिा
आण्णाला आयुष्याि जी चांगली र्ाणसे िेटली िी संपत्ती त्याला जास्ि र्ौल्यर्ान र्ाटिे. हे
के र्ळ उद्योग व्यर्सायार्ुळे शक्य झाले, नोकरीि हे शक्य झाले नसिे असे आण्णाचे स्पष्ट र्ि
आहे.
आण्णा आपल्या यशाचे श्रेय आपल्या हर्रोधकांना र् रटकाकारांना रेिो. त्याच्या
र्िे त्याला आयुष्यांि पार्लोपार्ली असे रटकाकार र् हर्रोधक िेटले नसिे िर त्याच्यारील
इर्षाव जागी झाली नसिी र् त्याला एर्ढी प्रगिी करिा आली नसिी. आपल्या हर्रोधकांचे र्
रटकाकांचे ऋण खुलेपणाने र्ान्य करणारा आण्णा हा पहहला र्राठी उद्योजक र्ला िेटला!
के र्ळ चहर्ि आहण हजद्द काय चर्त्कार करु शकिे याचे हे उत्तर् उराहरण आहे. आपण सुद्धा
असा चर्त्कार करु शकु कां? िुम्हाला काय र्ाटिे?
(आण्णा बोराटे यांचे सहर्स्िर चररत्र म्हणजे एखारा हसनेर्ाचे कथानकच आहे. िे
र्ुळािून र्ाचण्यासाठी www.esahity.com येथे र्ाचा : चहर्िे र्राव : लेखक- उल्हास जोशी)

चार

एक आरशव र्राठी उद्योजक

हड. व्ही. ब्रह्मे

श्री. धोंडो र्ार्न ब्रह्मे यांचा र् र्ाझा पररचय 1967 सालापासूनचा! एक
सार्ान्य टायहपस्ट िे उत्तर् पचेस र्ानेजर, उत्तर् सेल्स र्ॅनेजर आहण पुढे एक यशस्र्ी र् आरशव
उद्योजक अशी यांची यशोगाथा अत्यंि स्पृहणीय अशीच आहे.

नोकरी करून हशिण
त्यांचा जन्र् एका सधन ब्राह्मण शेिकरी कु टुंबाि झाला. पुण्याजर्ळ असलेले
उरूळी रेर्ाची हे र्ुळ गांर्. घरी 80 एकर जर्ीन होिी. चलबाचे र्ळे होिे. पण सगळी जर्ीन
कु ळकायद्याि गेली र् सधन कु टुंबाचे रुपांिर एका गरीब, र्ध्यर्र्गीय कु टुंबाि झाले. त्यार्ुळे
गररबीच्या झळा सहन करिच म्युहनहसपाल्टीच्या शाळे पासून त्यांच्या हशिणाला सुरर्ाि
झाली. नू. र्. र्ी. र्धून र्ॅट्रीक झाल्यार्र पुढे हशकायची इच्छा असूनही पररहस्थिीर्ुळे पुढचे
हशिण घेिा आले नाही र् टाऊन प्लॅनींग हडपाटवर्ेन्टर्धे टायहपस्ट म्हणून कररअरला सुरर्ाि
करार्ी लागली. सरकारी नोकरी होिी पण पगार अत्यंि अपुरा होिा. त्यार्ुळे घरी
टाइपरायटर आणून कार्ाला सुरर्ाि के ली. पण त्याला सुद्धा शेजार्यांनी हरकि घेिली. त्यांनी
त्यांचे हशिण र्ात्र पुढे चालूच ठे र्ले. कायद्याची परर्ी हर्ळर्ली. िसेच र्ककलीची सनर
रेखील हर्ळाली. या हशिणाचा पुढे त्यांना फार फायरा झाला.

उत्तर् पचेस ऑफीसर र् सेल्स र्ॅनेजर

टायपींगर्धे र्ोठे कररअर नाही हे त्यांनी के व्हाच ओळखले होिे. त्यांच्या
आयुष्याि पहीला र्ोठा बरल आला. त्यांची पुण्याच्या ककलोस्कर ऑइल ईंजीन्स हल. या
ककलोस्करांच्या कं पनीि पचेस अहसस्टंट म्हणून हनर्ड झाली. पण हा जॉब काही साधा, सरळ
र् सोपा नव्हिा. र्ुळाि टायहपस्ट असलेल्या हड. व्हीं. ना इं हजनसाठी लागणार्या काचस्टग,
फोर्जजग सारख्या लोखंडी ‘रॉ’ र्टेररयल’ ची काय र्ाहीिी असणार? पण िे डगर्गले नाहीि.
प्रचंड इच्छाशक्तीच्या जोरार्र र् सेल्फ स्टडी र्ेथडने त्यांनी याि प्राहर्ण्य हर्ळर्ले र् एक
उत्तर् पचेस र्ॅनेजर म्हणून लौकीक संपारन के ला. एक टायहपस्ट उत्तर् पचेस र्ॅनेजर बनू शकिो
हे त्यांनी राखर्ून करले.

परि त्यांच्या आयुष्याि र्ोठा बरल झाला. त्यांची बरली कं पनीच्या सेल्स र्
र्ाके टींग हर्िागाि झाली. ककलोस्कर इं हजनांच्या हर्िीची र् त्याि र्ाढ करण्याची जबाबरारी
त्यांचेर्र सोपर्ण्याि आली. िे आत्तापयंि जे कार् करि होिे त्याच्या सर्वस्र्ी हर्रुद्ध असे हे

कार् होिे. पण या रठकाणी सुद्धा त्यांनी आपले कौशल्य र् किृत्व र् राखर्ले. त्यांच्या
नेिृत्र्ाखाली कार् करणार्या त्यांच्या टीर्ने इं जीनांच्या हर्िीि लिणीय र्ाढ के ली. यासाठी
त्यांनी र्ाके टींगच्या अनेक नाहर्न्यपूणव योजना अर्लाि आणल्या. एक उत्तर् पचेस र्ॅनेजर एक
उत्तर् सेल्स र्ॅनेजर होऊ शकिो हे त्यांनी आपल्या उराहरणाने राखर्ून करले. कारण पचेस र्
सेल्स या एकाच नाण्याच्या रोन बाजू आहेि.

हनर्ृत्तीनंिर स्र्िःचा व्यर्साय
असोहसएट व्हईस प्रेहसडेन्ट र्ाके टटग या परार्रून त्यांनी हनर्ृत्ती हस्र्कारली
िेव्हा खरे म्हणजे उर्वरीि आयुष्य आरार्ाि घालर्ण्याची संधी होिी. कारण अजय र् राजीर्
या त्यांच्या रोन्ही र्ुलांची हशिणे होऊन रोघांनाही उत्तर् नोकर्या हर्ळाल्या होत्या. उद्योग
व्यर्सायाि येऊन एक आरशव अशी व्यापारी संस्था काढण्याचे त्यांच्या र्नाि होिे. पुन्हा
ककलोस्करांची साथ हर्ळाली. त्यांना पुण्यासकट चार हजल्ह्यांची ककलोस्कर इं हजनांची
हडहस्ट्रब्युटरशीप हर्ळण्याची संधी चालून आली. र्ुळाि उद्योग व्यर्सायाची कोणत्याही
प्रकारची पाश्वविूर्ी नसलेल्या र्ध्यर्र्गीय कु टुंबािून आलेल्या र् सगळी हयाि नोकरीर्धे
घालर्लेल्या हड. व्हीं. साठी हनर्ृत्तीनंिर स्र्िःचा व्यर्साय चालू करणे हे र्ोठे धाडसच होिे र्
िशी त्यांना जरुरीपण नव्हिी. पण त्यांनी या संधीचा फायरा घ्यायचे ठरर्ले. त्यांचा धाकटा
र्ुलगा राजीर् कहर्न्सर्धली नोकरी सोडू न र्रिीला आला र् ऑगस्ट 1984 र्धे ‘हड. व्ही.
ब्रह्मे ऍन्ड सन्स सेल्स ऍन्ड सव्हीस प्रा. हल. ’ या कं पनीची स्थापना झाली.
शून्यािून सुरर्ाि होिी. िांडर्ल अपुरे होिे. ऑकफससाठी जागा घ्यायला पैसे
नव्हिे. िर ज्ानप्रबोहधनी या शाळे च्या र्गाविून व्यर्सायाला सुरर्ाि के ली. र्राठी र्ाणसाचे
व्यर्साय बहुिकरून आर्थथक बेहशस्ि र् व्यार्साहयक बेहशस्ि या रोन कारणांर्ुळे डबघाईला
येिाि हे त्यांनी ओळखले होिे. त्यार्ुळे त्यांनी आपल्या व्यर्सायाची सुरर्ाि उच्च रजावची
आर्थथक, व्यार्साहयक हशस्ि र् उच्च रजावची व्यार्साहयकिा या पायार्र उिी के ली. आज
त्यांच्या कं पनीला 30 र्र्षे झाली आहेि. पण अजूनही ही हशस्ि कठोरपणे पाळली जािे. आपले
पैसे र्ेळेर्र करले गेलेच पाहहजेि, िसेच येणारे पैसे र्ेळेर्र र्सूल झालेच पाहहजेि या आर्थथक
हशस्िीचा र्जबुि पाया त्यांनी घािला आहे. रोजच्या रोज कं पनीचा िाळे बंर ियार करण्याची
त्यांनी सुरु के लेली पद्धि आजही कसोशीने पाळली जािे. कॅ शफ्लोचे र्हत्र् त्यांनी
पहहल्यापासून ओळखले. त्यार्ुळे ‘लो र्ार्थजन’ र्धला धंरा असूनही पहहल्यापासून कं पनी

प्रॉकफटर्धे आहे. िसेच कजवर्ुक्त आहे. उत्तर् कर्वचार्यांची टीर् ियार के ली असून चांगले कार्
करणार्यांना प्रोत्साहन र् बढिी रेण्याि आली आहे. एक ऑकफसर आज कं पनीचा डायरे क्टर
आहे.

कार्ािून कधीही हनर्ृत्त होऊ नका
असे असूनही त्यांनी योग्य र्ेळी कं पनीिून हनर्ृत्ती घेिली र् कं पनीची सूत्रे
कं पनीचे डायरे क्टर असलेली आपली रोन्ही र्ुले र् अजून एक डायरे क्टर यांच्या हािाि
सोपर्ली. चार र्ाणसांपासून र् र्र्षावला रीड कोटी टनवओव्हरपासून सुरू झालेल्या त्यांच्या
कं पनीचा आज र्ोठा हर्स्िार झाला आहे. हनर्ृत्त झाले िरी शेर्टपयंि कं पनीच्या कार्काजार्र
बारीक लि होिे. गुि
ं र्णुक गुरु र्ॉरन बफे यांचे ‘कार्ािून कधीही ररटायर होऊ नका’ हे ित्र्
त्यांनी शेर्टपयंि पाळले.

त्यांनी आरशव व्यापारी संस्था कशी असार्ी याचे जे उराहरण घालून करले आहे िे
सर्व उद्योजकांना िसेच व्यार्साहयकांना उपयुक्त असे आहे.

पाच

ककट्रॉहनक्स इं हडया प्रा. हल. चे

राजेश आहण करपा (र्ृणाल) कु लकणी

अत्यंि प्रहिकु ल पररहस्थिीि राजेश हर्नायक कु लकणी या र्राठी ब्राम्हण
युर्काने हबहझनेसला सुरर्ाि के ली िी सुध्धा र्याच्या 23 व्या र्र्षी. ना आर्थथक पाठबळ, ना
घरच्यांचे प्रोत्साहन! 1994 साली िीन र्ाणसांच्या र्रिीने चालु के लेल्या र् 3 लाख रुपये
र्ार्थर्षक उलाढाल असलेल्या छोट्या कं पनीचे रुपांिर आिा 100 कर्वचारी असलेल्या र् र्र्षावला
6 कोटी रुपयांच्या र्र उलाढाल असलेल्या प्रायव्हेट हलहर्टेड कं पनीि झाले आहे. या हर्र्षयी
सांगि आहेि राजेश कु लकणी.

प्रश्नः- आपली पररहस्थिी हबहझनेस साठी प्रिीकु ल होिी. म्हणजे कशी होिी?
उत्तरः- र्ाझा जन्र् एका रटहपकल र्ध्यर्र्गीय र्राठी ब्राम्हाण कु टुंबाि झाला.
र्ाझे र्डील सरकारी नोकरीि, शेिकी खात्याि होिे िर आई झेरॉक्सचे कार् करि होिी.
संगर्र्ाडीला रोन खोल्यांचे छोटे घर होिे. र्ला िाऊ नही. फक्त एक छोटी बहीण आहे.
आर्ची आर्थथक पररहस्थिी सर्वसाधारण होिी. िसेच आर्च्या कु टुंबाला उद्योग व्यर्सायाची
कसलीही पाश्वविुर्ी नाही.

प्रश्नः- आपले हशिण कोठे झाले? आपल्याला लहानपणी काही हर्शेर्ष छंर होिे
कां?
उत्तरः- र्ाझे चौथी पयंिचे हशिण संगर्र्ाडीच्या के न्द्रीय हर्द्यालयाि, शालेय
हशिण रास्िा पेठेिील सरस्र्िी हर्द्यालयाि िर र्हाहर्द्यालयीन हशिण र्ाडीया कॉलेजर्धे
झाले. र्ी बी. एस्सी. (इलेक्ट्रॅहनक्स) आहे. शाळे र्धे र्ी सर्वसाधारण हर्द्याथी होिो. कॉलेजर्धे
र्ात्र र्ला रोस्िी करण्याचा, र्ाणसे जोडण्याचा छंर लागला.

प्रश्नः- िुर्च्या कररयरची सुरर्ाि कशी झाली. ?
उत्तरः- र्ाझ्या करीयरची सुरर्ाि नोकरीपासूनच झाली. र्ी 800 रुपये
पगारार्र सकाळर्धे डाटा एन्ट्री ऑपरे टर म्हणून एक र्र्षव कार् के ले. पण र्ला काही त्याि
िहर्िव्य करसि नव्हिे. र्ग सािारा रोडर्रील एका खासगी कं पनीि र्ला 1500 रुपये
पगारार्र सेल्स इं हजनीयरची नोकरी हर्ळाली. ही नोकरी र्ी अडीच र्र्षे के ली.

प्रश्नः- चांगली नोकरी असिाना हबहझनेसर्धे येण्याची इच्छा कशी हनर्ावण
झाली?
उत्तरः- खरे म्हणजे आपण कधी काळी हबहझनेसर्धे येऊ हे र्ला कधी र्ाटलेच
नव्हिे. र्ला हर्ळालेली सेल्स इं हजहनयरची नोकरी हाच र्ाझ्या आयुष्यािील टनींग पॉईन्ट

ठरला. र्ी जया कं पनीि कार् करि होिो िी कं पनी र्ेम्ब्रेन बोडव बनहर्णारी नार्ाजलेली कं पनी
होिी. र्ला या जॉबर्धे र्ाके टींगचे उत्तर् द्यान हर्ळाले. हा जॉब र्ाझ्या स्र्िार्ाशी जुळणारा
होिा. र्ला पहहल्यापासूनच कफरायची आर्ड होिी. या जॉबर्धे र्ला िरपुर कफरायला आहण
िरपुर ओळखी र्ाढर्ायला संधी हर्ळाली. ही नोकरी करि असिाना र्ाझ्या लिाि आले की
र्ेम्ब्रेन बोडवच्या व्यर्सायाला उजर्ल िहर्िव्य आहे र् यािून चांगला हबहझनेस हनर्ावण होऊ
शकिो. पण र्ाझ्या डोक्याि स्र्िःचा हबहझनेस काढणे आहजबाि नव्हिे. र्ी फक्त र्ाझ्या
कं पनीिील काही सहकार्यांबरोबर चचाव के ली होिी. पण िी चचावच अंगलट आली. कोणीिरी
र्ाझ्याहर्रोधाि चुगली के ली. त्यार्ुळे र्ाझी नोकरी गेली. पण हे र्ाझ्या पथ्यार्रच पडले. र्ग
र्ाझ्या हर्त्रांनीच र्ला हबहझनेसर्धे येण्याचे प्रोत्साहन करले. आइने पण पाठींबा करला. त्यार्ुळे
र्ी हे धाडस करु शकलो.

प्रश्नः- सुरुर्ािीला बराच स्ट्रगल करार्ा लागला असेल ? त्याबद्दल सांगा.
उत्तरः- खरे म्हणजे अडचणींचे डोंगरच उिे होिे. एकिर र्ाझ्याकडे पैसे नव्हिे.
हबहझनेसला योग्य जागा नव्हिी. पण या रठकाणी हर्त्र उपयोगी पडले. अशा प्रकारचे बोडव
बनहर्णार्या एकाने र्ला त्यांची एजन्सी ऑफर के ली. सराशीर्पेठेि एक जागा हर्ळर्ली.
त्याचे िाडे िरायला पण पैसे नव्हिे. र्ाझ्या हर्त्रानेच िाडे िरले. 1993 साली प्रोप्रायटरी
कं पनी चालु के ली.

प्रश्नः- िुम्ही ट्रेडींगकडू न र्ॅन्युफॅक्चरींगकडे कसे र्ळलाि?
उत्तरः- चप्रटेड की बोडवर्धे उत्तर् रजाव, अचुकपणा जसा र्हत्र्ाचा असिो िसेच
साित्य पण र्हत्र्ाचे असिे. र्ी जया कं पनीचे चप्रटेड बोडवस हर्कायचो त्यांच्या रजावर्धे र्
अचुकपणार्धे साित्य नसायचे. त्यार्ुळे बरे च प्रॉब्लेम्स यायचे. त्यार्ुळे हे बोडवस आपणच का
बनर्ु नयेि असा हर्चार सिि र्नाि यायचा. याला स्िीन चप्रटींग िंत्र र्ापरिाि. सुरर्
ै ाने
र्ाझ्या धाकट्या बहहहणने, रुपाहलने, स्िीन चप्रटींगचा कोसव पुणव के ला होिा. र्ग हिच्या र्रिीने
घरीच हे बोडव बनर्ायला सुरर्ाि के ली. रजाव आहण अचुकपणाबरोबरच साित्य रटकु न रहार्े
याची काळजी घेि गेलो.

प्रश्नः- िुर्च्या कं पनीने जो हर्कास के ला आहे िो कसा के ला?
उत्तरः- र्ी आधीच सांहगिल्याप्रर्ाणे घरघुिी व्यर्सायापासून सुरर्ाि के ली.
र्ाझे र्ाके टींगचे कौशल्य र्ापरुन ऑडवसव हर्ळर्ायला सुरर्ाि के ली. र्ी पुण-े र्ुंबई डेक्कन कक्वनचा
पास काढला होिा. गाडीि र्ला एक र्ाणुस िेटला. त्याने र्ला काही हल्स करले. त्यािून
उत्तर् हबहझनेस डेव्हलप झाला. र्ग जागा अपुरी पडु लागली. र्ला एक चांगला सल्लागार
िेटला. त्याने बनहर्लेल्या प्रॉजेक्ट ररपोटवर्ुळे र्ला सीडबीचे कजव 5 टक्के व्याजाने हर्ळाले.
त्यार्ुळे कोथरुडर्थे र्ला 8000 चौ. फु टांची जागा घेिा आली. र्ला अनेक चांगले सरकारी
ऑकफससव पण िेटले. त्यांनी र्ाझ्याकडू न कसलीही अपेिा न ठे र्िा हनरपेिपणे र्
प्रार्ाहणकपणाने र्रि के ली. 2001 र्धे कं पनी प्रायव्हेट हलहर्टेड के ली. 2006 र्धे ISO 9001/2008 हे नार्ांकन हर्ळाले. 2011 र्धे टनव ओव्हर 6. 75 कोटी होिा. सुरर्ाि के ली
िेव्हा 3 र्ाणसे होिी. आिा 100 र्ाणसे आहेि.

प्रश्नः- आपला हर्र्ाह के व्हा र् कसा झाला? आपल्या या उद्योगार्धे आपल्या
पत्नीचे सहकायव ककिी आहे?
उत्तरः- र्ाझा हर्र्ाह 1998 र्धे झाला. र्ाजे अरे न्जड र्ॅरेज आहे. र्ाझी पत्नी
करपा रत्नहगरी हजल्यािील राजापुरची असून िी B. Com. DBM आहे. पहहल्यापासूनच र्ला
हिचे उत्तर् सहकायव हर्ळि आहे. आिा िीच्यार्र अकाउन्ट्स, एच. आर., सर्वसाधारण
व्यर्स्थापन याची जबारारी आहे.

प्रश्नः- िुम्ही िुर्च्या कं पनीला जे अत्याधुनीक रुप आणले आहे िे कोणार्ुळे?
उत्तरः- आज आर्चे रे णु, एहशया ब्राउन बेव्हरी, डायनॉलॉग, एल. ऍन्ड टी.,
कफहलप्स, जी. ई., हसर्ेन्स या सारख्या करग्गज कं पन्या आर्च्या क्लायन्टस आहेि. स्पेन,
हॉलन्ड, यू. के ., श्रीलंका या रेशांर्धे आर्चे की बोडवस र्ापरले जािाि. रे ल्र्े टॉयलेट्स पासून

हर्र्ानाच्या कॉकपीटपयंि यांचा र्ापर होिो. जास्ि करुन र्ेहडकल इक्वीपर्ेन्टर्धे र्ापरले
जािाि. या सर्व कं पन्यांचे व्हेन्डॉसवर्र बारीक लि असिे. त्यांच्या सुचना र्ी िंिोिंि
पाळण्याचा प्रयत्न करीि असिो.

प्रश्नः- िुर्च्या हबहझनेसर्धे र्हहलांचे योगरान बरे च र्ोठे आहे असे आपण
म्हणालाि. त्याहर्र्षयी सांगाल कां?
उत्तरः- पहहली गोष्ट म्हणजे र्ी हबहझनेस सुरु के ला िे आइने करलेल्या
पाटठब्यार्ुळे. िसेच र्ॅन्युफॅक्चरींग सुरु के ले िे र्ाझ्या धाकट्या बहहणीच्या र्रिीने. र्ाझ्या
पत्नीचे संपुणव सहकायव हर्ळि आहे. पहहल्यापासूनच र्ला र्हहला कर्वचार्यांचे उत्तर् सहकायव
हर्ळि गेले आहे. आज र्ाझ्या कडे कार् करीि असलेल्या कर्वचार्यांर्धे 25 टक्के र्हहला आहेि.
िसेच हडझाईन र्ॅनेजर, प्रॉडक्शन र्ॅनेजर, सेल्स र्ॅनेजर, अकाउन्टस र्ॅनेजर या र्हत्र्ाच्या
परार्र र्हीलाच आहेि.

