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या मित्ाांनो! घेऊन जा! लुटा! लुटा! लुटून न्या! 

उद्योगगाथा 

हे पसु्तक फ़ुकट नाही 

यामागे अनेकाांचे कष्ट व पैसे आहेत.  

पण तरीही आम्ही त ेवाचकांना ववनामलू्य घऊे दतेो.  

कारण ई पसु्तक एकदा बनलं की एकजण वाचो वा एक लाख.  

आमचं काहीच कमी होत नाही.  

उलट आनंद वाढतो, मजा येते.  

पण  

तमु्ही ते फ़ुकट का घ्यावं? 

तमु्हालाही काही दतेा येईल.  

असे काही द्या ज्याने ई सावहत्यच्या लेखकांना, टीमला आवण तमु्हाला आनंद वमळेल 

आवण तमुचं काहीच कमी होणार नाही.  

तमु्ही आशिर्वाद आशि िभेुच्छव द्यव 

लेखकवांनव फ़ोन करून दवद द्या 

आपल्यव शित्वांचे िेल पत्ते आम्हाला द्या 

वमत्ांना आिच्यवबद्दल िेल आशि Whatsapp करा 

ई सवशहत्यचे फ़ेसबकु पेज, इन्स्टवग्रवि, टेशलग्रवि यवांर्र ्र्तः जव र् इतरवांनव 

आिांशत्त करव. सोशल वमवियावर ई सावहत्यचा प्रचार करा.  

सर्वात बहुिोल अिव तिुच्यव सचूनव द्या 

दाद म्हणजे स्ततुीच असावी असे नाही. प्ाांजळ मत, सूचना, टीका, ववरोधी मत याांचे स्वागत आहे. प्ामावणक 

मत ज्याने लेखकाला व ईसाहित्य टीमला प्गती करण्यासाठी वदशा ठरवण्यास मदत िोईल. मराठीत अवधक 

कसदार लेखन व्हावे व त्यातून वाचक अवधकावधक प्गल्भ व्हावा. अखेर सांपूणण समाज एका नव्या प्बदु्ध 

उांचीवर जात रहावा.   
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पत्ता  : आर्कि . पंकज कोटलवार 

साई अर्िरुद्ध, लेि क्रमांक ४, मोजे िगर,  

डी. वाय. पाटील कॉलेज रस्ता, लोहगाव, पणेु 

संपकि  – 7038693724 

व्हॉटसएप क्रमांक – 9422965218 

Email : pankajkotalwar@yahoo.com 

 

 

यव पु् तकवतील लेखनवचे सर्ा हक्क लेखकाकडे सरुशित असनू पु् तकवचे शकां र्व 

त्यवतील अांिवचे पनुिुाद्रि र्व नवट्य, शचत्पट शकां र्व इतर रुपवांतर करण्यवसवठी 

लखेकाची लेखी परर्वनगी घेिे आर्श्यक आहे. तसे न केल्यवस कवयदिेीर 

कवरर्वई (दांड र् तरुुां गर्वस) होऊ िकते.  

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

• आपले र्वचनू झवल्यवर्र आपि ह े फ़ॉरर्डा करू 

िकतव.  

• ह े ई पु् तक र्ेबसवईटर्र ठेर्ण्यवपरु्ी शकां र्व 

र्वचनवव्यशतररक्त कोितवही र्वपर करण्यवपरु्ी ई-सवशहत्य 

प्रशतष्ठवनची लेखी परर्वनगी घेिे आर्श्यक आह.े 
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ववशेष आभार 

 

या पुस्तकाचे ई प्रकाशन व ववनामूल्य ई ववतरण 

करण्याची परवानगी विल्याबद्दल 
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मखुपषृ्ठ: प्रश ांत ज धव 

 

यांचे मनःपवुवक आभार 

 

ई सावहत्य प्रवतष्ठान  
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अपचणपविका 

 

अत्यंत खडतर पररवस्ितीमध्ये जयांनी ्यवसाय सुरु केला, 

एखािा पक्षी जसा काडी काडी एकि करुन मोठ्या कष्टाने 

आपलं सुबक पण मजबूत घरटं तयार करतो, अगिी त्याच 

पद्धतीने जयाने अत्यंत वचकाटीने आपल्या ्यवसायाचं 

आविचक साम्राजयात रुपांतर करुन िाखवले,  

आपल्यावर आलेल्या प्रत्येक संकटांना आवण आ्हानांना 

जो पुरुन उरला, 

जयाच्याकडे पाहत पाहतच मी ्यवसायाचे धडे वगरवले, 

जयाच्याकडे पावहलं की मला आजही शंभर हत्तींच बळ येतं, 

मी ‘लक्ष्मण’ कधीच होऊ शकलो नाही, पण तो माि 

कायम ‘रामा’ सारखं माझ्या पाठीशी उभा राहतो.  