प्रश्नः- हल्लीच्या र्राठी ब्राम्हण िरुण िरुणींना िुम्ही काय संरश
े द्याल?
उत्तरः- हल्लीच्या ब्राम्हण िरुणांनी जरुर हबहझनेसर्धे यार्े. पण याआधी त्यांनी
एखाद्या छोट्या कं पनीि कार् करुन हबहझनेससाठी लागणारा अनुिर् हर्ळर्ार्ा. हा अनुिर्
र्ोठ्या कं पन्यािून हर्ळि नाही.
राजेश र् करपा कु लकणी यांच्या कीट्रॉहनक्स इं डीयाची अशीच प्रागिी होि राहो
ही शुिच्े छा.

सहा

ग्रार्ीण िागािून आलेला िरुण र्राठी उद्योजक

पुण्याचे र्ीरे न्द्र जर्राडे

उद्योग व्यर्सायच्या िेत्रांि र्राठी र्ाणूस फारच र्ागे आहे ही गोष्ट िर जग
जाहीरच आहे. अजूनही हा सर्ाज नोकरीच्या र्ानहसकिेर्धेच अडकु न पडला आहे असे करसून
येिे. र्ी हल्ली अनेक इं हजनीयरींग कॉलेजेस र् हबहझनेस स्कु ल्सना हव्हजीट रेि असिो. त्यार्ेळी
िेटणार्या बहुिेक र्राठी हर्द्याथ्यांना नोकरीच हर्ी असिे. िे कॅ म्पस ररिु टर्ेन्टची र्ाटच बघि
असिाि. कॅ म्पस इं टव्हुव, प्लेसर्ेन्ट, ररिु टर्ेन्ट यार्रच त्यांचे जास्ि लि असिे. उद्योग
व्यर्सायाकडे येण्याचा कल फारच थोड्ा जणांकडे असिो. उत्तर् हशिण हे उत्तर् नोकरी
हर्ळहर्ण्यासाठीच घ्यायचे असिे. नोकरी हशर्ाय पैसे हर्ळहर्ण्याचा ककर्ा चररिाथव

चालहर्ण्याचा रुसरा कोठलाच र्ागव उपलब्ध नसिो अशी पक्की हर्चारधारा असिे. उत्तर्
हशिण घेऊन उत्तर् नोकरी, चांगले आकर्षवक पे पॅकेज हर्ळहर्ण्यासाठी सर्ांची धडपड चालु
असिे.
पुर्ी एक चांगली नोकरी हर्ळाली की िी आयुष्यिर सांिाळू न ठे र्ण्याची प्रथा
होिी. पुर्ीचे अनेक लोक जया नोकरीि लागायचे त्याच नोकरीिून हनर्ृत्त व्हायचे. पण हल्ली
ट्रेंड जरा बरलला आहे. पहहल्या नोकरीच्या अनुिर्ार्र रुसरी चांगली नोकरी हर्ळहर्ण्याचा
प्रयत्न अनेक जण करिाना करसिाि. पण नोकरी हेच ध्येय! आपली सारी िाकर, किृत्र्,
र्ेहनि, हुर्षारी, अनुिर् हा अहधक चांगली नोकरी हर्ळहर्ण्यासाठी ककर्ा आहे या नोकरीिील
इं न्िीर्ेन्ट, प्रर्ोशन यासाठी खचव करायची ियारी असिे. र्राठी र्ाणसाची प्रगिी ही त्याच्या
नोकरीिील प्रगिीर्र ठरर्ली जािे. सारठच्या आसपास हनर्ृत्त व्हार्े. हनर्ृत्तीनंिर हनर्ृत्तीर्ेिन
म्हणजे पेन्शन हर्ळाले िर सोन्याहुन हपर्ळे . साठीनंिरचे आयुष्य आरार्ाि म्हणजे काहहही न
करिा घालर्ार्े अशी बहुिेक र्राठी लोकांची र्नोर्ृत्ती असिे.
अथावि याि र्ार्गे ककर्ा चुककचे कांही नसले िरी याच र्नोर्ृत्तीर्ुळे उद्योग
व्यर्सायाच्या िेत्रांि र्राठी र्ाणसे र्ागे पडली आहेि. र्हाराष्ट्राची राजधानी र्ुंबई हे खरे
म्हणजे उद्योग व्यर्सायाचे र्ाहेरघर, िारिाची आर्थथक राजधानी! र्हाराष्ट्र राजय हे उद्योग
व्यर्सायाच्या रृष्टीने िारिाची अर्ेरीका. पण या रठकाणी टाटा, हबलाव, अंबानी, र्हेन्द्रा,
र्फिलाल यांसारखे परके लोक येऊन गब्बर झाले र् र्राठी लोक यांचेकडे नोकर्या करि
राहहले र् अजूनही करि आहेि. ककलोस्कर, गरर्ारे , बी. जी. हशके यांसारखी हािाच्या बोटार्र
र्ोजिा येिील एर्ढी औद्योहगक घराणी सोडल्यास र्राठी सर्ाजाि औद्योहगक घराणी नाहीि.
पण आिा याि थोडा थोडा सकारात्र्क बरल होऊ लाहल्याची हचन्हे करसु
लागली आहेि. आिा र्राठी िरुणांर्धे र् िरुणींर्धे उद्योग व्यर्सायाची आर्ड उत्पन्न होऊ
लागल्याची लिणे करसु लागली आहेि. हर्शेर्षिः ग्रार्ीण िागािील िरुण र् र्हहला र्ोठ्या
प्रर्ाणार्र उद्योग व्यर्सायार्धे येिाना करसि आहेि. हा एक सुखर चेन्ज आहे असे म्हणार्े
लागेल. फक्त हा चेन्ज हळु हळु म्हणजे कासर्ाच्या गिीने होिो आहे. िो जेट हर्र्ानाच्या गिीने
होणे आर्श्यक आहे. असेच ग्रार्ीण िागािून आलेले पुण्याचे एक यशस्र्ी उद्योजक आहेि
र्ीरे न्द्र जर्राडे.

र्ीरे न्द्रचे पूणव नांर् आहे हर्रे न्द्र जयचसह जर्राडे. र्ुळ गांर् र्ाई हजल्हा सािारा.
त्याचा जन्र् 1968 साली र्ुंबईला झाला पण सगळे शालेय हशिण र्ाईला झाले. कु टुंब
शेिकरी. शेिी हा र्ुख्य व्यर्साय. त्याचे र्डील र् काका त्यर्ेळचे नार्ाजलेले कृ र्षीिज् होिे.
एकत्र कु टुंब पद्धिी होिी. र्डील शेिकरी कु टुंबािील होिे िरी चांगले हशकलेले होिे. िे बी.
एस्सी. बॉटनी होिे. िसेच िे ककत्येक र्र्षे र्ाईच्या िकव िीथव लिर्णशास्त्री जोशी यांनी स्थापन
के लेल्या हर्श्वकोर्षाचे संपारक होिे. आई पण सुहशिीि होिी, र्ुंबईला हशकलेली होिी. िी
नारायणगांर्च्या सुप्रहसद्ध र्ेहरे कु टुंबािली, जयांचे नांर् र्ुंबईच्या िायखळा र्ाके टला करले
आहे. त्याला एक धाकटा िाऊ आहे. थोडक्यांि र्ीरे न्द्रचा जन्र् एका हर्द्वान शेिकरी कु टुंबाि
झाला.
लहानपणापासूनच र्ीरे न्द्र एक हुर्षार हर्द्याथी म्हणून ओळखला जाि होिा.
चौथीच्या र् सािहर्च्या स्कॉलरशीप परीिेि स्कॉलरशीप हर्ळर्ून हे हसद्ध पण करुन राखर्ले.
त्यार्ुळे त्याच्यार्र 'स्कॉलर' हा हशक्का बसला िो कायर्चा. 1982 साली र्ाईच्या द्रर्ीड
हायस्कु लर्धून उत्तर् र्ाकावने रहार्ीची परीिा उत्तीणव झाल्यार्र त्याने पुण्याच्या गरर्ारे
कॉलेजर्धे सायन्स साईडला प्रर्ेश घेिला. 1986 साली बारार्ीच्या परीिेि उत्तर् र्ाकव
पडल्याने

पुण्याच्या

शासकीय

अहियांत्रीकी

र्हाहर्द्यायलाि

(COEP)

र्ेकॅनीकल

इं हजनीयरींगला ऍडर्ीशन हर्ळाली. सगळे हशिण स्कॉलरशीपर्र झाले. िुकारार् सािपुिे हा
त्याचा होस्टेलर्धला रुर् पाटवनर पुढे त्याचा हबझीनेस पाटवनर झाला.
1988 साली बी. ई. र्ेकॅनीकल झाल्यार्र त्याला पुण्याच्या एस. के . एफ या
बॉल बेरींग्ज बनहर्णार्याि प्रहिष्ठीि कं पनीि नोकरी हर्ळाली. आधी ट्रेनी इं हजनीयर, र्ग
इं डस्ट्रीयल इं हजनीयर, र्ग असीस्टंट र्ॅनेजर अशी प्रगिी होि गेली. याच रठकाणी पहहल्यांरा
कॉम्प्युटरशी संबंध आला र् प्रोग्रॅर्ींग हशकायला हर्ळाले. या व्यर्सायाला पुढे फार र्ोठा र्ार्
आहे हे त्याने त्याच र्ेळी ओळखले होिे.
र्ीरे न्द्रला जरी उत्तर् नोकरी हेिी िरी फार करर्स नोकरी करायची नाही हे
त्याने लहानपणापासूनच ठरर्ले होिे. नोकरी करि असिानाच स्र्िःचा व्यर्साय करायला
छोट्या प्रर्ाणार्र सुरर्ाि के ली होिी. 1989 टेक्नीकल बुक्स च्या डीटीपी पासून सुरर्ाि के ली.
हळु हळु कॉम्युटसवचा र्ापर र्ाढु लागला होिा. व्यापारी र्गावि याचा र्ापर र्ोठ्या प्रर्ाणाि

र्ाढु लागला होिा. त्यांना र्ापरिा येिील अशा सॉफ्टर्ेअरची आर्श्यकिा होिी. र्ीरे न्द्रने
त्यांनी ही नीकड अचुक ओळखली. र्ाके ट याडव हे लि ठरर्ले. या रठकाणी असणार्या अनेक
व्यापार्यांना सॉफ्टर्ेअर बनर्ून हर्कली िी अजूनपयंि कायवरि आहेि. पुढे त्याची र्ेन्टनन्स
कॉनट्रॅक्टस पण हर्ळु लागली. पण याि र्ेहनि फार होिी. करर्सिर ऑफीसर्धे कार् करुन
आल्यार्र रात्रीपयंि हे कार् करार्े लागे. यासाठी ग्राहकांकडे जार्े लागे. स्कु टर हे र्ाहिुकीचे
साधन होिे.
1993 साली र्ीरे न्द्रचे लग्न झाले. र्ुलगी पुण्याची हडपसरची हर्ळाली, िी सुद्धा
बी. एस्सी. झालेली. उद्योग करणार्या र्राठी र्ुलाला लग्नासाठी र्ुलगी हर्ळि नाही असा
अनुिर् असिो. पण र्ीरे न्द्रला असा अनुिर् आला नाही. कारण लग्न करिानाच त्याने सांगीिले
होिे की त्याला नोकरी सोडू न पुढे हबहझनेसर्धे पडण्याची इच्छा आहे. त्यार्ुळे त्याला
पहहल्यापासूनच पत्नीची उत्तर् साथ हर्ळाली. 1997 साली र्ुलीचा, र्ैष्णर्ीचा जन्र् झाला.
त्याची पत्नी सौ. संगीिा हहने हा व्यर्साय, घरची जबाबरारी संिाळू न, पूणव र्ेळ संिाळला
म्हणून

प्रगिी

होऊ

शकली.

त्याचा

व्यर्साय

सौ.

संगीिा

हहने

र्ाढर्ला.

सॉफ्टर्ेअर ियार करुन हर्कणे हा र्ुख्य व्यर्साय होिा. पहहल्यापासूनच र्ाके टींगकडे लि
होिे. ग्रार्ीण िागािून आल्यार्ुळे एक ना एक करर्स या िागाि कॉम्युटरची र्ागणी र्ाढणार
आहे याची जाणीर् होिी.
लािुरहुन आलेल्या जीर्न पर्ारशी ओळख झाली. पुढे याचे रुपांिर र्ैत्रीि झाले.
त्याच्या र्रिीने 2000 साली लािुरला शाखा सुरु के ली.
व्यर्साय उत्तर् चालु होिा. पण कोणाचीिरी रृष्ट लागली. जुना व्यर्साय बंर
करुन नव्याने सुरर्ाि करार्ी लागली. पुन्हा शुन्यािून सुरर्ाि करण्याची पाळी आली. या
प्रयत्नािूनच हित्ती या कं पनीचा जन्र् झाला. या कठीण पररहस्थिीिून जाि असिानाच एका
आगळया र्ेगळया संधीचे रार उघडले.
हर्डीयासारख्या एका आगळया र्ेगळया िेत्रांि प्रर्ेश करण्याच्या संधीचे रार
उघडले गेले. या संहधचे आर्ाहन हस्र्कारुन र्ाटचालीला सुरर्ाि के ली. या र्ेळी बाजारांि जी
पि हनर्ावण झाली होिी त्याचा फार उपयोग झाला.
र्हाराष्ट्रािील एस. टी. स्टॅन््सर्र लाऊड स्पीकरर्रुन ( जयाला पी. ए. हसस्टीर्
म्हणिाि) येणार्या र् जाणार्या बसेसच्या र्ेळांच्या घोर्षणा करण्याची पद्धि सुरु झाली होिी.

या हसस्टीर्चा उपयोग करुन घोर्षणांच्या र्धे रे डीयोर्र असिाि त्या प्रकारच्या ऑडीयो
जाहहरािी प्रसारीि करणे शक्य आहे का याची चाचपणी एस. टी. र्हार्ंडळािफे चालु
असल्याची र्ाहहिी र्ीरे न्द्रला लािुर एस. टी. स्टँडच्या अहधकार्यांकडू न कळली. र्ीरे न्द्रला ही
र्ोठी पर्वणी र्ाटली. त्याने प्रायोगीक ित्र्ार्र असे सॉफ्टर्ेअर ियार करुन करले. त्याची
यशस्र्ी चाचणी पण झाली. एस. टी. र्हार्ंडळाला हे सॉफ्टर्ेअर आर्डले र् त्याला कॉन्ट्रॅक्टच
हर्ळाले.
त्याने नोकरी सोडायचे र् स्र्िःची स्र्िंत्र कं पनी, र् िी सुद्धा पुण्यासारख्या
शहरार्धे काढायचा हनणवय घेिला. हा हनणवय अत्यंि धाडसी होिा. एक िर एस. के . एफ.
सारख्या नांर्ाजलेल्या कं पनीि 13 र्र्षे नोकरी झाली होिी. नोकरीि चांगला जर् बसला होिा.
संसाराची र् र्ुलीची जबाबरारी होिी. एखाद्या र्राठी र्ाणसाचा जर नोकरी र् धंरा रोन्ही
असेल िर एकर्ेळ िो धंरा बंर करे ल पण नोकरी सोडणार नाही. पण र्ीरे न्द्रने नोकरी सोडायचे
धाडस राखर्ले.
सन 2007 साली त्याने हित्ती सोल्युशन्स या कं पनीचे डीर् हलर्ीटेड कं पनीर्धे
रुपांिर के ले. हित्ती हा संस्कृ ि शब्र आहे. याचा अथव र्नाच्या िळयाि उर्टणार्या लाटा असा
होिो. कं पनीच्या नांर्ापासूनच र्ीरे न्द्रने स्र्िःचे र्ेगळे पण राखर्ायला सुरर्ाि के ली. पुण्याि
कर्े रोडर्र र्ोक्याचा रठकाणी जागा हर्ळर्ली. राजेश राधाकृ ष्णन, िुकारार् सािपुिे, जीर्न
पर्ार, अजय बेद्रे सारखे हुर्षार र् कायविर् डायरे क्टसव हर्ळर्ले. स्र्िः कं पनीचा सी. ई. ओ.
झाला. त्याच्या सिि र्ुब
ं ई पुणे रोडर्र फे र्या होि असि. त्यार्ेळी त्याने र्ुंबई-पुणे एक्प्रेस र्े
र्रचे 12 र्हत्र्ाचे धाबे, हॉटेल्स, फू ड र्ॉल्स र् रे स्टॉरन्ट्स शोधून काढली जया रठकाणी
जास्िीि जास्ि टु रीस्ट चहा-पाणी ककर्ा नाश्त्यासाठी थांबिाि. या रटकाणी सिि टी. व्ही
चालु असिो. या टी. व्ही. र्र जाहहरािी टाकण्याचे िंत्र पण र्ीकसीि के ले र् ही फॅ हसहलटी
ईिर हायर्ेर्र पण द्यायला सुरर्ाि के ली.
र्ीरे न्द्रच्या जीर्नाि अनेक र्ोठे करीअर चेन्जेस झाले आहेि. शेिकरी िे
र्ेकॅनीकल इं जीनीयर िे सॉफ्टर्ेअर इं हजनीयर िे हर्हडया असे हे चेन्जेस आहेि. हर्डीया म्हणजे
जाहहरािी प्रसारीि करण्यासाठी जी हनरहनराळी र्ाध्यर्े र्ापरली जािाि िी. यार्धे हल्ली
इलेक्ट्रॉनीक हर्डीयाला फार र्हत्र् येि चालले आहे. यार्धे रे डीयो, रटव्ही, इं टरनेट ही र्ाध्यर्े
येिाि. र्ीरे न्द्रने यार्धे अजून एका नर्ीन र्ाध्यर्ाची िर घािली आहे. अत्यंि स्र्स्िाि अहधक

प्रिार्ी जाहहराि करण्यासाठी हे र्ाध्यर् अत्यंि सशक्त असल्याचे आढळू न आले आहे. आज
र्हाराष्ट्राि अनेक एस. टी. स्टँडर्र त्यांच्या ऑडीयो जाहहरािींचे प्रिेपण चालु असून रोज 30
लाख लोकांपयंि त्यांच्या जाहहरािी पोचिाि. र्हाराष्ट्रािील प्रर्ुख हायर्े र्रील 32 लोकहप्रय
हॉटेल्स, धाबे र् रे स्टॉरन्टस र्धे त्यांच्या ऑहडयो-हव्हडीयो जाहहरािींचे प्रसारण चालु आहे. या
जाहीरािी रोज 1 लाख लोकांपयंि पोचिाि.
हर्रे न्द्र र्ुळचा शेिकरी असल्यार्ुळे शेिकर्यांच्यासाठी काहीिरी करार्े ही इच्छा
त्याच्या र्नांि होिी. अनेक शेिकर्यांकडे र्ोबाईल फोन असिाि. त्यांना रोजचे िाजे
बाजारिार् सर्जार्ेि अशी इच्छा असिे. हर्रे न्द्रने यासाठी पण सॉफ्टर्ेअर बनर्ले असून
शेिकर्यांना एस. एर्. एस. द्वारे रोजचे बाजारिार् सर्जिील अशी व्यर्स्था त्याने के ली आहे.
िसेच पेट्रोल पंपांसाठी खास सॉफ्टर्ेअर पॅकेज ियार के ले आहे. याच्या सहाय्याने पेट्रोल
पंपाच्या र्ालकांना जे हनरहनराळे हहशोब ठे र्ार्े लागिाि िे ठे र्णे सुलि जार्े.
2005 साली सुरु झालेल्या त्याच्या कं पनीने आिा चांगलेच बाळसे धरले आहे. आज त्याच्या
कं पनीि 100 च्या र्र लोक कार् करि असून कं पनीची र्ार्षीक उलाढाल 8 कोटी रुपयांर्र
पोचली आहे. या कं पनीची र्ुंबई, लािुर, नागपुर या रठकाणी ऑफीसेस आहेि. नुकिेच त्यांना
पंजाब र् कनावटक रोडर्ेजचे कॉन्ट्रॅक्ट हर्ळाले असून लर्करच िे चंरीगड र् बंगलोरला
ऑफीसेस सुरु करि आहेि. या र्र्षी 18 कोटी रुपयांच्या र्र टनव ओव्हर र्ाढहर्ण्याची त्यांची
र्हत्र्ाकांिा आहे.
ग्रार्ीण िागािून आलेल्या एका र्राठी िरुणाने चांगली नोकरी सोडू न स्र्िःची
कं पनी काढु न िी यशस्र्ी करुन राखर्ली आहे. यार्धे त्याला त्याच्या पत्नीचे, सौ. संगीिाचे
उत्तर् योगरान हर्ळाले आहे. याचा र्ला फार आनंर र् अहिर्ान र्ाटिो आहे. र्राठी लोकांनी
र्नाि आणले िर उद्योग व्यर्सायाच्या िेत्रांि सुद्धा 'हर् िी कु छ कर् नही' हे र्राठी लोक
हसद्ध करुन राखर्ू शकिाि हे र्ीरे न्द्र र् त्याच्या टीर्ने राखर्ून करले आहे. त्यांच्या कं पनीची
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र्ीरे न्द्रकडू न प्रेरणा घेऊन जास्िीि जास्ि र्राठी िरुण र् िरुणींनी उद्योग व्यर्सायाच्या िेत्रांि
र्ुसंडी र्ारार्ी एर्ढीच र्ाझी अपेिा!

साि

जयांच्या नसानसािूनच नव्हे िर घरांिन
ू ही ‘पॅथॉलॉजी’ र्हािे असे
पुण्याचे पॅथॉलॉहजस्ट र् गोळहर्लकर लॅबचे संचालक

डॉ. अहजि शंकर गोळहर्लकर

इं हजनीयर असूनही र्ला गेली ककत्येक र्र्षे ‘पॅथॉलॉजी’ बद्दल प्रचंड कु िुहल आहे.
याचे कारण आहे एक कारंबरी. फार पुर्ी ऑथवर हॅले या लेखकाची ‘ र फायनल डायग्नोसीस’ ही
कारंबरी र्ाझ्या र्ाचनांि आली आहण त्या कारंबरीने र्ला अिरशः झपाटु न टाकले. र्ेडीकल
िेत्रार्धे पॅथॉलॉजीला ककिी र्हत्र् असिे हे या कारंबरीिून र्ाझ्या र्नार्र चबबर्ले गेल.े डॉ.
जोसेफ पीअरसन हा पन्नाशीिला, काहहसा हेकट आहण उर्वट, गबाळा ड्रेस घालणारा, टायर्र
अंड्ाचे डाग पडलेले असिाि असा, प्रसंगी कठोर र्ागणारा पण आपल्या व्यर्सायाशी पुणवपणे
एकरुप र् प्रार्ाहणक असलेला पॅथॉलॉहजस्ट हा खर्या अथावने या कारंबररचा हहरो आहे.
पुढे एक पेशन्ट म्हणून र्ाझा पॅथॉलॉजी लॅबशी संबध
ं आला िो ब्लड, युरीन,
शुगर पुरिाच. पण र्ला जेव्हा डॉ. अहजि गोळहर्लकरांची र्ुलाखि घेण्याची संधी हर्ळाली

िेव्हा र्ाझे पॅथॉलॉजी हर्र्षयीचे कु िुहल उफाळू न आले. र्ग डॉक्टर साहेबांशी र्ारलेल्या
र्नर्ोकळया गप्पांर्धून उलगडि गेला डॉक्टरांचा जीर्नपट र् पॅथॉलॉजीचे आगळे र्ेगळे असे
अफाट हर्श्व!
पॅथॉलॅजी हा शब्र कु ठु न आला र् त्याचा अथव काय या र्ाझ्या प्रश्नाने र्ी
र्ुलाखिीला सुरर्ाि के ली. पॅथॉलॉजी म्हणजे आजारांचा अभ्यास ( Study of disease). हा
शब्र पॅथोस (Pathos) र्रुन आला. हा ग्रीक िार्षेिील शब्र आहे. याचा अथव Abnormal
ककर्ा हर्कृ िी/रोर्ष. जेव्हा शरररांि कांही हर्कृ िी ककर्ा रोर्ष हनर्ावण होिो िेव्हा िी के स
पॅथॉलॉहजच्या िेत्रांि येिे. शरररांि कोणिी हर्कृ िी हनर्ावण झाली आहे र् त्याचे आरोग्यार्र
काय पररणार् होऊ शकिाि हे शोधून काढण्याचे कार् पॅथॉलॉहजस्ट करि असिाि. पण हे कार्
र्ाटिे िेर्ढे सोपे नसिे. बर्याच र्ेळा िे कीचकट र् र्ेळखाऊ असिे. यासाठी पॅथॉलॉहजस्टला
र्ेडीकल सायन्सेसचे अत्याधुनीक ज्ान असणे आर्श्यक असिे. जयाप्रर्ाणे CPU हा
कॉम्प्युटरचा ‘ब्रेन’ असिो त्याचप्रर्ाणे पॅथॉलॉजी हा र्ेडीकलचा ब्रेन आहे. पॅथॉलॉहजस्ट हा
नुसिाच उत्तर् डॉक्टर असून चालि नाही. िर िो ऊत्तर् सायहन्टस्ट म्हणजे शास्त्रज् पण असार्ा
लागिो. त्याच्याि शास्त्रीय संशोधकाची र्नोर्ृत्ती असणे पण आर्श्यक असिे. डॉ. अहजि
गोळहर्लकर यांच्याि हे रोन्ही गुण असले पाहहजेि. नाहीिर त्यांची गोळहर्लकर लॅब ही फक्त
पुण्यािीलच नव्हे िर र्हाराष्ट्रांिील जागिीक रजावची आघाडीची पॅथॉलॉजी लॅब झालीच
नसिी.
गोळहर्लकर कु टुंब र्ुळचे सािारा हजल्ह्यािले. पण डॉक्टर साहेबांचा जन्र् झाला
धारर्ाडला, कनावटकार्धे, 1951 साली. कारण त्या र्ेळी त्यांचे र्डील व्यर्सायाहनहर्त्त
धारर्ाडला सेटल झाले होिे. त्यांना हहन्रुस्थान कं स्ट्रक्शन कं पनीर्धील िागीरार श्री. एर्. पी.
शहा यांच्या कं पनीचे सुपरर्ायझर, अकाउं टंट आहण हसव्हील र्कव साईट इनचाजव असे कार्
करण्याचा अनुिर् हर्ळाला. त्यार्ुळे त्यांनी नोकरी सोडू न उद्योग व्यर्सायाि येण्याचे धाडस
के ले. िे PWD र् Irrigation Department चे कॉन्ट्रॅक्टर होिे. पानशेिनंिरचे खडकर्ासला
धरणाचे बांधकार्, पर्विीर्रील पाण्याच्या टाककचे बांधकार् या त्यांच्या स्र्ृिी आहे. त्यार्ुळे
त्यांच्या कु टुंबाला उद्योग व्यर्सायाची पाश्वविुर्ी आधीपासूनच आहे. डॉक्टसाहेबांना एकु ण िीन
िार्ंड,े एक र्ोठी बहीण, एक धाकटी बहीण र् एक धाकटा िाऊ. िे साि र्र्षांचे असिानाच
त्यांच्या आईचे छत्र हरपले. त्यांचा आईचा हृरय हर्काराने कोल्हापुर येथे र्ृत्यु झाला. पण या

लहान र्याि आईने के लेल्या संस्कारांचा इम्पॅक्ट अजूनही डॉक्टर साहेबांच्या र्नार्र आहे. िे
हिसरीि असिाना त्यांच्या कु टुंबाने पुण्याला स्थलांिर के ले र् िे शहनर्ार पेठेिील पुरंरर्यांच्या
र्ाड्ांि आजोळी-म्हणजे आईच्या आई र्हडलांकडे रहायला आले.
त्यांच्या पुण्यािील हशिणाची सुरर्ाि शहनर्ार पेठेिील एका छोट्या शाळे पासून
झाली. आईने घािलेल्या शैिहणक पायार्र त्या शाळे िील साने र्ॅडर् र्ुळे हशिणाची अहधकच
गोडी लागली. न्यु इं ग्लीश स्कु ल रर्णबाग र् र्ॉडनव हायस्कु लर्धे शालेय हशिण झाले. या
रोन्ही शाळांर्धे त्यांना अनेक चांगले हशिक िसेच हर्त्र लािले. त्यार्ुळे त्यांचा पाया पक्का
होि गेला. पहहल्यापासूनच िे हुर्षार हर्द्याथी होिे. 1967 साली िे र्ॅट्रीकच्या पररिेि
बोडावच्या र्ेरीट लेस्ट र्धे 17 र्े आले होिे. त्यार्ेळी संपुणव र्हाराष्ट्रासाठी एकच एस. एस. सी.
बोडव होिे र् र्ॅट्रीकच्या पररिेि बोडावच्या र्ेरीट हलस्ट र्धे येणे हा बहुर्ान सर्जला जायचा.
त्यार्ेळच्या हुर्षार र्ुलांचा कल इं हजनीयरींग ककर्ा र्ेडीकल कडे असायचा. डॉक्टर साहेबांचा
कल आधी इं हजनीयरींगकडे होिा. आईचे अकाली हनधन, र्ोठ्या एकहत्रि कु टुंबाची जबाबरारी,
हजथे 40 िे 60 र्ाणसांची उठबस असे. त्यािील कोणी आजारी पडले िर त्याची व्यर्स्था, र्ेळ
प्रसंगी आर्थथक र्रि करणे- या सर्ांकरिा योग्य र् रास्ि ररांि र्ैद्यकीय सल्ला हर्ळार्ा या
हेिुने त्यांच्या र्हडलांची इच्छा होिी की आपल्या र्ुलाने र्ैद्यकीय व्यर्साय घ्यार्ा. आपल्या
र्हडलांच्या इच्छेला र्ान रेऊन त्यांनी बी ग्रुपर्र लि कें कद्रि के ले. एक िीळ साि जणांि र्ाटू न
घ्यायचा र् सर्ांना र्रि करायची हे संस्कार आई र्हडलांकडू न हर्ळाले होिेच. िे या
व्यर्सायाने अहधकच र्ृद्धींगि होि गेल.े
1969 साली िे इन्टर सायन्सच्या पररिेि युनीव्हरहसटीि चौथे आले र् पुण्याचा
बी. जे. र्ेडीकल कॉलेजर्धे सहज प्रर्ेश हर्ळाला. त्यार्ेळी र्ेडीकलला जाणारी र्ुले एकिर
र्ेडीसीन घेऊन जनरल प्रॅक्टीशनर बनि नाहीिर सजवन अथर्ा कफहजहशयन बनि. पण डॉक्टर
साहेबांनी पहहल्यापासून जाणून बुजून पॅथॉलॉजी साईड हनर्डली. याला कारण डॉ. के ळकर,
डॉ. आगरर्ाल हे त्यांचे बी. जे. र्धील प्रोफे ससव. हर्र्षेशिः डॉ. के ळकरांनी पॅथॉलॉहजची खरी
आर्ड हनर्ावण के ली. 1973 र्धे एर्. बी. बी. एस पूणव के ल्यार्र 1974 साली इं टनवशीप पूणव
के ली. 1976 साली DCP र् 1977 साली एर्. डी. पॅथॉलॉजी पुणव के ले. याच ररम्यान
अर्ेररके ला जायची संधी चालून आली होिी. अर्ेररके ला न जािा MD पूणव करुन व्यर्साय

करायचा हनणवय घेिला. र्ुंबईच्या के . ई. एर्. हॉस्पीटल र्धे कार् के ले होिे. र् कार्ाचा र्ोठा
पसरा म्हणजे काय असिो याचा अनुिर् घेिला होिा.
1975 साली त्यांचे लग्न झाले. हा प्रेर्हर्र्ाह होिा. त्यांचे सासरे रेऊसकर हे
Irrigation हडपाटवर्ेन्टर्धले र्ोठे नांर्ाजलेले इं हजनीयर होिे. हर्शेर्षिः कोयना प्रकल्पाचे
हपिृर्ि छत्र होिे. रीघवकाळ र्हाराष्ट्र राजयाचे सेिेटरी होिे. डॉक्टरसाहेबांच्या पत्नी सौ.
शीलािाई या बी. ए., एर्. ए. गोल्ड र्ेडल
ॅ ीस्ट असून सायकॉलॉजीर्धल्या पी. एच. डी आहेि.
त्या र्ानसशास्त्राच्या प्राध्यापक असून SNDT पुणे येथे र्ानसशास्त्र हर्िागप्रर्ुख म्हणून कार्
करिाि. 1976 साली र्ोठी र्ुलगी अर्ंिी र् 1984 साली धाकटी र्ुलगी हर्नंिीचा जन्र्
झाला.
1978 साली डॉक्टर साहेबांनी पुण्याला स्र्िःची पॅथॉलॉजी लॅब काढायचे
ठरर्ले. याचे कारण म्हणजे त्या र्ेळी पुण्यार्धे पॅथॉलॉजी लॅब्ज हािाच्या बोटांर्र
र्ोजण्याएर्ढ्या कर्ी होत्या. त्यार्धे सगळया टेस्ट होि नव्हत्या. र्ोठ्या आहण र्हत्र्ाच्या
टेस्टसाठी र्ुंबईला अथर्ा पररेशांि जार्े लागि होिे. शक्यिो पुण्यािील लोकांना या टेस्टसाठी
र्ुंबईला जायची पाळी येऊ नये हा लॅब काढण्यार्ागचा र्ुख्य उद्देश होिा. कर्े रोडर्रील प्रसार
चेंबरर्धील 450 चौ. फु टांच्या जागेि र् एक लाख रुपयांच्या िांडर्ली कजावर्र लॅबला सुरर्ाि
झाली. सुरर्ािीचे करर्स फार कठीण होिे. करर्सािून एखार रुसराच पेशन्ट यायचा. पेशन्टचे
रक्त घेणे हा सर्ांि र्हत्र्ाचा िाग असार्ा लागिो. पेशन्टला कोणत्याही प्रकारचा त्रास न
होिा झटकन रक्त काढु न घेण्याचे कौशल्य डॉक्टरांना आत्र्साि असार्े लागिे. आलेल्या
पहहल्याच पेशंटला रक्त घेिाना िीन र्ेळा टोचार्े लागले. परं िू त्याने नेटाने डॉक्टरांना रक्त
रेण्याची संधी करली. एर्ढेच नव्हे िर त्यांचे सर्व कु टुंबीय आज पयंि डॉक्टरांचे पेशटं आहेि.
आिा र्ात्र िे र् बहुिांशी पेशंट एका Prick र्धे रक्त घेण्याचा डॉक्टर र् त्यांच्या सहकार्यांचा
हािखंडा अनुिर्िाि.
पहहल्यापासूनच डॉक्टर साहेबांनी आपल्या लॅबची कांही ित्र्े ठरर्ून टाकली
होिी. पेशन्टच्या सोयीप्रर्ाणे सकाळी लर्कर लॅब चालु करणे, आलेल्या प्रत्येक पेशन्टला
सौजन्यपुणव र्ागणुक रेणे, त्यांना जास्ि र्ेळ थांबर्ून न ठे र्णे, शक्यिो त्याच करर्शी
संध्याकाळी ररपोटव रेणे, इिर र्रि हर्ी असल्यास िी ित्परिेने पुरर्णे, अत्याधुनीक

टेक्नॉलॉजीचा जास्िीि जास्ि उपयोग करणे, कायविर् र्ाणसांची टीर् ियार करणे ही र्ुख्य
ित्र्े आहेि. आिा लॅब स्थापन होऊन 33 र्र्षे होऊन गेली पण आजही र्रील ित्र्े कटािाने
पाळली
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हळु हळु त्यांच्या लॅबचा पसारा र्ाढि गेला. र्डव ऑफ र्ाऊथ पहब्लहसटीर्रच पेशन्टस हर्ळि
गेले. पुण्याच्या इं डहस्ट्रने र्ोठा हाि करला. पुण्याच्या औद्योहगक जगिािील, शैिहणक
िेत्रािील, राजकीय र् सार्ाहजक िेत्रािील कु टुंबीय र् त्यांचे कर्वचारी. त्याचबरोबर सर्व
आर्थथक स्िरांिील नागरीक हळु हळु पेशटं बरोबर लॅबच्या हर्स्िारीि कु टुंबाचा हहस्सा झाले
आहेि.
आज त्यांच्या लॅबच्या पुण्यांि 20 शाखा आहेि. अहर्रनगरला स्र्िंत्र लॅब आहे.
आज त्यांच्याकडे पुण्यांि र् अहर्रनगरला हर्ळू न सुर्ारे 200 र्ाणसे कार् करिाि. पुण्याच्या
लॅबची सगळया लॅबशी कनेहक्टहव्हटी आहे. त्याकरिा त्यांचा स्र्िंत्र सव्हवर आहे. सगळया लॅब्ज
सकाळी 8 िे रात्री 8 म्हणजे रररोज बारा िास र् संपुणव र्र्षविर उघड्ा असिाि( 12/365).
त्यांच्याकडे 12 एर्. डी. पॅथॉलॉजीस्ट डॉक्टसव आहेि. रोन फु ल टाईर् इं हजनीयसव आहेि. एक
इं हजनीयर लॉहजस्टीक र् एल. आय. एस. ( Laboratory Information System) िर रुसरे
इं हजनीयर इनव्हेंटरीचे प्रर्ुख आहेि. यांची लॅबचे खचव आटोक्यांि ठे र्ण्यासाठी फार र्रि होिे.
पहहल्यापासूनच डॉक्टर साहेबांना आपल्या धाकट्या बंधुंचे संपुणव सहकायव
हर्ळि गेले आहे.
डॉक्टर साहेबांची परं परा त्यांच्या रोन्ही र्ुलींनीही चालु ठे र्ली आहे. रोघीही
डॉक्टर असून MD पॅथॉलॉजीस्ट आहेि. त्यांची र्ोठी र्ुलगी अर्ंिी त्यांना लॅबचा कायविाग
संिाळण्यास र्रि करि आहे. हिचे पिी उद्योजक आहेि. धाकटी र्ुलगी हर्नंिी र्ुंबईला टाटा
हॉस्पीटलर्धे पॅथॉलॉहजस्ट आहे. हिचे पिी सी. ए. आहेि.
त्यांच्या लॅबला 2003 साली NABL 15189 हे ISOचे प्रेस्टीजस नार्ांकन
हर्ळाले आहे र् आजपयंि िे नार्ांकन चालु आहे. पहहल्या करर्शी एक-रोनच पेशन्ट होिे. आज
करर्साला हजारच्यार्र पेशन्ट येि असिाि. सुरुर्ािीला र्ीस-पंचर्ीस टेस्ट होत्या. आज 500
पेिा अहधक प्रकारच्या टेस्ट होिाि. पहहल्या र्र्षीचा टनव ओव्हर 20 िे 25 हजारांपयंि होिा.

आिा िो 25 कोटीच्या घरार्धे गेला आहे. त्यांच्या रृष्टीने र्ॅनपॉर्र फार र्हत्र्ाची. त्यांचे
कांही कर्वचारी 30 र्र्षांपेिा जास्ि जुने आहेि. कर्वचार्यांयशी आपुलककने, घरच्या Member
सारखे र्ागण्याचे धोरण असल्यार्ुळे सहसा कोणी कर्वचारी कार् सोडू न जाि नाही असा
डॉक्टर साहेबांचा अनुिर् आहे. जगार्धे हनरहनराळया रठकाणी चाललेल्या कॉन्फरन्सेस अटेन्ड
करुन
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त्यांच्या व्यर्सायांि त्यांना त्यांच्या कु टुंहबयांचे पुणव सहकायव पहहल्यापासूनच हर्ळि गेले आहे.
व्यर्साय ककर्ा धंरा म्हटला म्हणजे त्यांि पैशांच्या व्यर्हाराला फार र्हत्र् असिे. कारण
शेर्टी हा पैशांचा खेळ असिो. डॉक्टरसाहेब या बाबिीि सुरर्
ै ी हनघाले कारण पैशांचे व्यर्हार
उत्तर्पणे संिाळणारी र्ाणसे त्यांना घरािूनच हर्ळाली. सुरर्ािीला त्यांच्या र्हडलांनी
अकाऊंन्टसची जबाबरारी उचलली होिी. आिा त्यांना त्यांच्या जार्यांचे या बाबिीि िरपुर
र्ागवरशवन हर्ळिे. त्यांच्या पत्नीचा पहहल्यापासून त्यांना िक्कर् पाटठबा आहेच. धाकट्या बंधूंचे
सहकायव पहहल्यापासून हर्ळि गेले आहे. आिा त्यांच्यी र्ोठी र्ुलगी अर्ंिी हळु हळु लॅबची सर्व
जबाबरारी उचलि आहे.
2005 साली गोळहर्लकर लॅबने र्ेट्रोपोलीस ग्रुप बरोबर हािहर्ळर्णी
के ल्यार्ुळे आिा या लॅबचे रुपांिर ‘गोळहर्लकर र्ेट्रोपोलीस हेल्थ सर्थव्हसेस (इं हडया) प्रायव्हेट
हलहर्टेड’ या कं पनीि झाले. िेव्हापासून लॅब खर्या अथावने कॉपोरे ट जगिाची घटक झाली आहे.
Dream (र्ोठी स्र्प्ने बघणे) - Vision (रूररृष्टी) - Goal (लक्ष्य) - Financial Target
(आर्थथक उकद्दष्ट) या सुत्रांर्र कोणिाही व्यर्साय यशस्र्ी करिा येिो असे डॉक्टर साहेबांचे र्ि
आहे.
त्यांच्या लॅबचा जो हर्कास झाला याचे श्रेय िे आपल्या डेहडके टेड स्टाफला र्
आपल्या कु टुंहबयांना रेिाि. लॅबच्या हर्कासार्धे त्यांचा चसहाचा र्ाटा आहे असे िे र्ानिाि.
डॉक्टर साहेबांचे र्य आिा 61 र्र्षांचे आहे. पण अजूनही िे पंन्नाशीिलेच र्ाटिाि. सिि
लॅबच्या कार्ाि व्यस्ि रहाणे र् ज्ानाचे र्ृद्धीकरण ( Up date )करणे हा ध्यासच जणु
डॉक्टरांच्या आरोग्याचे रहस्य आहे.
आज गोळहर्लकर लॅब र्हाराष्ट्रांिील एक आघाडीची पॅथॉलॉजी लॅब आहे.
िहर्ष्य काळांि डॉक्टर साहेबांच्या नेिृत्र्ाखाली ही लॅब िारिािीलच नव्हे िर जगािील एक
आघाडीची पॅथॉलॉजी लॅब व्हार्ी अशीच र्ाझी रेर्ाचरणी प्राथवना!