माझा मोठा भाऊ, ‘रुपेश कोटलवार’ यालाच हे पुस्तक 

अपचण करतो.   
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अनुक्रम 

 

1. The Great risk taker - धीरुभाई अबंानी 

2. कुलीन उद्यमी – रतन टाटा 

3. द प्रोफेशनल – आनंद मवहदं्रा 

4. लोह परुुष – ओमप्रकाश वजंदाल 

5. द पायोवनयर – मोहनवसंग ओबेरॉय 

6. ररटेल वकंग – वकशोर वबयाणी 

7. मोठी इवनंग – ब्रजमोहनलाल मुंजाल 
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13. पांढऱ्या सोन्याच ेसौदागर – अशोक पाटनी 

14. गोताखोर – राजश्री पाथी 

15. फास्ट मवु्हर - सनुील वमत्तल भारती 

16. द मदर ऑफ इन्वेंशन – वकरण मजुमुदार शॉ 

17. चतरु वशकारी – अवनल अग्रवाल 

18. दवा का वदया – यसुफु के. हमीद 

19. इवंियन हबवल क्वीन – शहनाज हूसेन 
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21. शहशंाहाच ेपनुरागमन 

22. शदु्ध बीजापोटी, फळे रसाळ गोमटी – िॉ. बद्रीनारायण 

बारवाल े

23. दानशरू वहरे व्यापारी; सावजीभाई ढोलवकया 
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उद्योगगाथा 
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Be in the 

business 

of  

being 

AWEsome!  
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----------------------------------------------- 

लेखकाचे िोन शब्ि! 

----------------------------------------------- 

 

माझा जन्म एका व्यापारी कुटंूबात झाला. व्यावसायात 

अचाट कामवगरी करुन दाखवणाऱ्या लोकांववषयी मला 

लहानपणापासनूच प्रचंि आकषवण होते. योगायोगान ेमी आमच्या 

परंपरागत व्यवसायात पिलो नाही. आवकव टेक्ट झालो पण २०१५ 

च्या दषु्काळात काही काळासाठी मला नवे प्रोजेक्टस वमळणे बंद 

झाले तेव्हा साईि वबजनेस म्हणनू मी एक एजन्सी लाईन चालवली. 

खरोखर व्यापार करण े वकती अवघि असते याची प्रवचती मला 

आली. २०१५ आवण २०१६ या दोन वषावत व्यवस्थापन, 

वविीकला, आवथवक दक्षता, ग्राहकांना कसे वजंकावे असे अनेक 

अनमोल धिे माझ्या व्यवसायानेच मला वशकवले. दकुान 

चालवताना चांगलीच दमछाक व्हायची. त्यावेळी मोठमोठे 

उद्योगपती शनु्यातनू आपले साम्राज्य कसे उभा करतात, 

कोट्याधीश अलजाधीश कसे होतात असा प्रश्ण पिायचा. पढेु 

संधी वमळाली तेव्हा मी त्या व्यवसायातनू बाहरे पिलो पण मनात 

कुठेतरी या सेल्फ मेि कोट्याधीश उद्योगपतींबद््दल सपु्त आकषवण 

कायम होते. 
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२०१९ च्या जलुै मवहन्यात शनु्यातनू वशखराकिे नावाचे एक 

वाचनीय पसु्तक माझ्या हाती पिले. यामध्य े अनेक सपु्रवसद्ध 

उद्योगपतींच्या छोट्या छोट्या प्रेरणादायी कथा होत्या. ते पसु्तक 

इतके छान होत े की मला उद्योगपतींच्या जीवनाचा अभ्यास 

करण्याचा छंदच लागला. मी तासनतास वमळेल वतथनू मावहती 

काढून ती संकवलत करु लागलो. 