आठ

अर्ेररके िून स्र्खुर्षीने िारिाि परिलेले पुण्याचे उद्योजक

डॉ. अहर्नाश कु लकणी

हल्ली अर्ेरीके ि जाणे या गोष्टीचे फारसे अप्रुप राहहलेले नाही. हर्शेर्षिः
पुण्यािील र्राठी ब्राम्हण कु टुंबांर्धे कोणी ना कोणी िरी जर्ळचा नािेर्ाईक हा अर्ेररके ला
असिोच. पुण्यािून अर्ेररके ला उच्च हशिण घेण्यासाठी जाणार्या र्ुला र्ुलींची संख्या पण
करर्सें करर्स र्ाढिच चालली आहे. 1960 च्या रशकाि अशी पररहस्थिी नव्हिी. त्यार्ेळी
अर्ेररके ला जायला हर्ळणे हेच एक अप्रुप होिे. त्यािून स्कॉलरशीपर्र उच्च हशिण घ्यायला
जायची संधी हर्ळणे हा र्ोठा गौरर् सर्जला जायचा. त्या र्ेळी अर्ेररके ला गेलल
े े बहुिेक
िारिीय िेथेच स्थायीक झाले. िेथेच त्यांनी त्यांची करीयर के ली. त्यांची पुढची हपढी पण
अर्ेररकार्ासीच झाली. अधून र्धून िारिाला िेटी रेऊन आपल्या कांही नािेर्ाईकांना िेटणे
एर्ढाच काय िो त्यांचा िारिाशी संपकव . पण अशा र्ेळी, ग्रीन काडव असिानासुद्धा, स्र्खुर्षीने

िारिाि यायचा हनणवय घेिला. संपूणव कौटुंबीक पाश्वविूर्ी र् स्र्िःचे करीयर नोकरीचे
असिाना उद्योग व्यर्सायांि येण्याचे धाडस के ले. र्र्षावला 90 कोटी रुपयांच्या आसपास टनव
ओव्हर असलेल्या सहा कं पन्या त्यांचा बंधु डॉ. रचर्द्र कु लकणी यांचे बरोबर स्थापन के ल्या.
ही यशोगाथा आहे पुण्यािील एक उद्योजक डॉ. अहर्नाश रत्तात्रय कु लकणी
यांची. त्यांच्या र्ुलाखिीिून उलगडि गेला त्यांचा जीर्न प्रर्ास.
प्रश्नः- िुर्चा जन्र् कोठे झाला? कौटुंहबक पाश्वविर्
ू ी काय?
उत्तरः- र्ाझा जन्र् 1942 साली ग्र्ाल्हेरला झाला. र्ुळचे आम्ही सािारा
हजल्ह्यािील. पण र्डील त्यांच्या लहानपणीच ग्र्ाल्हेरला गेले र् िेथेच स्थायीक झाले. आर्च्या
कु टुंबांि उच्च हशिणाची परं परा पहहल्यापासून आहे. र्ाझे र्डील स्र्िः उच्च हशिीि हेिे. िे
हशिण अहधकारी होिे. त्यार्ेळी या िागाला र्ध्यिारि म्हणि. र्ाझी आई पण उच्च हशिीि
होिी. आम्ही एकु ण आठ िार्ंडे. र्ी हिसर्या नंबरचा. र्ला एक र्ोठी बहीण, एक र्ोठा िाऊ,
रोन लहान िाऊ र् िीन लहान बहहणी आहेि. आर्च्या घरांि संस्कृ ि िार्षेला फार र्हत्र् होिे.
र्ला स्र्िःला फारसे संस्कृ ि येि नाही. पण र्ाझी र्ोठी बहीण लंडनला संस्कृ ि हशकर्िे.
आम्हा सगळयाच िार्ंडांना बुहद्धर्त्तेचे र्ररान लािले आहे. र्ाझे रोन िाऊ डॉक्टर आहेि िर
सर्ांि धाकटा िाऊ र्ाझ्यासारखाच इं हजनीयरींगर्धला पी. एचडी. आहे.
प्रश्नः- िुर्चे हशिण कोठे झाले?
उत्तरः- र्ाझे 6र्ी पयंिचे हशिण र्ध्यिारिाच्या र्ेगर्ेगळया हजल्य्हांि र्
सािर्ीनंिरचे हशिण इंररु ला झाले. र्ी 1955 साली र्ॅट्रीक झालो िेव्हा अर्घा 13 र्र्षांचा
होिो. त्यार्ेळी 10 र्ीि र्ॅट्रीक होिे. कफहजक्स, के हर्स्ट्री, र्ॅथेर्ॅरटक्स हे आर्डीचे हर्र्षय होिे.
त्यार्ुळे इं हजनीयरींगला जायचे पक्के झाले हेिे. पण र्य 17 असल्याहशर्ाय इं हजनीयरींगला
ऍडर्ीशन हर्ळि नव्हिी. म्हणून इं ररु हुन बी. एस्सी. के ले. 1959 साली बी. एस्सी. के ल्यार्र
र्ग र्ुंबईच्या आय. आय. आय. टी र्धे ऍडर्ीशन घेिली. त्यार्ेळी र्ुब
ं ईचे आय. आय. टी.
नुकिेच सुरु झाले होिे. र्ाझी रुसरी बॅच. कफहजक्स र् के हर्स्ट्री आर्ड असल्यार्ुळे र्ेटॅलजीला
ऍडर्ीशन घेिली. 1963 साली बी. टेक. झालो िेव्हा ब्रँच र्धे पहहला आलो होिो.
प्रश्नः- िुर्च्या करीअरची सुरर्ाि कशी झाली.

उत्तरः- सर्वसाधारण र्ध्यर् र्गीय र्राठी ब्राम्हण र्ाणसासारखी र्ाझ्या
करीयरची सुरर्ाि नोकरीपासूनच झाली. र्ला कलकत्याला एर्. एन. रस्िुर या कन्सल्टींग
इं हजनीयरींग फर्व र्धे नोकरी हर्ळाली. िी र्ी रोन र्र्षे के ली. िेथेच र्ाझी िार्ी पत्नीशी िोंड
ओळख झाली. करकरे फॅ हर्ली कलकत्याला सेटल झाली होिी. त्या फॅ हर्लीिील ही र्ुलगी.
अथावि िेव्हा िी फारच लहान म्हणजे 13-14 र्र्षांची असेल. र्ी त्यार्ेळी उच्च हशिणासाठी
फॉरीनला जायचा प्रयत्न करि होिो. सुरर्
ै ाने र्ाझ्या प्रयत्नाला यश आले. र्ला अर्ेरीके िील
युहनव्हसीटी ऑफ पेन-हसलर्ॅहनया कफलाडेहल्फयाला डॉक्टरे ट करण्यासाठी फे लोशीप हर्ळाली.
र्ला फी व्यहिरीक्त र्हहना 400 डॉलसव हर्ळि. पण त्यािूनसुद्दा र्ी घरी पैसे पाठर्ि असे िे
सुद्धा र्ाझ्या िारिािील पगारापेिा जास्ि असि.
1968 साली र्ी र्टेरीयल सायन्सर्धे डॉक्टरे ट पूणव के ले. र्ग र्ला चांगल्या
नोकर्या हर्ळाल्या त्या सुद्धा सायंटीस्ट म्हणून. र्ी र्ेस्टींगहाऊस या अर्ेररके िील प्रहसद्ध
कं पनीच्या न्युजसी र्धील ब्लूर्फील्ड येथील लॅम्प हडव्हीजनर्धे सीनीयर ररसचव इं हजनीयर
म्हणून आठ र्र्षे नोकरी के ली. त्यार्ेळी र्ी कं पनीला पांच पेटन्टस हर्ळर्ून करली याबद्दल र्ला
खास पाररिोर्षीक रेण्याि आले.
प्रश्नः- आपले अर्ेरीके ि छान चालु होिे. आपल्या आर्डीचे करीयर हर्ळाले होिे.
असे असिाना सुद्धा िारिाि परि यार्े र् िेसुद्धा नोकरीच्या करीयरर्धून उद्योग
व्यर्सायाच्या करीयर र्धे यार्े असे कां, के व्हा र् कसे र्ाटू लागले?
उत्तरः- 1970 साली र्ाझे लग्न झाले र् र्ाझ्या संसाराला सुरर्ाि अर्ेरीके िच
झाली. पण र्ला पहहल्यापासूनच अर्ेररके चे र् िेथल्या लाईफ स्टाईलचे खास असे आकर्षवण
नव्हिे. बहुिेक करुन र्ोठ्या कु टुंबांि र्ाढलेलो असल्यार्ुळे असेल कराचीि, पण र्ला
र्ाणसांची प्रचंड आर्ड होिी. अर्ेररके ि होिो िरी र्ाझ्या सगळया िार्ंडांशी र्ाझे
हजव्हाळयाचे र् सलोख्याचे संबंध होिे. र्ाझ्या पत्नीची पण िशीच अर्स्था होिी. आम्ही या
सगळयांना 'र्ीस' करि होिो. त्यार्ुळे अर्ेररके ि कायर्चे रहायचे नाही, के व्हा ना के व्हािरी
िारिाि परि जायचे हे र्ी र्ागेच ठरर्ले होिे. या साठी र्ी एक गोष्ट के ली. र्ी अर्ेररके ि
स्र्िःचे घर हर्कि घेिले नाही. कारण हा एक 'ट्रॅप' असिो, जो िुम्हाला अर्ेररके ि रहायला
िाग पाडिो. र्ी िाड्ाच्याच घराि रहाि आलो र् या 'ट्रॅप' र्धे फसलो नाही.

प्रश्नः- िुर्च्या कु टुंबाला उद्योग व्यर्सायाची पाश्वविूर्ी नाही. िुर्चे पण करीयर
नोकरीिले. र्ग असे असिाना उद्योग व्यर्सायाि यार्े असे कां र्ाटले?
उत्तरः- िारिाि परि जायचे हे नक्की ठरर्ले होिे. पण िेथे जाऊन काय करायचे
हा प्रश्नच होिा. कारण सायंरटस्ट म्हणून र्ला िारिाि नोकरी करायची इच्छा नव्हिी. एकिर
त्या र्ेळी खाजगी कं पन्यांर्धे ररसचव फारच कर्ी चालि असे. जो कांही थोडाफार ररसचव चालि
असे िो सरकारी लॅबोरे टरीजर्धे चालि असे. पण र्ला सरकारी नोकर व्हायचे नव्हिे. रुसरी
गोष्ट िारिार्धे पण िरपूर अपॉच्युवहनटीज आहेि हे र्ाझ्या लिांि आले होिे. र्ेस्टींगहाऊसच्या
लँप हडव्हीजनर्धे असल्यार्ुळे 'स्पेशॅहलटी लँप्स' हे प्रॉडक्ट डोक्याि होिे. कारण या
प्रॉडक्टसाठी इलेक्ट्रीकल इं हजनीयरींग इिके च र्टेरीयल सायन्सचे ज्ान असणे र्हत्र्ाचे असिे,
जी र्ाझ्या आर्डीची लाईन आहे. िसेच र्ी 'काहीिरी करु शके न' हा आत्र्हर्श्वास पण
र्ाझ्याि आला होिा.
प्रश्नः- िुर्च्या 'हबहझनेस' ची सुरर्ाि कशी झाली?
उत्तरः- र्ी 1974 सालापासून िारिाि येऊन कोठे हबहझनेस करिा येईल, ककर्ा
थोडक्यांि कोठे फॅ क्टरी टाकिा येईल, याची पहाणी करि होिो. त्यासाठी र्ी पांच जागांची
हनर्ड के ली होिी-र्ध्य प्ररेशर्धील रेर्ास, गुजरािर्धील बडोरा, गोर्ा, र्हाराष्ट्रािील
नाहशक र् पुणे. सर्व बाजुन
ं ी हर्चार करुन र्ी पुण्याची हनर्ड के ली. िोसररला फॅ क्टरी काढायचे
ठरले. र्ाझे पाटवनर र्हेन्द्र शहा याची र्रि हर्ळाली. िो पण अर्ेररके ि होिा. त्याने अर्ेररके ि
बी. टेक. के ले आहे. 14 र्र्षांच्या अर्ेररके िील र्ास्िव्यानंिर 1979 साली र्ी िारिाि परि
आलो. लाईटेक्स इलेक्ट्रीकल्स प्रायव्हेट हलर्ीटेड या कं पनीची स्थापना के ली र् 1981 साली
प्रॉडक्शनला सुरर्ाि के ली. हॅलोजन लॅम्प्स पासून सुरर्ाि के ली. आिा आम्ही िेथे फ्लडलाईटींग
लॅम्प्स, इन्रारे ड लॅम्प्स, लेसर पंपींग लॅम्प्स असे अनेक प्रकारचे 'स्पेशॅहलटी लॅम्प्स' बनर्िो.
िसेच अरकॅ लाइट र्धे र्ेटलहॉल्पाइड, अल्ट्रा व्हायलेट, ग्राकफक आटव, इत्यारी स्पेशॉहलटी लॅम्प्स
ियार होिाि.
प्रश्नः- आपण आपल्या कु टुंबाहर्र्षयी सांगा.

उत्तरः- र्ाझी पत्नी सौ. र्ीणा कलकत्याची असून िी जाधर्पूर युहनव्हरसीटीची
फार्वसीची ग्रॅजयुएट आहे. र्ाझ्या र्ोठ्या र्ुलीचा अंजहलचा जन्र् 1973 सालचा अर्ेररके िला.
र्ाझ्या धाकट्या र्ुलीचा श्वेिाचा जन्र् 1986 सालचा पुण्यािला. रोघींचेही उत्तर् हशिण
झाले असून रोघीही हर्र्ाहीि आहेि. र्ाझे रोन्ही जार्ई र्चंट नेव्हीचे. र्ीणाचा िाऊ हशरीर्ष,
र्ाझी र्ोठी र्ुलगी र् र्ोठे जार्ई आिा र्ाझा हबहझनेस संिाळि आहेि. र्ी आिा सल्लागार
म्हणून कार् बघिो.
प्रश्नः- िुर्च्या कु लकणी ग्रुप बद्दल थोडी र्ाहहिी द्या!
उत्तरः- आर्च्या एकु ण सहा कं पन्या आहेि. त्यापैकी पांच कं पन्या प्रायव्हेट
हलर्ीटेड असून एक कं पनी पब्लीक हलहर्टेड आहे. त्यािील रोन कं पन्यांचा र्ी संस्थापक असून
रोन कं पन्यांचा संस्थापक र्ाझा धाकटा िाऊ आहे िर रोन कं पन्या आम्ही रोन्ही िार्ांनी
हर्ळू न स्थापन के ल्या आहेि. िोसररला रोन र् चाकणला एक युनीट आहे. प्रथर् चाकणच्या
कं पनीला पुष्कळ प्रॉब्लेम्स आले. पण यार्र र्ाि करुन गेली चार र्र्षे िी कं पनी प्रॉफीटर्धे
आहे. ईिर कं पन्यांर्धे असे कांही प्रॉब्लेम्स आले नाहीि. त्यार्ुळे या कं पन्या पहहल्यापासून
प्रॉफीटर्धे आहेि. आिा या कं पन्यांचे कापेरेट ऑफीस ब्रेर्ेन सकव लच्या जर्ळ असलेल्या ब्रेर्ेन
हबहझनेस सेन्टर र्धे आहे. आज आर्च्या ग्रुपर्धे 300 लोक कार् करीि आहेि. आर्च्या ग्रुपचा
टनव

ओव्हर

र्र्षावला

90

कोटी

रुपयांच्या

आसपास

आहे.

आर्ची सुरर्ाि 'स्पेशॅहलटी लॅम्प्स' पासून झाली. आधी जुनी, सेकंड हॅन्ड र्शीनरी घेऊन कार्
सुरु के ले. आिा र्ात्र अद्ययार्ि र्शीनरी आहे. आर्चा र्ुख्य िर ररसचव र् र्ॉडनव टेक्नॉलॉजीर्र
आहे. या कफल्डर्धे अजूनिरी िारिीय उत्पारकांची कॉहम्पटीशन नाही पण चायनाची
कॉहम्पटीशन र्ात्र जबररस्ि आहे. सुरर्
ै ाने आम्ही कफहलप्स, बजाज इलेक्ट्रीकल्स या सारख्या
र्ोठ्या कं पन्यांचे ओ. ई. सप्लायसव आहोि. म्हणून फारशी झळ बसि नाही. पण र्ाजीन्स
फारच कर्ी हर्ळिाि.
प्रश्नः- अर्ेररके िून िारिाि परि यायचा िुर्चा प्रयोग यशस्र्ी झाला असे
िुम्हाला र्ाटिे कां?
उत्तरः- होय नक्कीच! उलट र्ला अर्ेररके ि जे कांही हर्ळाले असिे त्यापेिा
नक्कीच जास्ि हर्ळाले. र्ुख्य म्हणजे आर्ची सगळी फॅ हर्ली एकत्र आली. एकर्ेकांचे हबहझनेस

पाटवनसव झालो. अर्ेररके ि हर्ळाली त्याहीपेिा जास्ि रे कग्नीशन र्ला ईथे हर्ळाली. उराहरणाथव
र्ला 1985 साली बेस्ट एस. एस. आय इन्ट्रीप्रेन्युअर म्हणून राष्ट्रपिींचे प्रथर् पाररिोर्षीक
हर्ळाले. 1983 साली र्ुब
ं ईच्या आय. आय. टी. चे 'हडस्टींग्र्ीश ऍलुर्ीनस' अर्ॉडव हर्ळाले. र्ी
2002 िे 2004 या काळांि 'इलेक्ट्रीक लॅम्स र् कॉम्पोनंट र्ॅन्युफॅक्चरसव असोसीएशन' र् 2007
िे 2011 या काळांि 'इं डीयन सोसायटी ऑफ लाईटींग इं हजहनयसव' चा अध्यि होिो. राष्ट्रीय
पािळीर्र कार् करणार्याय या रोन्ही प्रहिष्ठीि संस्था आहेि.
प्रश्नः- हल्लीच्या र्राठी ब्राम्हण िरुण िरुणींसाठी िसेच अर्ेररके ि असलेल्या
र्राठी ब्राम्हण लोकांसाठी िुम्ही काय संरश
े द्याल?
उत्तरः- र्ी कोणाला कांही संरश
े र्गैरे द्यार्ा ईिका र्ी स्र्ःिाला र्ोठा ककर्ा
र्हान सर्जि नाही. र्ी अजूनही स्र्िःला एक छोटा र्ाणुसच सर्जिो. आपण काय करायचे,
कोठे रहायचे हे जयाचे त्याने ठरर्ायचे असिे. र्ाझ्या बाबिीि सांगायचे झाले िर आम्हाला
कोणालाच अर्ेररके िून परि आल्याचा 'ररग्रेट' होि नाही. िसेच नोकरीपेिा उद्योग व्यर्सायाि
जास्ि प्रगिी होिे असा र्ाझा अनुिर् आहे. नुसिीच आर्थथक प्रगिी होि नाही िर सार्ाहजक
प्रगिी पण िरपूर होिे. एक उद्योजक म्हणून िुर्ची एक र्ेगळीच ओळख हनर्ावण होिे. र्ी
उद्योजक आहे म्हणूनच िुम्ही र्ाझी र्ुलाखि घ्यायला आलाि. र्ी जर नोकरी करणारा असिो
िर कराचीि िुम्ही र्ाझी र्ुलाखि घ्यायला आला नसिाि. अजून एक गोष्ट र्ी सांगु इच्छीिो.
उद्योग व्यर्साय करणे ही गोष्ट आपण सर्जिो िेर्ढी अर्घड अहजबाि नसिे. र्ाझ्यासारख्या
एका 'सायंरटस्ट' ला जर उद्योग व्यर्साय जर्ु शकिो, िर र्ग िो इिरांना कां जर्ु नये?
िर असे हे सत्तर र्य असलेल,े पण प्रत्यिांि साठीिले र्ाटणारे , अत्यंि साधी रहाणी असणारे ,
नम्र र् हर्नम्र, अर्ेररके चा ककर्ा हबहझनेसचा कोणत्याही प्रकारचा 'इगो' नसलेले डॉ. अहर्नाश
रत्तात्राय कु लकणी!
रेर् त्यांच्या सर्व उद्योग व्यर्सायाची अशीच िरिराट करो. र्राठी िरुणांनी
िसेच अर्ेररका हस्थि र्राठी लेकांनी त्यांच्याकडू न योग्य िी स्फ़ू िी घेर्ोि. िसेच रेर्ाने त्यांना
रीघावयुष्य रेर्ो हीच र्ाझी रेर्ाचरणी प्राथवना!

नऊ

डॉ. सुहास पाटील

र्राठी लोकांनी नोकरीच्या र्ानहसकिेर्धून बाहेर पडू न नोकरी व्यर्सायाच्या
ककर्ा हबहझनेसच्या र्ानहसकिेर्धे हशरार्े या रृष्टीने र्ाझा थोडा फार प्रयत्न चालु आहे. या
प्रयत्नाचा एक िाग म्हणून असे यशस्र्ी र्राठी उद्योजक, की जयांची र्ाहहिी अजूनपयंि
लोकांना नाही, शोधून काढु न त्यांच्या यशोगाथा आपल्यापयंि पोचर्ण्याचा र्ाझा प्रयत्न
असिो. र्राठी लोकांनी यांच्यापासून स्पुिी घ्यार्ी र् आपल्यार्धे िसेच आपल्या र्ुलाबाळांर्धे
उद्योग व्यर्सायाची र्ानहसकिा हनर्ावण करण्याच्या प्रयत्नाला सुरर्ाि करार्ी येव्हडीच र्ाझी
र्ाफक अपेिा आहे.

डॉ. सुहास पाटील हे अर्ेररके िील एक आघाडीचे, प्रहिष्ठीि र् आररणीय असे
िारिीय र् त्यािूनही र्राठी उद्योजक म्हणून ओळखले जािाि. त्यांनी स्थापन के लेली ' सीरस
लॉजीक ' ( Cirrus Logic ) ही कं पनी हसहलकॉन व्हॅलीर्धील एक आघाडीची कं पनी म्हणून
ओळखली जािे.
डॉ. पाटील यांचा जन्र् 1944 साली जर्शेटपुर( झारखंड ) येथे झाला. लहान
पणापासूनच त्यांना सायन्सची आर्ड होिी. त्यांच्या र्हडलांचा रे हडयो ररपेअरींगचा साईड
हबहझनेस होिा त्यार्ुळे हे घडले असार्े. के हर्स्ट्री हा त्यांचा आर्डीचा हर्र्षय होिा र् त्यांनी
शाळे ि असिानाच घरी एक छोटी के र्ीकल लॅब पण काढली होिी. त्यार्ेळी त्यांना पॉप्युलर
र्ेकॅनीक हे र्ासीक फार आर्डायचे. या र्ाहसकाि काय हलहहले आहे हे सर्जार्े म्हणून त्यांनी
इं ग्रजी िार्षेचा अभ्यास करुन त्यार्र प्रिुत्र् हर्ळहर्ले.
1965 साली आय. आय. टी. खरगपुर येथुन बी. टेक. झाल्यार्र िे उच्च
हशिणासाठी अर्ेररके ि आले. 1970 िे 1975 पयंि िे एर्. आय. टी र्धे अहसस्टंट प्रोफे सर
म्हणून कार् करि होिे. र्ग उटाह युहनव्हर्थसरटच्या इं हजनीयरींग कॉलेजर्धे त्यांनी असोसीएट
प्रोफे सर म्हणून कार् के ले. त्यांनी 1981 साली सॉल्ट लेक हसटी येथे पाटील हसस्टीम्स या
कं पनीची स्थापना के ली. याच कं पनीचे रुपांिर पुढे सीरस लॉजीक र्धे झाले. र्ग िे हसहलकॉन
व्हॅलीि आले. िे अजून काही र्हत्र्ाच्या कं पन्यांचे डायरे क्टर आहेि. िसेच सॅन ओजे ( San
Jose ) येथील टेक्नीकल म्युहझयर्चे डाररे क्टर पण आहेि. हे टेक्नीकल म्युझीयर् अर्ेररके िील
सर्ोकृ ष्ट टेक्नीकल म्युझीयर्पैकी एक म्हणून ओळखले जािे.
िे रानशुर म्हणून पण ओळखले जािाि. त्यांनी एर्. आय. टी ला 15 लाख
डॉलसवची िेथील स्टाटा सेन्टरच्या उिारहणसाठी रेणगी म्हणून करले आहेि. िसेच िारिािून
अर्ेररके ि आलेल्या लोकांनी उद्योग व्यर्सायाि हशरार्े म्हणून िे प्रयत्नशील असिाि.
हशिण िेत्रािून आलेल्या डॉ. सुहास पाटील यांनी अर्ेररके सारख्या पुढारलेल्या रेशाि यशस्र्ी
उद्योग व्यर्साय उिारुन सर्व िारहियांची, र् हर्शेर्षिः र्राठी र्ाणसांची र्ान अहिर्ानाने
उं च के ली आहे. रेर् त्यांना असेच यश रेि जार्ो हीच शुिेच्छा.

रहा

लक्ष्र्ीरोडर्रील र्राठी ब्राम्हण रुकानराराची हिसरी हपढी

सुर्ुख आगाशे

पुण्याचा लक्ष्र्ीरोड म्हटला की डोळयांपुढे येिाि साड्ा, कपडे र् कापडांची
िव्य रुकाने र् आकशवक शोरुम्स. लक्ष्र्ीरोड हा खर्या अथावने पुण्याची शान आहे. येथील कापड
बाजार हा पुणेकरांच्या सर्ृद्धीचे एक उराहरण आहे. पुण्याच्या बाहेरुन आलेली कोणिीही
व्यक्ती असो, पुण्याच्या लक्ष्र्ीरोड र् र्हात्र्ा गांधी रोड (एर्. जी. रोड कॅ म्प) या र्ाके टसना
िेट करल्याशीर्ाय पुण्यािून परि जाि नाही. परं िु लक्ष्र्ीरोडर्रील कापड बाजार हा
र्ुख्यत्र्ेकरुन गुजरािी र्ारर्ाडी र् सींधी लोकांच्या िाब्याि आहे. यार्धे एकही र्राठी ब्राम्हण
रुकानरार नाही याची खंि र्ाटायची. याचा अथव लक्ष्र्ीरोडर्र र्राठी ब्राम्हण रुकानरार
नाहीि असे नाही. असे रुकानरार आहेि पण त्यांचे व्यर्साय र्ेगळे आहेि. गाडगीळ,

कायगांर्कर, अष्टेकर हे जर्ेलर म्हणून प्रहसद्ध आहेि. िर जोशींचे स्टोअर आहे. कापड धंद्यािील
एकच र्राठी ब्राम्हण रुकानरार र्ला ठाऊक होिे िे म्हणजे पटर्धवन टेलसव. त्यार्ुळे कापड
व्यर्सायाचे र् र्राठी ब्राम्हण र्ाणसाचे हर्ळया िोपळयाचे नािे असार्े असे र्ला र्ाटि होिे.
पण याच लक्ष्र्ी रोडर्र आगाशे आडनांर्ाच्या एका कोकणस्थ ब्राम्हण कु टुंबाचे
रुकान गेली 72 र्र्षे आहे, आहण िे सुद्धा कुं टे चौकासारख्या र्ोक्याच्या रठकाणी हे लकु न बरे
र्ाटले. सुर्ुख आगाशे याच्याशी र्ारलेल्या गप्पांर्धून ही र्ाहहिी उघड झाली.
र्ाहणक स्टोअसव या नांर्ाने सुर्ख
ु च्या आजोबांनी, श्री. राजारार् आगाशे यांनी, 1940 साली
लक्ष्र्ीरोडर्र रुकान सुरु के ले. िे जनरल स्टोअर र् हगफ्ट शॉप होिे. पुढे या रुकानाची धुरा
सुर्ुखचे र्डील र् काका यांनी संिाळायला सुरर्ाि के ली र् अजूनही कायर् आहे. सुर्ख
ु चे
र्डील हर्जय आगाशे हे हशिणाने इलेक्ट्रीकल इं हजनीयर आहेि. 1968 साली त्यांनी र्ाडीया
कॉलेजर्धून इलेक्ट्रीकल इं हजनीयरींगचा हडप्लोर्ा के ला पण इलेक्ट्रीकल इं जीनीयर म्हणून
कधी

कार्

के ले

नाही.

त्यांनी

रुकानािच

लि

घािले.

सुर्ुखचा जन्र् 1976 सालचा र् पुण्याचा. िो एकु लिा एक र्ुलगा. िो नु. र्. र्ी. चा हर्द्याथी
आहे. 1992 साली 10 र्ी झाल्यार्र एस. पी. कॉलेजर्धून 1997 साली बी. कॉर्. के ले.
त्यानंिर इन्डसचव र्धून डीएर्एर्, डीबीएर्, एर्एर्एस हे कोसेस के ले. 2004 साली लग्न
झाले. सौ. र्र्षाव कोल्हापुरच्या असून त्या पण बी. कॉर्., डीएलएल आहेि. 2006 साली
र्ुलीचा, साहनकाचा जन्र् झाला.
सुर्ुख सुद्धा लहानपणापासूनच रुकानाि येि होिा. थोडे थोडे रुकानाच्या
कार्ांि लि घालि होिा. त्याच्या र्नाि काहीिरी आगळे र्ेगळे करायची इच्छा हनर्ावण होि
होिी. आधुनीक हपढीला आर्डेल, िार्ेल असे काहीिरी करायची इर्षाव र्नाि हनर्ावण होि
होिी. लक्ष्र्ीरोडर्र र्ोक्याच्या रठकाणी असलेल्या रुकानाचा कसा जास्िीि जास्ि फायरा
करुन घेिा येईल या रृष्टीने सरैर् हर्चार चि सुरु होिे.
पहहले डायव्हसीकफके शन आले िे म्हणजे पाकव अव्हेन्यु, ओल्ड स्पाईस, हनर्ीया
टॉयलेटरीज सारख्या प्रहसद्ध ब्रँडच्या हडस्ट्रीब्युटरशीपची संधी हर्ळाली. यािूनच पीटर इं ग्लंड
या रे डीर्ेड र्ेन्स गार्ेन्टची हडलरशीप हर्ळाली र् खर्यास अथावने कापड उद्योगाशी संपकव

आला. 2004 साली र्ाहणक स्टोअरचे रुपांिर पीटर इं ग्लंडच्या शोरुर् र्धे करण्याि आले.
रे डीर्ेड गार्ेन्टसे र्ाके ट ककिी र्ोठे आहे र् त्याि ककिी र्ार् आहे याचा प्रत्यय सुर्ुखला येऊ
लागला. िसेच हनरहनराळया फॅ ब्रीक्सची पण ओळख होऊ लागली.
सुर्ुखला पहहल्यापासून आकर्षवण र्ाटि होिे िे 'हलनन' या फॅ ब्रीकचे. र्ाणसाने
शोधून काढलेला पहहला कापड धागा हा हलनन आहे असे र्ला सुर्ुखने सांगीिले. हा धागा
फ्लॅक्स नांर्ाच्या एका झाडाच्या सालापासून काढला जािो. हे झाड लार्ल्यार्र 15 र्र्षांनी हा
धागा हर्ळु लागिो. ही फ्लॅक्सची झाडे र्ाटेल िेथे उगर्ि नाहीि. िी हर्हशष्ट र्ािार्रण र्
िपर्ान असलेल्या रलरलीच्या प्ररेशािच उगर्िाि. हल्ली ही झाडे बंगलारेशािील र् रिीण
युरोपर्धील ठरार्ीक प्ररेशािच उगर्िाि. त्यार्ुळे हलननचा धागा र्हाग असिो र् त्यार्ुळे
कापड पण र्हाग असिे. आज िरी िारिाला हा धागा आयाि करार्ा लगिो.
हल्ली पुरुर्षांची कपड्ांची आर्ड बरलि चालली आहे हे सुर्ुखच्या लिांि येऊ लगले. आकर्षवक
कपड्ांबरोबरच, कर्ी चुरगळणारे , इस्त्रीची आर्श्यकिा लागणार नाही असे र् करघवकाळ
टीकु न सुद्धा नव्यासारखे करसिील अशा कपड्ांकडे िरुण हपढीचा जास्ि ओढा आहे हे त्याच्या
लिांि आले. पीटर इं ग्लंडचे शटव ग्राहकांची ही र्ागणी पुरी करु शकि नाही हे पण त्याच्या
लिांि आले. त्याची पीटर इं ग्लंडची हडस्ट्रीब्युटरशीप उत्तर् चालु होिी. िरी सुद्धा ग्राहकांची
र्रील र्ागणी पुरी करु शकणारी रे डीर्ीड गार्ेन्टस आपणच आपल्या ब्रँडखाली बाजाराि कां
आणु नयेि असे हर्चार सुर्ुखच्या र्नांि येऊ लगले.
कॉटन कींगच्या र्राठे यांच्यार्ुळे सुर्ुखला प्रोत्साहन हर्ळाले. त्यांच्या
र्ागवरशवनाखाली सुर्ख
ु ने या करशेने प्रर्ासाला सुरर्ाि के ली. झीनॉन र् हलनॉन या नांर्ाने
शटवस, पॅन्टस, ब्लेझसव, सुट्स र्ाके टर्धे आणायचे ठरले. लाईर्लाईट हा ब्रॅन्ड ठरला.
पहहल्यांराच हलनन फॅ ब्रीकर्धे फॉर्वल शटवस, स्लीर् शटवस, ट्राऊझसव, सुटस र्
ब्लेझसव अशी संपुणव रें ज र्ाके टर्धे आणायचे ठरले. हलनॉन हा ब्रॅन्ड हलनन फॅ ब्रीकर्धील
कपड्ांसाठी आहे.
नुकिेच सुप्रहसद्ध र्राठी संगीिकार र् गायक अर्धुि गुप्ते याच्या शुिहस्िे
लाईर्लाईट या िव्य शोरुर्चा उरघाटन सोहळा र्ोठ्या करर्ाखाि पार पडला.

लक्ष्र्ीरोडर्रील िारि र्ूलनच्या सर्ोर असलेल्या पीटर इं ग्लंडच्या 2000 चौ.
फू ट एररया असलेल्या शोरुर्चे रुपांिर आिा 'लाईर्लाईट' या शोरुर्र्धे करण्याि आले आहे.
आज सुर्ख
ु चे र्डील र् काका ही शोरुर् संिाळि आहेि. आज एकु ण 12 र्ाणसे कार् करीि
आहेि. कापडाची हनर्ड करणे, हडझाईन्स बनर्ून घेण,े र्ुंबई र् बारार्िी येथुन कपडे ियार
करुन घेण,े क्वाहलटी कं ट्रोल ही सर्व कार्े सुर्ख
ु बघिो.
सुर्ुख आल्यापासून र्ाहणक स्टोअरची उत्तर् प्रगिी झाली आहे. 1999 साली
र्र्षावला 40 लाख रुपये असणारा टनव ओव्हर आिा र्र्षावला 2. 5 कोटी रुपयांर्र गेला असून िो
र्र्षावला 10 कोटी रुपयांपयवि लर्करच र्ाढर्ण्याची सुर्ुखची योजना आहे. पहहल्या
करर्सापासूनच ग्राहकांचा उत्तर् प्रहिसार हर्ळि असल्यार्ुळे िो आनंरी र् उत्साही आहे.
पुण्याि अजून शोरुम्स सुरु करण्याची त्याची योजना आहे. सुर्ख
ु हा पक्का र्ाके टींग र्ॅन आहे.
र्ाके टींगचे िले र्ोठे बजेट असलेला सुर्ुख हा र्ला िेटलेला पहहला र्राठी ब्राम्हण रुकानरार
आहे. त्याने र्ाकीटींगची अनेक आधुनीक िंत्रे उपयोगाि आणायला सुरर्ाि के ली आहे.
सुर्ुखचे अजून एक हर्शेर्षिा म्हणजे िो एक उत्कृ ष्ट खेळाडू आहे. िो एक चांगला खोखो पटु
असून त्याने आंिर हर्द्यापीठ र् नॅशनल लेव्हलर्र या खेळाचे प्रहिहनधीत्र् के ले आहे. त्यार्ुळे
त्याच्याि स्पोटवर्न स्पीरीट िरपुर आहे.
सुर्ुखच्या या प्रयत्नार्धे त्याला त्याच्या घरच्यांची उत्तर् साथ हर्ळाली. त्याला
आजोबांचे र्ागवरशवन हर्ळाले. त्याचे आजोबा र्याच्या 92 व्या र्र्षी गेले. र्हडलांचे र् काकांचे
सिि प्रोत्साहन हर्ळि गेले. पत्नीची उत्तर् साथ हर्ळाली. आधी पत्नीचीपण उद्योग व्यर्सायाि
साथ होिी. पण आिा र्ुलगी लहान असल्यार्ुळे र् संसाराची जबाबरारी असल्यार्ुळे आिा
हिने गृहहणी होणेच पसंि के ले आहे.
िर असा हा हसर्ुख, स्र्प्नाळु डोळे असलेला, र्ोठी स्र्प्ने बघायची धाडस
करणारा, िी स्र्प्ने सत्याि आणाण्यासाठी धडपड करणारा एक िरुण र्राठी ब्राम्हण उद्योजक!
रेर् त्याचे र्र्षावला 10 कोटी रुपयांचे टनवओव्हरचे स्र्प्न लर्करच पुरे करो ही र्ाझी रेर्ाचरणी
प्राथवना.

अकरा

जयाच्या नसानसाि हशिक हिनलेला आहे असा पुण्याचा

प्रा. अहनल परांजपे

धाकट्यांनी थोरांचा आरर करार्ा अशी परं परा आपल्यार्धे आहे. जया व्यक्ती
र्याने लहान आहेि त्यांनी आपल्यापेिा र्याने र्ोठ्या असलेल्या व्यक्तींचा आरर करार्ा,
त्यांना सन्र्ानाची र्ागणूक द्यार्ी अशी अपेिा के ली जािे. धाकट्यांनी थोरांच्या पाया पडार्े,
त्यांचा आहशर्ावर घ्यार्ा अशी पण परं परा आपल्याि आहे. (िारि सोडू न अशी परं परा इिर
रेशांर्धे नसार्ी असा र्ाझा सर्ज आहे. ) आपल्या संस्कृ िीच्या जया काही र्हत्र्ाच्या खाणा-

खुणा आहेि त्यािली ही एक र्हत्र्ाची खुण आहे. त्यार्ुळे र्ुंजी, लग्न र् अशा प्रकारच्या धार्थर्क
हर्चधर्धे ही परं परा कटािाने पाळली जार्ी असा अनेकांचा प्रयत्न असिो.
ही झाली नाण्याची एक बाजु. पण थोरांनी धाकट्यांचा आरर करार्ा अशी
परं परा हनरान र्ला िरी आढळू न आली नाही. र्ोठ्यांनी धाकट्यांचे कौिुक करार्े अशी परं परा
आहे. पण कौिुक आहण आरर याि र्ोठा फरक असिो. आररर्धे कौिुक असिे पण कौिुकार्धे
आरर असिोच असे नव्हे. िसेच कौिुक हे िेर्ढ्यापुरिेच असिे. आरर करघवकालीन असिो.
थोरांनी धाकट्यांचा आरर करायचा नाही ही परं परा र्ोडीि काढि र्ला असे म्हणायचे आहे
की अहनल परांजपे र्ाझ्यापेिा र्याने बराच लहान असूनही र्ी त्याचा अत्यंि आरर करिो. जर
त्याच्या पाया पडू न त्याचा आहशर्ावर घेण्याची संधी र्ला हर्ळाली िर त्यार्धे र्ला कोणत्याही
िहेचा कर्ीपणा न र्ाटिा उलट आनंरच होईल.
िो खर्या अथावने र्ाझा ‘गुरु’ आहे. सन 2002 साली र्ी आयुर्थर्र्ा िेत्रांि प्रर्ेश
के ला िेव्हा अहनल परांजपे हा थोर ‘ट्रेनर’ र्ला िेटला हे र्ी र्ाझे िाग्य सजिो. जयाला
आयुर्थर्म्यािील र का ठ कळि नव्हिे अशा र्ाझ्यासारख्या, सारठच्या उं बरठ्यार्र असलेल्या,
नाठाळ र्ाणसाला आयुर्थर्र्ा िज् होण्यासाठी जयांचे ‘ट्रेनींग’ अत्यंि उपयुक्त ठरले िो हा अहनल
परांजपे. त्याच्या ट्रेनींगला 10 र्र्षे झाली पण अजूनही र्ी त्याचे ट्रेनींग हर्सरु शकि नाही.
‘ट्रेनर’ कसा असार्ा त्याचे अहनल परांजपे हे आरशव उराहरण आहे. त्याच्यार्ुळेच र्ला
‘Teacher’ (हशिक) र् ‘Trainer’ (प्रहशिक) यािला फरक कळला. हशिक होणे ही जर ‘आटव’
असेल िर ‘ट्रेनर’ होणे ही ‘डबल आटव’ आहे. कारण ट्रेनर हा उत्तर् हशिक असार्ा लागिोच पण
िो आपल्या हर्र्षयािला उत्कृ ष्ट िज् पण असार्ा लागिो. अहनल परांजपे याच्याि हे रोन्ही गुण
असार्ेि म्हणूनच िो उत्कृ ष्ट ट्रेनर होऊ शकला. त्यार्ुळे र्ला त्याची र्ुलाखि घेण्याची संधी
हर्ळाली िेव्हा र्ाझे र्न आनंराने उचंबळू न आले. जयाप्रर्ाणे एखारा हर्द्याथी आपल्या जुन्या
आर्डत्या हशिकांना िेटायला जया उत्सुकिेने जािो त्याच उत्सुकिेने र्ी अहनल परांजपे याचा
हर्द्याथी बनुन त्याला िेटण्यासाठी गेलो.
अहनल हे एक अजब रसायन आहे. रृढ आत्र्हर्श्वास हा त्याचा पाया आहे.
त्याच्या नसानसाि हशिक हिनलेला आहे. एक ना एक करर्स स्र्िःचा हबहझनेस करायचाच हा
हर्चार लहानपणापासूनच डोक्यांि पक्का. नोकरीिील अनुिर्ाचे रुपांिर स्र्िःच्या यशस्र्ी

हबहझनेसर्धे करायचे धाडस त्याने करुन राखर्ले. त्याचप्रर्ाणे आपल्यािील जािीर्ंि
हशिकाला र्ार् हर्ळे ल असे िेत्र पण त्याने हनर्डू न काढले, िे म्हणजे ‘ट्रेनर’.
अहनलचा जन्र् रटहपकल र्ध्यर् र्गीय कोकणस्थ ब्राम्हण घरांि झाला. र्डील
नोकरी करणारे र् कु टुंबाला उद्योग व्यर्सायाची पाश्वविूर्ी नाही. चार िार्ांर्धे अहनल सर्ावि
धाकटा. बहीण नाही. र्डील सरकारी खात्याि नोकरी करि होिे िर आई गृहहणी.
अहनलचे हशिण पेरुगेट िार्ेस्कु ल र् सरस्र्िी हर्द्या र्ंकरराि झाले. पहहल्यापासूनच ‘अनव ऍन्ड
लनव’ कडे त्याचा ओढा होिा. हचत्रकला उत्तर् असल्यार्ुळे शाळे ि असिाना हािाने ग्रीटींग
का्सव बनर्ून हर्कायचा. हबहझनेसचे बाळकडु लहानपणापासूनच हर्ळु लागले होिे. लोकांना
हशकर्ण्याची आर्ड र्ात्र लहानपणापासून. अहनल सांगिो की िो पहहलीि असिाना रुसरीच्या
र्ुलांना हशकर्ि असे.
1970 साली र्ॅट्रक झाल्यार्रच त्याला एल. आय. सी र्धे नोकरी हर्ळाली. पण
पहहल्यांरा त्याला ही नोकरी आर्डली नाही. कारण िेथे रटहपकल गव्हनवर्ेन्ट र्ािार्रण होिे.
हर्ळणारा पगार आहण होणारे कार् याचा कांही संबंध नसायचा. अनेक र्ेळा अहनलच्या र्नांि
ही नोकरी सोडू न द्यार्ी असे हर्चार आले. पण पुढील हशिणासाठी त्याने या नोकरीचा
सरुपयोग करुन घेिला. त्याने B. Com. के ले र् पुढे LLB पण के ले. िसेच प्रोफे शनल पररिा
रेऊन आज िो इन्शुरन्स इं हस्टट्युट ऑफ इं हडयाचा असोहसएट र्ेंबर आहे (AIII). LLB
झाल्यार्र LLM च्या र्ुलांना हशकर्ायला सुरर्ाि पण के ली.
अशी ही नोकरी त्याने 11 र्र्षे के ली. काहीिरी चॅलेंजींग करायला हर्ळार्े
त्यासाठी र्न िळर्ळि होिे. र्ग एल. आय. सी सोडायचा हर्चार पक्का झाला. जॉब सचव सुरु
झाला. बँक ऑफ र्हाराष्ट्र र्धे लीगल ऑफीसर म्हणून हसलेक्शन पण झाले. पण हर्ा असलेला
‘टनींग पॉईंट’ त्याला एल. आय. सी िच हर्ळाला. िेथे त्याची ‘डेव्हलर्ेन्ट ऑफीसर’ म्हणून
हनर्ड झाली. आिा त्याचा डायरे क्ट र्ाके टींग र् सेल्सशी संबध
ं येऊ लागला. हर्र्ा एजंटशी
संबंध येऊ लागला. पॉहलहसची हर्िी कशा प्रकारे करायची याच्याशी संबंध येऊ लागला. आहण
र्ग त्याच्या लिाि आले की खरे त्याच्या आर्डीचे हेच िेत्र आहे. यार्धे हशकायला र् अनुिर्
घ्यायला िरपुर र्ार् आहे. कँ प ब्रँचला असिाना त्याने याि पुणव लि घािले. जास्िीि जास्ि
हर्र्ा एजंटांना िेटण्याचे धोरण ठे र्ले. त्यार्ेळी हर्र्ा एजंट हे खर्या अथावने अहनलचे गुरु होिे.

अहनलचे छान चालले होिे. एल. आय. सी र्धला जॉब होिा. 1980 साली लग्न
झाले. सौ. इं ररु च्या आहेि. 1982 साली र्ोठ्या र्ुलाचा हनहखलचा र् 1988 साली धाकट्या
र्ुलीचा पल्लर्ीचा जन्र् झाला. अहनलच्या लिाि आले की ब्रँच कशी चालिे याचा पण अनुिर्
असणे आर्श्यक आहे. त्यासाठी अहसस्टंट ब्रँच र्ॅनेजरचे हे पर हस्र्कारले िेव्हा त्याची
औरं गाबारला बरली झाली.
स्र्िःचा हबहझनेस सुरु करायचा हर्चार लहानपणापासूनच डोक्यांि घोळि
होिा. पण र्ुहुिव सापडि नव्हिा. पण एका छोट्या घटनेने र्ुहुिव सापडला. अहनल डेव्हलपर्ेन्ट
ऑकफसर असिाना त्याच्या एका हर्र्ा एजन्टने 5 लाखांची एक पॉहलसी के ली होिी. त्यासाठी
लागणारी सर्व र्ेहनि अहनलचीच होिी. एकरा त्या एजन्टने अहनलला घरी चहाला बोलार्ले
र् नर्ीन घेिलेला कलर रट. व्ही. राखर्ला. िो बराच र्हाग होिा. पण जेव्हा अहनलला कळले
की त्या एजंटने िो कलर टी. व्ही. 5 लाख रुपयाच्या पॉहलसीर्र हर्ळालेल्या कर्ीशनर्धून
घेिला आहे, अहनलचे डोके च कफरले. िेथेच त्याने नोकरी सोडू न एल. आय. सी. एजन्ट
होण्याचा हनणवय घेिला. सौंचा िक्कर् पाटठबा होिाच.
1992 साली, र्ीस र्र्षांच्या सेर्ेनंिर, नोकरी सोडली िेव्हा िो असीस्टंट ब्रॅन्च
र्ॅनेजर (सेल्स) होिा.
1992 साली त्याने एल. आय. सी. एजन्ट म्हणून कार्ाला सुरर्ाि के ली.
त्याचर्ेळी त्याला पुण्याच्या हसम्बॉयसीस र्धे हशकर्ण्याची संधी हर्ळाली. आयुर्थर्र्ा व्यर्साय
करिाना त्याच्या लिांि आले की या िेत्राशी संबध
ं ीि काही जोडधंरे सुरु के ले िर त्याचा
फायरा होईल. र्ग त्याने जनरल इन्श्युरन्सच्या व्यर्सायांि परापवण के ले. गुंिर्णुककबद्दलची
जागृिी र्ाढु लागल्याने र्ग म्युच्युअल फं डाच्या व्यर्सायाि परापवण के ले. हर्र्ा िेत्रािील ट्रेनर
म्हणून बरीच र्र्षे िो कार् करीि आहे.
र्राठीि एक शब्र आहे ‘िला’. हा शब्र जर उलटा हलहहला िर जो शब्र ियार
होिो िो आहे ‘लाि’. लोकांचे िले के ले िरच लाि होिो हे अहनलने अचुक ओळखले. त्यार्ुळे
त्याच्या डोक्यांि सिि लकांचा लाि कसा करिा येईल याचेच हर्चार घोळि असिाि.
त्यािूनच र्ग त्याने ‘पसवनल फायनान्शीयल प्लॅनींग, ररटायरर्ेन्ट प्लॅनींग’ यांसारख्या
हर्र्षयांर्र प्रिुत्र् हर्ळर्ले. त्याने आपल्या कं पनीचे नांर् पण ‘परफे क्ट फ्युचर’ (Perfect

Future) असे ठे र्ले आहे. स्टॉक र्ाके टबद्दल उत्सुकिा र्ाढल्यार्ुळे ‘अहर्रि’ या सॉफ्टर्ेअर
पॅकेजच्या संपुणव र्ाके टींगची जबाबरारी पेलली आहे. आज िो या कं पनीचा डायरे क्टर असून
ऑल इं हडया र्ाके टींग हेड आहे. या पॅकेजर्ुळे र्ोबाईलर्र स्टॉक र्ाके टच्या संबंधीि शेअर
खरे री-हर्िी संबंधािील अभ्यासपुणव सूचना हर्ळि असिाि. अहनल आधी घरुन कार् करायचा.
आि त्याचे कर्ेनगरला ऑफीस आहे.
उद्योग व्यर्सायाची र्ानहसकिा त्याने आपल्या घराि पण आणली आहे. त्याचा
र्ुलगा हनखील B. Sc. Electronics असूनही त्याने स्र्िःचा टु रीझर्चा व्यर्साय सुरु के ला
आहे.
िुर्च्या िहर्ष्य काळािील योजना काय आहेि असे र्ी अहनलला हर्चारले िर
त्याने सांगीिले की त्याच्या योजना आर्थथक कर्ी र् सार्ाहजक जास्ि आहेि. र्राठी लोकांना र्
त्यािूनही र्राठी ब्राम्हण लोकांना त्यांचा आर्थथक स्िर उं चार्ण्यासाठी र् त्यांच्यांि आर्थथक
सर्ृद्धी येण्यासाठी आपला उपयोग व्हार्ा ही त्याची र्नोर्न इच्छा आहे.
हल्लीच्या र्राठी ब्राम्हण िरुण िरुणींसाठी िुम्ही काय सल्ला द्याल असे र्ी हर्चारले. अहनलने
सांगीिले की हबहझनेसर्धे येण्यासाठी ‘Guts’ लागिाि.
G = Genuine
U= Urge
T = To
S = Succeed
याचा अथव जया लोकांना यशस्र्ी होण्याची प्रार्ाहणक जबर इच्छा आहे त्यांनी
हबहझनेसर्धे जरुर यार्े.
अहनल परांजपे यांची ही इच्छा ककिी र्राठी ब्राम्हण िरुण िरुणी पुरी करिाि
बघुया.

बारा

फक्त 29 करर्स नोकरी

पुण्याचे शार् रेशपांडे
र्राठी र्ाणसांचे आहण नोकरीचे नािे ककिी हजव्हाळयाचे, आहत्र्यिेचे आहे हे
सांगायची गरज नाही. प्रत्येक र्राठी र्ाणसाचे स्र्प्न असिे की उत्तर् नोकरी हर्ळार्ी, नोकरीि
चांगला पगार हर्ळार्ा, नोकरीि चांगली प्रगिी ककर्ा उत्कर्षव व्हार्ा, योग्य र्ेळी म्हणजे
र्याच्या 60 च्या आसपास हनर्ृत्त व्हायला हर्ळार्े. हनर्ृत्तीनंिर पेन्शन हर्ळाले िर सोन्याहून
हपर्ळे . थोडक्याि पहहली प्रॉयॉररटी नोकरी. र्ग त्यानंिर लग्न, संसार आहण इिर गोष्टी.
कारण र्राठी र्ाणसाची एकू ण प्रगिी ही त्याच्या नोकरीिील प्रगिीर्र जोखली जािे.

याचे कारण म्हणजे पुर्ी पासूनच र्हाराष्ट्रार्धे नोकर्यांचा सुकाळ आहे. र्राठी
र्ाणसाला पुर्ी त्याच्या गांर्ाि, हजल्ह्याि ककर्ा राजयाि सहज नोकरी हर्ळि असे. परं िु
इिर राजयांर्धे अशी पररहस्थिी नव्हिी. सािरिेर्धे के रळ राजय िारिािआघाडीर्र आहे.
सुहशहिि आहण उच्चहशहिि लोकांची संख्या िेथे जास्ि आहे. पण नोकर्यांची कर्िरिाआहे.
त्यार्ुळे हे सुहशहिि के रळी लोक नोकरीच्या हनहर्त्ताने संपूणव िारिािच नव्हे िर जगिर
हर्खुरले आहेि. त्यांनी ‘बाबु’ लोकांचे ‘जॉब र्ाके ट’ अिरशः काबीज के ले आहे. 1970 च्या
रशकाि र्ी उत्तर प्ररेशर्धील ग्रार्ीण िागाि पुष्कळ कफरलो. त्यार्ेळी र्ला असे आढळू न आले
की ग्रार्ीण िागािअसलेल्या हॉहस्पटल्स र्धे आहण रर्ाखान्याि के रळी नसेस र्ोठ्या
प्रर्ाणार्र असि. र्ला एकही र्राठी नसव करसली नाही. राजस्थानर्धल्या र्ारर्ाड या
प्ररेशािून आलेल्या लोकांचे पण असेच आहे. हशिण नसल्यार्ुळे नोकर्या हर्ळणार नाहीि हे
ठाऊक असल्याने या जैन आहण र्ाहेश्वरी सर्ाजाने- िारििर खेडोपाडी जाऊन रुकाने काढली
र् उद्योग व्यर्साय सुरु के ले. ‘जहॉं जहॉं जाये बैलगाडी र्हॉं र्हॉं जाये र्ारर्ाडी’हे ब्रीरर्ाक्य

खरे करून राखर्ले. पाककस्िानािून हनर्ावसीि म्हणून आलेल्या चसधी लोकांची कथा ही
पण अशीच आहे. आिा हाच ककत्ता हबहार आहण उत्तर प्ररेशर्धील िरूण हगरर्ि आहेि. र्ला
कांही करर्सांपुर्ी एक हबहारी िरूण िेटला होिा. िीन र्र्षांपुर्ी िो जेव्हा पुण्याला आला िेव्हा
त्याला पुणे कोठे आहे र्ाहहि नव्हिे. आिा त्याला पुण्याची एर्ढी र्ाहहिी आहे की संपूणव
आयुष्य पुण्याि घालहर्लेल्या र्ाझ्यासारख्या व्यहक्तलाही नसेल. असो.

पण असे कांही र्हािाग आहेि की, चांगली नोकरी हर्ळर्ण्यासाठी
लागणारे ‘क्वाहलकफके शन’असिाना सुद्धा, त्यांनी ‘आयुष्याि कधीही नोकरी करायची नाही.
कोणाचा चाकर म्हणून रहायचे नाही. कोणाची हाजी-हाजी करायची नाही’ असा जणू काही
पणच के लेला आहे. थोडक्याि या लोकांनी आपल्या हािाने ‘नोकरी’चे रार स्र्िःसाठी कायर्चे
बंर करूनटाकले. त्यार्ुळे र्ग त्यांना उद्योग व्यर्सायाचे उघडे असलेले रार करसले. गंर्ि
म्हणजे उद्योग व्यर्सायाचे रार हे सर्ांसाठी नेहर्ीच उघडे असिे. िे कधीच बंर होि नसिे.
पण जोपयंि नोकरीचे रार बंर होि नाही िो पयंि हे रार करसि नाही. र्राठी सर्ाजाि असे
र्हािाग र्ुठिरच आहेि. त्यािील एक आहेि पुण्याचे शार् रेशपांड.े

शार्रार्ांचे कु टुंब र्ूळचे सािारा हजल्ह्यािील फलटण िालुक्यािले. पण त्यांचा
जन्र्, बालपण आहण हशिण पुणे हजल्ह्यािील जुन्नर यािालुक्याच्या गांर्ी झाले. त्यांचा जन्र्
1948 सालचा. त्यांना एक धाकटा िाऊ आहे. त्यांचे र्डील जुन्नरच्या सरकारी इहस्पिळांि
कम्पाऊंडर होिे त्यार्ुळे पगार अत्यंि अपुरा होिा. त्यांचे शालेय हशिण हजल्हा पररर्षरेच्या
शाळे िून सुरू झाले. न्यु इं हग्लश स्कू ल जुन्नर या शाळे िून िे 1965 साली शालांि परीिा
उत्तीणव झाले. नंिर िे पुण्याला हशकायला आले. पुण्याच्या एस. पी. कॉलेजर्धेशास्त्र शाखेि
प्रर्ेश घेिला. अनाथ हर्द्याथी गृहाि (आिाचे पुणे हर्द्याथी गृह) राहण्याची सोय झाली.
चंकरगडला चष्याच्या काचांचा (लेन्सेस) एक चांगला कोसव होिा. त्यासाठी र्सिीगृहािफे
बार्ीस र्ुले हनर्डली त्यांि शार्रार्ांचा पण सर्ार्ेश झाला. चंकरगडला जाऊन कांहीिरी

नर्ीन हशकायला हर्ळणार म्हणून अभ्यासाकडे रुलवि झाले. िो कोसव िर कांही झाला नाहीच
उलट परीिेि अपयश आल्याने हशिण थांबले.
शार्रार्ांचा एक आिेिाऊ एस. टी. र्धे नोकरी करीि होिा. त्याची
नारायणगांर्ला बरली झाली होिे. त्यांच्या कु टुंबाचे लक्ष्र्ीरोडला कपड्ांचे रुकानहोिे. आिा
लक्ष्र्ी रोडला र्राठी लोकांची कपड्ाची रुकाने फारशी करसि नाहीि. पण पुर्ी अशी
पररहस्थिी नव्हिी. शार्रार्ांनी या रुकानाि बसायला सुरर्ाि के ली. हळू हळू रुकानाचा
कारिार पण पाहू लागले. त्याच सुर्ारास र्ंचरच्या अण्णासाहोब आर्टे कॉलेजर्धून 1971
र्ध्यॆ बी. कॉर्. ची परीिा उत्तीणव झाले. पण नोकरी करायची नाही हे आधीच ठरले होिे.
याला र्डीलांचा हर्रोध होिा पण आईचा पाटठबा होिा.

1967 िे 1976 म्हणजे 9 र्र्षे त्यांनीआत्तेिार्ाच्या रुकानाि कार् के ले. पगार
असा नव्हिाच. खचावला जसे लागेल िसे पैसे हर्ळायचे. त्यांि िे खुश होिे. हचर्ण्या
गणपिीजर्ळ एक खोली िाड्ाने घेिली होिी. िार्ाच्या रुकानाि आपले ‘स्टेटस’ काय आहे
याची त्यांनी कधी पर्ाव के ली नाही. िार्ाच्या रुकानाचे िे र्ालक नव्हिे, िागीरार नव्हिे,
र्ॅनेजर नव्हिे की पगारी नोकर पण नव्हिे. पण लर्करच त्यांना याचा हर्चार करार्ा लागणार
होिा.

आिा त्यांच्या लग्नासाठी र्ुली बघायला सुरर्ाि झाली होिी. र्ुलगा नोकरी
करीि नाही म्हणून र्ुलीचे नकार येि होिे. पण पुण्याच्याच उल्का असलेकर या डी. एड.
झालेल्या र्ुलीचा होकार आला. र्ुलीचे र्डील एका शाळे चे प्राचायव होिे. र्ुलीला हजल्हा
पररर्षरेच्या शाळे ि नोकरी होिी पण िी होिी नगर रोडर्रील हशिापूरला. लग्न ठरि असिाना
त्यांच्या आिेिार्ाने र्ुलीच्या र्हडलांकडे जाऊन सांहगिले की र्ुलाला कांही नोकरी नाही, िो
काही कर्र्ि नाही, त्याच्याकडे कोणिीही हर्ळकि नाही िरी हर्चार करून काय िे ठरर्ा.
शार्रार्ांना हे जेव्हा कळले िेव्हा त्यांना र्ाईट िर र्ाटलेच पण िार्ाच्या रुकानाि आपले

खरे ‘स्टटस’ काय आहे याचा पत्ता लागला. िाबडिोब त्यांनी िार्ाचे रुकान सोडले
आहण लक्ष्र्ी रोडर्रील गोडबोले यांच्या ‘बॉम्बे डाईंग’ च्या रुकानाि नोकरी पत्करली. पण
ही नोकरी त्यांनी फक्त 29 करर्सच के ली.

1975 साली त्यांचे लग्न झाले. सौिाग्यर्िींच्या पगारार्र संसार सुरू झाला.
पत्नीची नोकरी आधी हशिापूरला आहण नंिर यर्िजर्ळ होिी. घरािली सर्व कार्े उरकू न
हशिापुरला एस. टी. बसने िर यर्िला रे ल्र्ेने जार्े लागे. आल्यार्र घरािील कार्े करार्ी
लागि, पण सासुबाईंचा िक्कर् पाटठबा होिा, त्यार्ुळे सर्व सुरळीि पार पडले.

शार्रार्ांच्या र्नांि काहीिरी व्यर्साय करायची इच्छा होिी. इिके करर्स
इिरांच्या व्यर्सायाि िे र्रि करीि होिे पण त्याचे काय फळ हर्ळाले हे र्र सांहगिलेच आहे.
कपड्ांचाच व्यर्साय करायचे ठरले कारण या व्यर्सायाचा बर्यापैकी अनुिर् पाठीशी होिा.
व्यर्साय िर करायचा पण िांडर्ल नव्हिे, िसेच जागा ककर्ा रुकान नव्हिे. पण िे नाउर्ेर
झाले नाहीि. त्यार्ेळी लक्ष्र्ीरोडर्रील हुजुरपागा शाळे च्या र्ागच्या बोळाि चसध्यांची
खोकडीर्जा खोपटािली कपड्ांची रुकाने होिी. त्यािील एक रुकान त्यांनी िाड्ाने हर्ळर्ले.
एका चसध्याकडू न 99 रुपयांचा र्ालउधारीर्र आणला. नोकरी करणार्या एका हर्त्राकडू न रोन
हजार रुपये कजव घेिले आहण व्यर्साय सुरू के ला. यासाठी त्यांना र्ारं र्ार र्ुंबईला र्ाल
आणण्यासाठी जार्े लागे. 1976 साली त्यांनी हा व्यर्साय सुरू के ला आहण एक र्र्षावच्या आि
म्हणजे 1977 साली नागनाथ पाराजर्ळ स्र्िःचे िाड्ाचे रुकान घेिले.

1977 साली त्यांच्या पहहल्या र्ुलीचा, उर्थर्लाचा जन्र् झाला. त्यांना एका
आगळया र्ेगळया व्यर्सायाि प्रर्ेश करायची संधी हर्ळाली. त्यार्ेळी फोर्च्या गाद्या

(र्ॅट्रेसस
े ) नुकत्याच बाजाराि येऊ लागल्या होत्या. कलवऑन ही या िेत्रािील आघाडीची कं पनी
होिी. पुण्याच्या श्रेयस हॉटेलला या गाद्यांची जरूरी होिी. या हॉटेलचे र्ालक श्री. हचिळे ,
शार्रार्ांना चांगले ओळखि होिे. त्यांनीच शार्रार्ांना या गाद्यापुरर्ण्याचे कार् करले.
इिके च नव्हे िर या गाद्यांची एजन्सी घ्यार्ी असा सल्ला करला. या एजन्सीच्या हडपॉझीटसाठी
लागणारे

5,000

रुपये

सुद्धा

हचिळयांनी

करले.

अशारीिीने

शार्रार्

1977

साली ‘कलवऑन’ या रे डीर्ेड गाद्यांचे पुण्यािले हडस्ट्रीब्युटर झाले. पुण्यािील जर्ळ जर्ळ सर्व
हॉटेल्स, होस्टेल्स आहण हॉहस्पटल्सना फोर्च्या गाद्या पुरर्ण्याचे कार् शार्रार्ांनी के ले. खर्या
अथावने ‘कलवऑनच्या गाद्या पुण्याि लोकहप्रय के ल्या त्या शार्रार्ांनीच. या प्रकारच्या
गाद्यांर्धल्या अनेक िांहत्रक गोष्टी िे हशकले. हळू हळू व्यर्साय र्ाढू लागला. एकाची
िीन रुकाने झाली. जर्ळ जर्ळ 25 र्र्षे म्हणजे 2007 सालापयंि त्यांनी ‘कलवऑन’ ची एजन्सी
के ली पण कं पनीबरोबर कांही र्ििेर झाल्याने त्यांनी ही एजन्सी सोडली. आिा िे गोररे ज
इं टेररओ र्ॅट्रेसस
े चे हडहस्ट्रब्युटर आहेि. हरशू इं टरप्रायझेस हे त्यांच्या कं पनीचे नांर् आहे.
नागनाथपाराजर्ळ आहण रटळक रोडर्र बारशाहीच्या र्ागे अशी रोन रुकाने आहेि. त्यांच्या
रुकानाि 200 रुपयांपासून गाद्या हर्ळिाि. सध्या त्यांची र्ार्थर्षक उलाढाल एक कोटी
रुपयांच्या र्र आहे.

एका

लहानशा

खोपटािल्या

रुकानािूनव्यर्सायाला

सुरर्ाि

करणार्या

शार्रार्ांनी आयुष्याि िरपूर प्रगिी के ली आहे. त्यांच्या सौिाग्यर्िींची पुढे पुण्याला बरली
झाल्यार्र एर्. ए. आहण बी. एड. के ले आहण यथार्काश हनर्ृत्त झाल्या. र्ोठी र्ुलगी उर्थर्ला
आर्ककटेक्ट आहे आहण जार्ई कं सल्टन्ट आहेि. रुसरी र्ुलगी शर्थर्लाने हॉटेल र्ॅनेजर्ेन्टचा कोसव
के ला असून पुढे एर्. सी. एर्. के ले र् कॉम्युटरच्या िेत्राि कायवरि आहे. हिचे यजर्ानांचा
टु ररझर्चा व्यर्साय आहे. र्ुलगा हर्षवर कं पनी सेिेटरी असून त्याची स्र्िःची कं पनी आहे.
शार्रार्ांचे र्हर्षीनगरला रुकान होिे. िेथे त्यांच्या र्ुलाचे ऑफीस आहे. सराहशर्पेठेि िर
र्ध्य र्स्िीि रोन प्रशस्ि फ्लॅटस असून िे आहण त्यांचा र्ुलगा शेजारी शेजारी राहिाि.

कं पनीिफे त्यांनी अनेक र्ेळा पररेशी जाण्याच्या योग आला असून सहा रेशांना िेटी करल्या
आहेि.
आिा त्यांचे र्य 66 र्र्षांचे आहे. िब्येि अजूनही ठणठणीि असून उत्साह जरा
सुद्धा कर्ी झालेला नाही. त्यांच्या बंधुनेही त्यांच्या पार्लार्र पाऊल टाकि हनगडीला स्र्िःचे
र्कव शॉप काढलेआहे. एकू ण िे सर्ाधानी आहेि.
प्रत्येक पुरुर्षाच्या जीर्नांि रोन हस्त्रया फार र्हत्र्ाच्या असिाि. एक म्हणजे
आई आहण लग्न झाल्यार्र पत्नी. उद्योग व्यर्सायार्धील यश या रोन हस्त्रयांचा पाठींबा कसा
हर्ळिो यार्र अर्लंबन
ू असिे. याबाबिीि शार्रार् नशीबर्ान आहेि. त्यांच्या ‘नोकरी
करायची नाही’ या ित्र्ाला त्यांच्या आईचा पहहल्यापासून पाठींबा होिा. िर ‘आिा िुम्ही बी.
कॉर्. झालेले आहाि. िुम्हाला चांगली नोकरी हर्ळू शकिे. आिा हे धंद्याचे नाटक बंर करा
आहण नोकरीला लागा. ’ असा आग्रह त्यांच्या पत्नीने कधी के ला नाही. म्हणून आपल्या यशाचे
श्रेय िे आपल्या आईला आहण पत्नीला रेिाि.
हल्लीच्या र्राठी िरूण िरूणींना त्यांचे एकच सांगणे आहे की त्यांनी उद्योग
व्यर्सायाि जरूर यार्े पण योग्य िी र्ानहसकिा आहण संयर् घेऊन कार् करार्े.
िर असे हे प्रहिकू ल पररहस्थिीिूनस्र्िःचा हर्कास करणारे शार् रेशपांड.े
रेर् त्यांना रीघावयुष्य रेर्ो हीचर्ाझी सकरच्छा.

िेरा

एक आगळा र्ेगळा उद्योजक

पुण्याचा श्रीकांि िागर्ि उफव बाबूजी

एखाद्या र्ाणसाशी आपली बरीच र्र्षे ओळख असिे, र्ैत्री असिे. त्याच्याशी
आपल्या अधून र्धून गाठी िेटी होि असिाि, ख्याली खुर्षाली सर्जि असिे. एखाद्या
कफल्र्च्या िुकड्ासारखे ककर्ा एखाद्या िल्या र्ोठ्या रट. व्ही. हसरीयलच्या अधून र्धून
करसणार्या छोट्या छोट्या एपीसोडसारखे त्याच्या आयुष्याचे कांही प्रसंग कळि असिाि. पण
याचा अथव आपल्याला िो र्नुष्य संपूणवपणे र्ाहीि असिोच असे नव्हे. त्याची प्रगिी, त्याच्या
अचीव्हर्ेन्टस, त्याच्या आयुष्यािील चढ उिार याची फारच जुजबी र्ाहहिी असिे. र्ाझे
आहण बाबूजीची र्ैत्री ही काहहशी याच प्रकारची होिी.

1961 सालच्या पानशेि पुरानंिर आर्चे पर्विीला स्थलांिर झाले. त्यार्ेळी
पर्विी हे गांर्ठाण होिे. िेथे चक्क ग्रार् पंचायि होिी. त्यार्ेळी पर्विी गांर्ाि एक धड रुकान
सुद्धा नव्हिे. काड्ाची पेटी आणायला सुद्धा एस. पी. कॉलेजच्या चौकाि जार्े लागे. अशा या
पर्विी गांर्ाि एक कारखाना आहे र् िो सुद्धा िागर्ि आडनांर्ाच्या एका ब्राम्हण कु टुंबाचा
आहे याचे अप्रूप र्ाटि होिे. या कारखान्याचे र्ालक िात्या िागर्ि हे पर्विी गांर्ािील एक
र्जनरार व्यक्तीर्त्र् होिे. िे जनसंघाचे कायवकिे, राष्ट्रीय स्र्यंसेर्क संघाचे शाखा प्रर्ुख म्हणून
ओळखले जाि. त्यांच्या एकु लत्या एक र्ुलाशी म्हणजे बाबूजीशी र्ाझी ओळख होईल असे कधी
र्ाटले नव्हिे. र्ाझ्या र्ोहन िार्े या हर्त्रार्ुळे र्ाझी र् बाबूजीची ओळख झाली. स्र्िःचा एक
छोटासा कारखाना असलेला एक धडपड्ा िरुण अशीच र्ाझी त्याच्याबद्दल इर्ेज हनर्ावण
झाली. बाबूजी नेहर्ीच प्रचंड हबझी असायचा. त्याची सारखी पळापळ चालु असायची. कधी
कधी िर त्याला बोलायला सुद्धा फु रसि नसायची. त्याची सिि धार्पळ बघुन कधी कधी र्ला
त्याची कीर् यायची. पण त्याच्यांि एक गुण र्ात्र र्ाखाणण्याजोगा होिा. िो हर्त्रांसाठी
नेहर्ीच र्ेळ काढायचा. त्याला हर्त्रांची प्रचंड आर्ड. िसेच आपण कारखानरार आहोि हा
िोरा त्याने कधीच र्ीरर्ला नाही.
हल्लीच्या ब्राम्हण िरुण िरुणींनी नोकरीच्या र्ानहसकिेर्धून बाहेर पडू न उद्योग
व्यर्सायाच्या र्ानहसकिेर्धे हशरार्े या रृष्टीने र्ाझे थोडे फार प्रयत्न चालु असिाि. या
प्रयत्नाचा एक िाग म्हणून यशस्र्ी पण लोकांना फारसे र्ाहीि नसलेल्या र्राठी ब्राम्हण
उद्योजकांच्या र्ुलाखिी घेऊन त्यांच्या स्फ़ु िीरायक यशोगाथा लोकांपयंि पोचर्ाव्याि अशा
प्रकारच्या र्ाझ्या प्रयत्नांना सुरर्ाि झाली. र्ाझ्या या र्ुलाखिी ब्राम्हण व्यार्साहयक पहत्रके ि
हनयर्ीिपणे प्रहसद्ध होऊ लागल्या. या र्ासीकाचा र् बाबूजीचा संबंध फार जुना आहे.
बाबूजीची पण र्ुलाखि या र्ासीकािून प्रहसद्ध व्हार्ी अशी र्ाझी इच्छा होिी. र्ला
रोन्हीकडू न यासाठी सकारात्र्क प्रहिसार हर्ळाला. योग जुळून आला. बाबूहजच्या घेिलेल्या
प्ररीघव र्ुलाखिीिून त्याचा जीर्नपट उलगडि गेला.
त्याचे संपुणव नांर् आहे श्रीकांि यशर्ंि िागर्ि. पण सगळे जण त्या बाबूजी या
नांर्ानेच ओळखिाि. हे नांर् त्याला कसे पडले हे त्यालापण ठाऊक नाही. त्याचा जन्र् 1944
सालचा र् र्ुंबईचा. िागर्ि कु टुंब र्ुळचे कोकणािले, रेर्रुखचे. बाबूजीचे र्डील िात्या र्
काका आधी नोकरीहनर्ीत्त र्ुंबईला र् र्ग पुढे गुजरािला गेले. िेथे िात्यांनी आधी एका
गुजरािी र्ाणसाच्या रुकानाि नोकरी के ली र् र्ग पुढे एका कापड हगरणीि जॉबर म्हणून

लागले. पण िात्यांच्या र्नार्र संस्कार झाले िे गुजरािी सर्ाजाच्या उद्योग व्यर्सायाच्या
र्ानहसकिेच,े त्यांच्या उद्यर्शीलिेचे िसेच आर्थथक व्यर्हारांचे. िात्या उत्तर् गुजरािी बोलि
असि. स्र्िःचा उद्योग व्यर्साय सुरु करायचा हे डोक्याि घेऊनच िे पुण्याला आले.
1940 िे 1950 या रशकांि एखाद्या र्राठी ब्राम्हण र्ाणसाने स्र्िःचा उद्योग
व्यर्साय सुरु करण्याचा प्रयत्न करणे ही गोष्टच अिक्यव होिी. िात्यांना पर्वहिच्या पायथ्याशी
स्र्स्िाि पण चांगली जागा हर्ळाली र् िेथे त्यांनी स्र्िःची फॅ क्टरी सुरु के ली र् टेक्सटाईल
र्शीन्स, म्हणजे हॅन्ड लुम्स र् पॉर्र लुम्स बनर्ायला सुरर्ाि के ली. र्ग पुढे धंद्याचा हर्स्िार
करुन साड्ा, धोिर, हसल्कचे कापड, एम्ब्रॉयडरी थ्रेड अशी उत्पारने बनर्ायला सुरर्ाि के ली.
पण त्या र्ेळी त्यांची फॅ क्टरी जर्ळ जर्ळ जंगलािच होिी. जर्ळपास र्नुष्यर्स्िी अशी
नव्हिीच. आपल्या कु टुंबाला शेजार हर्ळार्ा म्हणून त्यांनी िेथे चाळ बांधली. त्या चाळीि
हबर्हाडकरु आले र् कु टुंबाला सोबि र् शेजार हर्ळाला. अजूनही िी चाळ आस्िीत्र्ाि असून
आिा त्याचे होस्टेलर्धे रुपांिर के ले असून िेथे 50 र्ुलांची सोय करण्याि आली आहे.
बाबूजी हा िात्यांचा एकु लिाएक र्ुलगा. त्याला एक धाकटी बहीण आहे. त्याचे
संपुणव हशिण पुण्याि झाले. िो पेरुगेट िार्ेस्कु लचा हर्द्याथी आहे. िसेच पहहल्यापासून शाखेि
जाि असल्यार्ुळे त्याच्यार्र आर. एस. एस. चे संस्कार झाले आहेि. घरी उद्योजक र्ािार्रण
असल्यार्ुळे त्याचा पहहल्यापासूनच िांत्रीक हर्र्षयांकडे ओढा होिा. हािाने र्स्िु ियर करुन
त्या हर्कणे हा त्याचा लाहानपणापासूनचा छंर आहे. त्याला पहहल्यापासूनच लोखंडी िारा,
काड्ा, काटक्या, काठ्या, स्टील र्ायसव या र्स्िुच
ं े आकर्षवण आहे. यांपासून हनरहनराळया र्स्िु
बनर्ण्याचा त्याला छंर लागला. पण हाच त्याचा छंर पुढे त्याचा र्ुख्य व्यर्साय बनणार आहे
याची त्याला कल्पना नव्हिी.
1960 साली र्ॅट्रीक झाल्यार्र त्याने रोन र्र्षांचा आय. टी. आय. चा
र्हशनीस्टचा कोसव के ला. र्ग पुण्याच्या पॉहलटेक्नीकर्धून र्ेकॅनीकल इं जीनीअरींगचा हडप्लोर्ा
के ला. र्ग रोन र्र्षे ककलोस्कर कर्ीन्स र्धे जीग बोअरींग हडपाटवर्ेन्टर्धे नोकरी के ली. पण
स्र्िःचा हबहझनेस सुरु करायचा हे डोक्याि घेऊन!
बाबूजी आपल्या र्हडलांच्या हबहझनेसर्धे सार्ील झाला खरा. पण त्याला काही
टेक्स्टाईल र्शीनर्धे कांही इन्टरे स्ट नव्हिा. त्याला कांहीिरी र्ेगळे , कांहीिरी ्टके करायचे

होिे. पण काय करार्े सूचि नव्हिे. हर्चारांना योग्य करशा हर्ळि नव्हिी. पण अचानक त्याला
1970 साली जपानला जायची संधी हर्ळाली. त्यार्ेळी जपानर्धे एक्स्पो 70 हे औद्योहगक
प्ररशवन सहा र्हहने चालु होिे. बाबूजीचा एक हर्त्र हे प्ररशवन बघायला चालला होिा. त्याने
बाबूजीला येिोस कां म्हणून हर्चारले. िात्या आधी फारसे उत्सुक नव्हिे कारण खचव बराच
होिा. पण पुढे त्यांचा हर्रोध र्ार्ळला. योग जुळून आला. बाबूजी जपानला आला. िीन र्हहने
राहहला. आहण परि आला िो जपानच्या प्रेर्ाि पडू न. ही जपानची ट्रीप हा त्याच्या
जीर्नािील फार र्ोठा टनींग पॉईंट ठरला.
बाबूजीला िार्ली िी जपानी लोकांची उद्योगशीलिा, उद्यर्शीलिा, उच्च
रजावची हशस्ि, कार्ार्धील डेडीके शन र् जपानी लोकांची झोकु न कार् करण्याची र्नोर्ृत्ती.
जपानी लोकांना चांगल्या चांगल्या कल्पना सुचिाि िरी कशा या प्रश्नाने त्याला हैराण के ले.
याचे उत्तर शोधण्यासाठी त्याने परि एक र्र्षावसाठी जपानला प्रयाण के ले. िेथे एका जपानी
फॅ क्टरीि चक्क कार्गारासारखे कार् के ले. िेथे त्याला आढळू न आले की बहुिेक चांगल्या कल्पना
या कार्गारांच्या डोक्यािूनच येि असिाि. पण त्यांच्या कल्पना र्ारल्या न जािा त्यांचा योग्य
िो आरर के ला जािो. या कल्पना प्रत्यिाि उिरर्ण्याचे प्रयत्न के ले जािाि. िात्या गुजरािी
संस्कार घेऊन आले होिे. बाबूजी जपानी संस्कार घेऊन परि आला. त्यानंिर बाबूजीचे र्
जपानचे जे अिुट नािे हनर्ावण झाले िे अजूनही कायर् आहे. या जपानी ट्रीपर्ुळे त्याच्या एका
आगळया र्ेगळया छंराला सुरर्ाि झाली. त्याने येिाना िरपूर कॅ टलॉग आणले होिे. यािूनच
त्याच्या कॅ टलॉग जर्ा करण्याच्या छंराला सुरर्ाि झाली जो अजूनपयंि चालु आहे. त्याने
आिापयंि 8 हजारच्या र्र कॅ टलॉग जर्ा के ले आहेि. र्ग त्याने अनेक रेशांना िेटी करल्या.
नुकिाच िो िीन र्हहन्यांच्या अर्ेरीके च्या रौर्यार्रुन परि आला आहे.
बाबूजीने जपानर्धून येिाना अनेक सॅम्पल्स आणली. िारिाि परि आल्यार्र
र्ेगळया प्रकारच्या उत्पारनाला सुरर्ाि करायचे त्याने ठरर्ले. स्टील र्ायसव पासून ियार
करण्याि येणार्या उत्पारनांर्धे त्याला जास्ि रस होिा. अशी कोणिी उत्पारने चालु करिा
येिील हे पहाण्यासाठी त्याने र्ाके टर्धे कफरायला सुरर्ाि के ली. पुर्ी आर. एस. एस. च्या
शाखेर्धे एक गाणे हशकर्ायचे. त्यार्धे 'बेधडक िु रे धडक' असे शब्र होिे. बाबूजीने हीच
त्याची र्ाके टींग स्ट्रॅटेजी बनर्ली. सरळ ग्राहकांना िेटायला सुरर्ाि के ली र् यािून त्याला
र्ाके ट सव्हेचे र्हत्र् पटले.

र्ुंबईच्या पॉप्युलर बुक डेपोने पहहला ब्रेक करला. त्यांनी बाबूजीला युरोपर्धून
आलेले पुस्िकांच्या स्टँडचे काही कॅ टलॉग राखर्ले. त्यािील ररव्हॉल्र्ींग स्टँड त्यांना फार
आर्डला होिा. त्यांनी बाबूजीला असा स्टँड करुन द्याल कां म्हणून हर्चारले. त्याने हा चॅलेंज
हस्र्कारला. त्याने असा स्टँड ियार के ला र् त्यािून त्याला धंद्याची नर्ी करशा सापडली-पुस्िके ,
र्ासीके र् र्िवर्ान पत्रांसाठी हडस्प्ले स्टँ्स बनहर्ण्याची. बाबूजी हा या प्रकारचे स्टँड
बनहर्णारा िारिािील पहहला उत्पारक ठरला. याच्या र्ाके टींगसाठी त्याने रुसरी स्ट्रॅटीजी
र्ापरली िी म्हणज प्ररशवनाि िाग घेण्याची. िारिाि हनरहनराळया रठकाणी प्ररशवने िरिाि
त्यार्धे त्याने आपले हडस्प्ले स्टँडस ठे र्ायला सुरर्ाि के ली. त्याची ही स्ट्रॅटीजी कर्ाहलची
यशस्र्ी ठरली. धंरा रुप्पट, चौपट र्ेगाने र्ाढु लागला. उत्पारनाच्या क्वाहलटीर्र त्याचे बारीक
लि होिे. सोल्डरींग, र्ेल्डींग, पार्डर कोटींगची आधुनीक िंत्रे र्ापरुन क्वाहलटीर्धे लिणीय
सुधारणा के ली. याचा पररणार् िारिािील सर्व प्रर्ुख लायब्ररीजर्धे बाबूहजने बनर्लेले स्टँ्स
करर्ाखाि उिे आहेि. त्याची कं पनी िागर्ि ब्ररसव र् हडस्प्ले स्टँ्सचे अिुट नािे हनर्ावण झाले
आहे. त्यानंिर त्याने परि र्ागे र्ळू न पाहहले नाही. पर्विीिील जागा अपुरी पडिे म्हणून त्याने
पीरं गुटला फॅ क्टरी बांधली.
या काळाि त्याचे लग्न झाले, र्ुले झाली. त्याच्या र्ोठ्या र्ुलाचा अजुन
व चा जन्र्
1974 सालचा. त्याने इं टीरीयरचा कोसव के ला असून बाबूजीला र्रि करिो. त्याची पत्नी
शैलजा आर्ककटेक्ट असून एका कॉलेजर्धे लेक्चरर आहे िसेच हिची धंद्याि पण र्रि असिे.
त्याला रोन र्ुली आहेि. बाबूजीच्या रुसर्या र्ुलाचा रघुर्ीरचा जन्र् 1976 सालचा. िो
अर्ेरीके िून हॉटेल र्ॅनेजर्ेंटचा कोसव करुन आला असून पीरं गुटच्या फॅ क्टररची जबाबरारी िो
संिाळिो. धाकट्या र्ुलाचा सूरज ककर्ा रहर्राजचा जन्र् 1986 सालचा. िो बी. ई. र्ेकॅनीकल
असून सध्या टाटा र्ोटसवच्या इ. आर. सी. र्धे कार् करीि आहे. त्याचे पण लग्न ठरले असून
त्याच्या िार्ी सौ. पण सॉफ्टर्ेअर इं जीनीयर आहेि. बाबूजीला पहहल्यापासून त्याच्या पत्नीची,
सौ. सुर्णावची िक्कर् साथ असून फॅ क्टरीची संपण
ु व जबाबरारी हिने खांद्यार्र घेिली आहे. िी
बी. कॉर्. असून र्ेरीट र्धे आली आहे.
पर्विीर्धील फॅ क्टरी पीरं गुटला हलहर्ल्यार्र िी शेड ररकार्ी पडली होिी. कॅ श
फ्लो रेणारा चांगला धंरा हर्ा होिा. बाबूजीने त्या रठकाणी िागर्ि हॉल या नांर्ाने र्ंगल
कायावलय सुरु के ले. र्ंगल कायावलयार्धे कॅ टरींगला फार र्हत्र् असिे हे ओळखुन त्याने स्र्िः

एक र्र्षावचा कॅ टरींगचा कोसव के ला र् िागर्ि हॉलर्धे स्र्िःचे कॅ टरींग सुरु के ले. या हॉलला
पण आिा 25 र्र्षे होिील. िागर्ि हॉल हा िेथील उत्तर् कॅ टरींगबद्दल र् रुचकर िोजनाबद्दल
प्रहसद्ध आहे.
हे सगळे करिाना बाबूजीने आपले छंर जोपसले र् र्ाढर्ले. प्रचंड जनसंग्रह गोळा
के ला. अनेक सोशल ऍहक्टव्हीटीज र्धे िाग घेिला. शंिूनरार् ककलोस्कर, चंद्रकांि ककलोस्कर,
डॉ. र्संिरार् पटर्धवन, बाबासाहेब पुरंररे , हशर्ाजीरार् पाटील यांसारख्या करग्गजांच्या
ओळखी झाल्या. ईर्जवन्सी र्धे सत्याग्रह के ला म्हणून िीन र्हहने िुरुंगर्ास पण िोगला.
'अध्यात्र्ािील र् र्ेरािील हर्ज्ान' या हर्र्षयाला त्याने र्ाहुन घेिले आहे.
आपल्या धर्वग्रंथांर्धे र् र्ेरांर्धे प्रचंड हर्ज्ान रडलेले आहे. गेली 35 र्र्षे िो याचा प्रचार
करीि असून जनजागृिी करण्याचा प्रयत्न करीि आहे. त्याच्या कॅ टलॉग जर्हर्ण्याच्या
छंराहर्र्षयी र्रिी सांगीिलेच आहे. त्याच्या ईिर ऍक्टीव्हीटीजची हलस्ट बरीच र्ोठी आहे. िो
र्धे रोटरी क्लबचा अध्यि पण होिा. होिकरु ब्राम्हण िरुणांना व्यर्साय र्ागवरशवन करणे हा
त्याचा रुसरा र्ोठा आर्डिा छंर आहे.
हल्लीच्या ब्राम्हण िरुणांनी उद्योग व्यर्सायाि यायलाच पाहहजे असे त्याचे र्ि
आहे. आिा हबहझनेस करणे हे 'कं पल्सरी' आहे ककर्ा 'हबहझनेस' हशर्ाय पयावय नाही या रृष्टीने
उद्योग व्यर्सायाकडे बघायला हर्े. प्रत्येक र्राठी ब्रम्हण र्ाणसाचा ककर्ा कु टुंबाचा स्र्िःचा
काही ना काहीिरी व्यर्साय ककर्ा हबहझनेस हा असायलाच हर्ा, र्ग िो छोटासा का असेना.
जर नर्रा नोकरी करि असेल िर बायकोने हबहझनेस करायलाच हर्ा. जर बायको नोकरी
करि असेल िर नर्र्याने हबहझनेसच करायला हर्ा. नर्रा र् बायको रेघांनीही नोकरी करणे
बाबूजीच्या ित्र्ाि बसि नाही. प्रत्येक ब्राम्हण कु टुंबाला नोकरी अहधक हबहझनेस असे ड्ुअल
इन्कर् हे असायलाच पाहहजे. नोकरी अहधक नोकरी असे नको. ही बाबूजीची चकारात्र्क
परखड र्िे आहेि.
िर असा हा हुर हुन्नरी, आगळा र्ेगळा र्राठी ब्राम्हण उद्योजक श्रीकांि यशर्ंि
िागर्ि उफव बाबूजी. रेर् त्याला शिायुर्षी करो र् त्याची अशीच उत्तरोत्तर प्रगिी होि राहो
हीच र्ाझी आपणा सर्ांिफे रेर्ाचरणी प्राथवना!

चौरा

संशोधन आहण हर्कास’ या िक्कर् पायार्र
उद्योगाची उिारणी करणारे पुण्याचे डॉ. अरूण जोशी
आपल्या र्राठी सर्ाजाचे आहण उद्योगव्यर्सायाचे नािे कसे ‘आर्ळयािोपळयाचे’ आहे हे सांगायची कांही आर्श्यकिा नाही. पुर्ीपासूनच र्हाराष्ट्रीयन
र्ाणूस नोकरीच्या र्ानहसकिेर्ध्ये अडकलेला असून अजून त्याि म्हणार्ा िसा बरल झालेला
करसून येि नाही. आिा िर आय टी िेत्राि हर्ळणार्या िरिक्कर् पगारार्ुळे आहण ‘पररेशी
जाण्याच्या संधींर्ुळे हे िेत्र र्राठी र्ध्यर्र्गीय िरुण आहण िरुणींना अहधकच आकर्षवक र्ाटू
लागले आहे. त्यार्ुळे इंहजहनअटरग असो, कॉर्सव कॉलेज असो ककर्ा र्ॅनेजर्ेन्ट शाखा असो,
बहुिेकांचा डोळा ‘कॅ म्पस’र्धे हर्ळणार्या ‘जॉब ऑफसव’ कडेच जास्ि असिो.
अजूनही ‘नोकरी’ हा पैसे कर्र्ण्याचा ककर्ा चररिाथव चालर्ण्याचा एकर्ेर् र्ागव
आहे अशी बहुसंख्य लोकांची धारणा असलेला हा सर्ाज आहे.
ही झाली नाण्याची एक बाजू. पण या नाण्याला रुसरी बाजू पण आहे. याच
र्राठी सर्ाजाि अनेक उत्तर् डॉक्टसव, इं हजनीयसव, र्कील, चाटवर अकाउं टंट्स पैरा झाले.
यािील बहुिेक डॉक्टसव, र्कील र् चाटवर अकाउं टन्टसनी ‘प्रॅक्टीस’ चा र्ागव हस्र्कारला.
‘ प्रॅहक्टस’ हा सुद्धा उद्योग व्यर्सायाचाच िाग आहे. अनेक डॉक्टरांनी छोट्या रर्ाखान्यापासून
सुरर्ाि के ली आहण र्ोठी हॉस्पीटल्स बांधली ककर्ा पॅथल
ॅ ॉहजकल लॅब्ज काढल्या. अनेक
र्ककलांनी स्र्िःच्या ‘सॉहलसीटर फम्सव’ काढल्या. अनेक चाटवर अकाउं टन्टसनी स्र्िःच्या कं पन्या
काढल्या. पुण्याचे जोशी हॉस्पीटल, गोळहर्लकर ककर्ा गोडबोले लॅब, ककिवने पंडीि अशी कांही
ठळक उराहरणे आहेि.

इं हजहनयर र्ंडळींनी र्ेगळा र्ागव स्र्ीकारला. नोकरी करीि असिाना ककर्ा
नोकरीि हर्ळालेल्या अनुिर्ाच्या जोरार्र त्यांनी स्र्िःचे छोटे व्यर्साय ककर्ा छोटे कारखाने
काढले. आपल्या िांहत्रक कौशल्याच्या जोरार्र हे कारखाने चालर्ले आहण र्ाढर्ले. आज हेच
छोटे व्यार्साहयक र्ोठ्या उद्योगांचा ‘पाठीचा कणा’ म्हणून ओळखले जािाि. हे छोटे
कारखानरार र्ोठ्या कारखान्यांना लागणारा र्ाल ककफायिशीर रराि ियार करून रेिाि.
त्यार्ुळे र्ोठ्या कारखान्यांना ग्राहकाला परर्डेल अशा रराि हनरहनराळया प्रकारच्या र्स्िु
ियार करून पुरर्णे शक्य होिे. त्यािील कांही लघुउद्योजकांनी ‘संशोधन आहण हर्कास’ या
िेत्राि पण स्पृहणीय कार्हगरी के ली आहे. अनेक ‘कल्पक आहण अत्याधुहनक’ र्स्िू हे छोटे
कारखाने ियार करीि असिाि. यार्धे पुण्यािील ‘छोटे उद्योग व्यार्साहयक’ आघाडीर्र
आहेि. यार्धे कांही थोडे उद्योजक असे आहेि की त्यांनी ‘संशोधन आहण हर्कास’ या पायार्रच
आपला व्यर्साय उिा के लाआहे. त्यांनी के लेल्या अलौकीक कार्हगरीची रखल घेऊन त्यांना
अनेक प्रहिष्ठीिपुरस्कारांनी गौरहर्ण्याि आले आहे. यार्धे आघाडीर्र आहेि पुण्याचे उद्योजक
डॉ. अरूण जोशी. त्यांच्याशी के लेल्या गप्पांर्धून बरीच र्नोरं जक आहण उद्बोधक र्ाहहिी
हर्ळाली.

प्रश्नः- आपला जन्र् कोठला? आपली र्ाढ र् हशिण कोठे झाले? आपली कौटुंहबक
पाश्वविूर्ी काय?
उत्तरः- र्ाझा जन्र् र्ुंबईचा, एका सर्वसाधारण र्ध्यर्र्गीय ब्राह्मण कु टुंबाि
झाला. आर्च्या कु टुंबाला उद्योग व्यर्सायाची कोणत्याही प्रकारची पाश्वविूर्ी नाही. र्ाझे
र्डील 'डहाणूकर उद्योग सर्ुहाि' नोकरी करीि होिे. र्ला एक िाऊ आहण एक बहीण आहे.
र्डीलांच्या डोक्यार्र कायर् कजावचा र्ोठा डोंगर असे. प्रकृ िीने पण िे िसे िोळार्ासाच होिे.
आम्ही र्ुलेही िशी त्यांना उशीरानेच म्हणजे र्ी त्यांना त्यांच्या र्याच्या चाहळशीि झालो. असे

असले िरी िे उत्साही होिे. आर्च्या हशिणांि त्यांनी कधी अडथळा येऊ करला नाही. त्यांनी
स्र्िःच्या इच्छाशहक्तच्या जोरार्र सर्व अडचणींर्र र्ाि करून आम्हाला र्ोठे के ले. र्ाझािाऊ
एर्. कॉर्. झाला, बहीण एर्. ए. झाली. र्ी इं हजहनयर झालो. र्ी र्ॅरट्रकला असिाना त्यांना
रुसरा हृरयहर्काराचा झटका आला होिा, पण त्यािून िे र्ाचले. र्ी आधी बी. एस्सी. के ले
आहण र्ग र्ेकॅनीकल आहण इलेकट्रीकल इं हजहनअटरगची परर्ी हर्ळहर्ली.
प्रश्नः- आपल्या कररअरची सुरर्ाि कशीझाली?
उत्तरः- र्ाझ्या कररअरची सुरर्ाि नोकरीपासूनच झाली. र्ाझ्या र्हडलांची
िोळा-र्ासा प्रकृ िी लिाि घेिा आपण शक्य िेर्ढ्या लर्कर स्र्िःच्या पायार्र उिे
राहाणे आर्श्यक आहे हे र्ी हर्शीिच ओळखले. इं हजहनयर झाल्यार्र र्ला डहाणूकर उद्योग
सर्ुहािील ‘हहन्र रे झर ब्लेड’ या कं पनीि अहसस्टन्ट इं हजहनयर म्हणून नोकरी हर्ळाली. ही एक
खूपच छोटी कं पनी होिी. 7-8 र्हशन्स आहण 20 िे 25 कार्गार होिे. ही कं पनी राढीसाठी
लागणारी ब्ले्स ियार करीि असे. या रठकाणी र्ी रोन र्र्षे कार् के ले. त्यार्ेळी र्ला
उर्जले की र्ाझा चपड हा ‘संशोधन आहण हर्कास’यार्ध्ये आहे. आहे त्या र्हशनर्धे काही बरल
करून, कार्गारांच्या र्ानहसकिेर्धे आहण प्रोसेस र्धे बरल करून उत्पारन र्ाढहर्िा येिे
का आहण उत्पारनाच्या रजावि र्ाढ करिा येिे का या रृष्टीने र्ी प्रयत्न करायला सुरर्ाि के ली.
यार्ेळी पहहली गोष्ट र्ाझ्या लिाि आली की र्हशनपेिा र्हशनर्ागे उिा
असलेला र्ाणूस जास्ि र्हत्र्ाचा असिो. हहट रट्रटर्ेन्टर्धे र्ी साध्या पाण्यालर्जी अहि थंड
पाण्याचा म्हणजे हचल्ड र्ॉटरचा उपयोग करायला सुरर्ाि के ली. त्यार्ुळे ब्लेडच्या रजावर्धे
लिणीय सुधारणा झाली. पहहल्या र्र्षीच र्ी उत्पारनाि 30 टक्के र्ाढ करू शकलो आहण काही
र्हहन्यािच जेथे करर्साला 100 ब्ले्स बनि असि िेथे करर्साला 500 ब्ले्स बनू लागली. हे
करिाना र्ला र्ॅनेजर्ेन्टचे संपूणव सहकायव हर्ळाले. ‘ संशोधन आहण हर्कास’ हे िेत्र जरा र्ेगळे
आहे. या रठकाणी अत्यंि अनुकूल अशी र्ानहसकिा, हनरहनराळे प्रयोग करण्याची ियारी,
यासाठी आर्श्यक असलेला खचव िसेच गुंिर्णूक करण्याची र्ानहसकिा आहण िर्िा असार्ी

लागिे. जर कांही कारणांर्ुळे हा प्रोजेक्ट जर अयशस्र्ी झाला िर ही सर्व गुंिर्णूक बुडायची
शक्यिा असिे. त्यार्ुळे िेर्ढी जोखीर् घ्यायची ियारी असार्ी लागिे.
प्रश्नः- आपण र्ुंबईहून पुण्यांि कसे आलाि? िसेच उद्योग व्यर्सायाि कसे
परापवण के लेि?
उत्तरः- र्ाझे पुण्यािल्या र्ुली बरोबर लग्न झाले हे पुण्याला यायचे र्ुख्य कारण
आहे. 1966 साली जेव्हा र्ाझे लग्न झाले िेव्हा र्ाझी पत्नी एर्. बी. बी. एस. च्या पहहल्या
र्र्षावला पुण्याच्या बी. जे. र्ेडीकल कॉलेजर्धे हशकि होिी. हिची र्ुंबईला बरली करण्याचा र्ी
प्रयत्न के ला पण िो यशस्र्ी झाला नाही. र्ग र्ीच पुण्याला आलो आहण सासर्यांच्याकडे
रहायला लागलो. 1969 र्ध्ये र्ोठ्या र्ुलाचा सर्ीरचा आहण 1972 साली र्ाझ्या र्ुलीचा,
अहश्वनीचा जन्र् झाला.
र्ाझे सासरे हे उद्योग व्यर्सायािील होिे. त्यांचा पुण्याि हर्िरण-हर्िीचा
व्यर्साय होिा. त्यांच्या ओळखीने र्ला ‘र्ेकॉप’ नांर्ाच्या एका छोट्या कं पनीि नोकरी
हर्ळाली. हिथे र्ी आधी र्ॅनेजर म्हणून कार् करीि असे आहण पुढे पाटवनर झालो. याच रठकाणी
र्ाझी पी. आर. अभ्यंकरांशी ओळख झाली आहण पुढे आर्च्याि घहनष्ट संबंध हनर्ावण झाले िे
इिकी र्र्षे झाली िरी रटकू न आहेि. िे आिा 92 र्र्षांचे आहेि.
प्रश्नः- आिा िुर्च्या औद्योहगक अनुिर्ाहर्र्षयी सांगा.
उत्तरः- र्ाझा आजपयंिचा बराचसा औद्योहगक प्रर्ास श्री अभ्यंकरांबरोबरच
झाला आहे. पुण्याच्या ककलोस्कर ऑइल इं हजनच्या बेटरग हडहव्हजनचे िे प्रर्ुख होिे. त्यार्ेळी
ककलोस्करांनी इं हजन्ससाठी आहण ऍटोर्ोबाइलसाठी लागणारी बाय-र्ेटल बुशबेटरग बनर्ायला
सुरर्ाि के ली होिी. या बेटरगचा बाहेरचे आर्रण स्टीलचे आहण आिील िाग ऍल्युहर्हनयर्
ककर्ा कॉपर अलॉयचा असे. कोल्ड रोचलग पद्धिीने रोन र्ेटल हस्ट्रप्स जोडण्याचे कार् के ले
जािे. यासाठी र्ोठ्या प्रर्ाणार्र फे राईट पार्डरचा उपयोग के ला जािो. त्यािील बरीच
पार्डर र्ाया जाि असे. या पार्डरचा उपयोग करून काबवन ब्रशेस बनर्ण्याचा एक छोटा

कारखाना र्ी श्री अभ्यंकरांच्या र्रिीने त्यांच्याच बंगल्यािील गॅरेजर्धे सुरू के ला. इलेकरट्रक
र्ोटरर्धे हे काबवन ब्रशेस र्ोठ्या प्रर्ाणार्र लागिाि. याची हर्िी करण्यासाठी र्ी पुण्यािील
र्ोठर्ोठ्या कारखान्यांना िेटी रेि असे. त्यार्ेळी कारखान्यांना कोणकोणत्या र्स्िु लागिाि
याची कल्पना येऊ लागली होिी. संशोधन आहण हर्कासाला र्ोठा र्ार् असल्याचे लिाि येऊ
लागले. यासाठी लागणारी र्नोर्ृत्ती आर्च्याकडे होिीच.
श्री अभ्यंकरांचे बंधू 'व्होल्टास'र्धे र्क्सव र्ॅनेजर होिे. िे र्ारं र्ार पररेशी जाि
असि. िेथे त्यांनी रीजर बॉक्स रोचलग हर्लच्या सहाय्याने बनर्ण्याचे िंत्र पाहहले होिे.
अभ्यंकरांना रोचलग हर्लचा चांगला अनुिर् होिा. आम्ही हे िंत्र हर्कसीि के ले. यासाठी
लागणारे खास र्शीन र्ुब
ं ईहून बनर्ून घेिले. या उत्पारनाला आम्ही ‘बॉण्डक्ट’ असे नांर् ठे र्ले.
यासाठी आम्हाला अडीच र्र्षे लागली. अहल्र्नच्या पाठोपाठ व्होल्टासने हे उत्पारन
करायला सुरर्ाि के ली.
लहान पणापासून एक गोष्ट र्नाि पक्की चबबर्ली होिी की एकाच गोष्टीि
फार गुंिून पडायचे नाही. सिि काहीिरी नर्ीन गोष्ट करायचा, शोध घ्यायचा.

ररम्यान एक र्जेशीर घटना घडली. उद्योजकांसाठी ‘कॉपर-ऍल्युहर्नीयर्
जॉईन्टस’ लागि असि. आम्ही असे उत्पारन करिो हे बजाज टेम्पोच्या श्री कफरोरीयांना
सर्जले. त्यांच्या सांगण्यार्रून आम्ही ‘स्पेशल पपवज र्शीन’ ियार करून आहण त्यार्र प्रयोग
करून चांगले कनेक्टसव ियार के ले. हे आर्चे पहहले Import Substitution उत्पारन होिे.
त्याला पारखे पाररिोर्षीक िर हर्ळालेच, पण राष्ट्रीय पािळीर्रचे ‘हायेस्ट नॅशनल इन्र्ेन्शन
ऍर्ॉडव’ पण हर्ळाले.
त्यानंिर

र्ी ‘कफन

ट्युब्ज’ च्या

उत्पारनाि हशरलो.

रे करजरे शन,

एअर

कं हडशचनग, सोलर पॅनल्स आहण हहट एक्सेंजसव र्धे या ट्युब्स र्ोठ्या प्रर्ाणार्र र्ापरल्या
जािाि. प्रथर्आम्ही ऍल्युहर्हनयर् ट्युब्ज बनहर्ि असू, र्ग पुढे कॉपर आहण स्टेनलेस स्टीलर्धे

या ट्युब्ज बनर्ायला सुरर्ाि के ली. पुर्ी या ट्युब्ज आयाि के ल्या जाि. आम्ही जेव्हा
एअरकं हडशनसवसाठी लागणार्या ‘कफन ट्युब्ज’ डेव्हलप के ल्या, िेव्हा पुण्याच्या ककलोस्कर
न्युर्ॅरटक कं पनी चे र्ॅनेचजग डायरे क्टर जनरल र्ोहहिे यांनी खूप प्रोत्साहन करले. ऑडवर िर
करलीच पण िरिक्कर् ऍडव्हान्स ही करला.
प्रश्नः- िुम्हाला इं हजनीयरींग र्धलीडॉक्टरे ट (पी. एचडी) कशी हर्ळाली िे
सांगा.
उत्तरः- बाय र्ेटल आहण कोल्ड रोलींग बद्दल र्ाझे सिि प्रयोग चालूच होिे.
त्यासाठी पुण्याच्या शासकीय िंत्र र्हाहर्द्यालयाचे प्राध्यापक श्री सत्यनारायण यांची फार
र्रि झाली. िे र्ेटॅलजी हडपाटवर्ेन्टचे प्रर्ुख होिे. त्यांच्या र्ागवरशवनाखाली र्ी ‘रोल बॉन्ड
टेक्नॉलॉजी’ आहण ‘सोलर कलेक्टर पॅनल’ यार्रचा र्ाझा प्रबंध पुणे हर्द्यापीठाला सारर के ला
आहण र्ला 1987 साली पी. एचडी. म्हणजे डॉक्टरे ट हर्ळाली.
प्रश्नः- िुम्हाला पेटन्टस आहण ऍर्ॉडवस ककिी हर्ळाली?
उत्तरः- र्ला रोन पेटन्टस हर्ळाली आहेि. ऍर्ॉडवस िर अनेक हर्ळाली.
त्यार्धे ‘पारखे ऍर्ॉडव, हायेस्ट नॅशनल इन्र्ेन्शन ऍर्ॉडव, डहाणूकर अर्ॉडव, उद्योग रत्न ऍर्ॉडव, ए.
आर. िट ऍर्ॉडव ही प्रर्ूख पाररिोहर्षके आहेि.
प्रश्नः- िुर्चे छंर आहण इिर ऍहक्टहव्हटीज बद्दल सांगा.
उत्तरः- र्ला कफरायची अहिशय आर्ड आहे. हनरहनराळया रेशांर्धील कारखाने
बघार्ेि. हिथले कार् कसे चालिे, काय नर्ीन िंत्रज्ान र्ापरले जािे हे बघार्े हा र्ाझा
आर्डिा छंर आहे. यासाठी र्ी युरोप, अर्ेररका, जपान, इटली, स्पेन, फार ईस्ट, हर्डल ईस्ट
या रेशांना िेटी रेऊन आलो आहे. र्ी इहन्स्टट्युट ऑफ इं हजनीयसवचा सिासर पण आहे. त्यार्ुळे
व्हॅल्युएशनची कार्े करिो. िचेस र्ाझी कन्सल्टन्सी कं पनी आहे. र्ी रोटरी क्लबचा र्ेंबर असून
कोथरूडच्या रोटरी क्लबचा अध्यि होिो. र्ाझा र्ुलगा पॉलीर्र इं हजनीयर असून स्र्िःचे
प्लॅस्टीक र्ोचल्डगचे युहनट हपरं गुटजर्ळ चालर्िो. र्ाझी सून डॉक्टर आहे.

प्रश्नः- आजच्या िरूण िरूणींना िुम्ही काय र्ागवरशवन द्याल?
उत्तरः- आजच्या िरूण िरुणींनी अथावजवनासाठी नोकरी व्यहिररक्त उद्योग
व्यर्साय हा एक चांगला पयावय उपलब्ध आहे याची जाणीर् ठे र्ार्ी. पण जर उद्योग
व्यर्सायाि यायचे असेल िर रृढ हनष्ठा, संपूणव सर्पवण आहण अर्यावर कष्टाची ियारी ठे र्ार्ी.
पुर्ीचे उद्योग व्यर्साय हे व्यहक्तगि ककर्ा िांहत्रक कौशल्यार्र चालि असि, पण आिा िी
पररहस्थिी राहहली नाही. आजचे उद्योग व्यर्साय हे व्यापारी कौशल्यार्र जास्ि चालिाि.
त्यार्ुळे थोडेफार िरी व्यापारी कौशल्य असणे आर्श्यक आहे.

िरे असे आहेि डॉ. अरूण जोशी. र्याच्यापंचात्तरीिही िे प्रसन्न व्यहक्तर्त्र्ाचे
आहेि. रेर् त्यांना करघावयुष्य रेर्ो हहच र्ाझी प्राथवना!

ई साहहत्य प्रहिष्ठान
चजरगी चजराकरली का नार् है
र्ुरावकरले क्या खाक हजया करिे है?
आला करर्स ओझ्यासारखा एकराचा उरकायचा आहण असेच एकराचे आयुष्यही
उरकू न घ्यायचे अशी बहुिांश लोकांची र्ृत्ती असिे.
“आपल्या हािून काही घडू नये, िले र्ा बुरे,
कोणी आपल्याला नार् ठे र्ू नये, िले र्ा बुरे.
नर्े कसलेच अनुिर् घेऊ नये, िले र्ा बुरे
आयुष्याि काहीच स्र्प्न नको, िले र्ा बुरे”
असे आयुष्य असंख्य लोक कं ठिाि. अशा र्ेळी साहहत्य, संगीि, कला, उद्योग,
प्रर्ास, राजकारण, सर्ाजकारण ककर्ा कोणत्याही नर्हनर्थर्िीच्या स्र्प्नाचा ध्यास घेिलेली
र्ाणसे नजरे ि िरिाि. अशा अगरी लहानाि लहान र्ाणसाच्या, एखाद्या पानर्ाल्याच्याही
आयुष्याचे चररत्र इिरांना प्रेरक ठरिे. सर्वच जण यशस्र्ी होिाि असे नव्हे. पण पाहनपिाि
हरले िरी र्राठे लढर्य्ये, लढर्य्येच ठरले. लाखांच्या फ़ौजेशी लढू न र्रणारया गुरू
गोचर्रहसहांचे पोर्ाडे गायले जािाि. िसे अयशस्र्ी ठरलेले चजराकरल व्यक्ती चजराकरलच
असिाि.
आम्ही आर्च्या र्ाचकांना हे आर्ाहन करिो की जया कोणाला आपल्या
स्र्िःच्या ककर्ा ककर्ा आपल्या जर्ळच्या एखाद्या व्यक्तीच्या आयुष्याचे र्ेगळे पण जाणर्ले
आहण त्याचे चररत्रकथन हलहार्ेसे र्ाटले िर अर्श्य हलहा. आम्ही त्याला प्रहसद्धी रेऊ.
राजकीय, सार्ाहजक, कला, हशिण, उद्योग, अशा कोणत्याही िेत्रािील, यशस्र्ी ककर्ा
धडपड्ा व्यक्तींची चररत्रे कायर् र्ाचनीय, स्र्रणीय र् स्फ़ु िीरायकच असिाि.
कृ पया esahity@gmail.com या पत्त्यार्र संपकव साधा आहण हलखाणाला
प्रारं ि करा.
धन्यर्ार
आपले नम्र
टीर् ई साहहत्य