सपटेंबर २०१९ मध्य े मी माझ्या व्यावसावयक वमत्ांना 

प्रेरणादायी चररत् े वाचायला वमळावीत या उदद््येशाने ‘शनु्यातनू 

वशखराकिे’ नावाचा एक व्हॉटसएप कोसव घेतला. या कोसवमध्य े

तीस यशस्वी उद्योगपतींच्या लघ ू चररत्कथा वलहल्या. त्याच 

लेखांचे संकलन म्हणज े‘उद्योगगाथा’ ह ेपसु्तक आह.े 

धीरुभाई अंबानी ह े माझे सवावत आविते प्रेरणास्थान. 

पसु्तकाच्या सरुुवातीलाच त्यांच्यावर वलहलेले वदघव चार लेख 

आहते. रतन टाटापासनू आनंद मवहदं्रा, थायरोकेअरचे 

आरोकीस्वामी वेलमूणी, इन्फोवससचे नारायणमतुी, वेदांता ग्रपूचे 

आनंद अग्रवाल, एअरटेलचे सवुनल भारती, झी टेवलवफल्मचे 

सभुाष चंद्रा अशा अनेक वदग्गज लोकांच्या शनु्यातनू साम्राज्य उभे 

करणाऱ्या रसरसलेल्या कहाण्या वाचकांना नक्की आवितील. 

वखळवनू ठेवतील. 
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कुमारमंगलम वबलाव, राजीव बजाज यांची प्रकरण े तरुण 

वपढीच्या उद्योजकांचा जीवनप्रवास उलगिण्यात मदत करतील. 

नकुतेच वदवाळखोर झालेले फ्यचुर ग्रपुच ेवकशोर वबयाणी यांचाही 

झंझावातासारखा थक्क करणारा प्रवास मी आपल्या परीने शलदबद्ध 

केला आह.े  

वजंदल, मुंजाल, ओबेरॉय, यसुफु हमीद, कल्याणी आवण 

बवद्रनारायण बारवाले ही माणस े आज आपल्यात नाहीत. पण 

त्यांना आवजुवन श्रद्धांजली दणे्याचा प्रयत्न केला आह.े इदं्रा नयुी, 

शहनाज हुसेन, राजश्री पाथी आवण वकरण मजुमुदार शॉ या यशस्वी 

वियांच्या प्रेरणादायी कथा नक्कीच भरुळ पाितील. मसायोशी सन 

आवण इलॉन मस्क या दोन ववदशेी वशंाच्या पण कतुवत्ववान 

व्यक्तींचा मी या पसु्तकात समावेश केला आह.े 

२०२० च्या लॉकिाऊनमध्य ेफेसबकू आवण व्हॉटसएप या 

समाजमाध्यमांवर जेव्हा ह ेलेख प्रकावशत झाले त्याला वाचकांचा 

उदिं प्रवतसाद वमळाला. ते पाहून माझाही उत्साह विगवुणत झाला.  

अनेक लोक आपापल्या व्यवसायात धिपित असतात. 

त्यांना एक आशेचा वकरण दाखवण्याची क्षमता प्रेरणादायी 

चररत्ांमध्ये असते. ज्या लोकांना इतर यशस्वी लोकांचा संघषव 

अनभुवायला आवितो आवण इतरांचा ववजय जे जल्लोषान ेसाजरा 

करु शकतात अशा प्रत्येक व्यक्तीला ह े पसु्तक नक्कीच गुंतवनू 
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ठेवेल. या पसु्तकाच्या पानापानात असे अनमोल धिे लपल ेआहते 

जे आत्मसात करुन तो मोठ्या आत्मववश्वासाने जगाला सामोरे 

जाईल.  

ह ेपसु्तक प्रत्येक स्वपनाळू आवण महत्वाकांक्षी व्यक्तीच्या 

मनात एक मोठा वबजनेसम न बनण्याचं बी रुजवेल आवण अशी 

मला मनापासनू खात्ी आह.े 

आभार आवण शभुेच्छा! 

 

लेखक 

पंकज कोटलवार 

वदनांक – २४ जलुै २०२१  
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Think Big, Think fast, Think Ahead; Ideas are 

no one’s monopoly!.. 

---------------------------------------------------------------- 

The Great risk taker  

- धीरुभाई अंबानी 

------------------------------------------------- 

 

२००२ वषावच्या जनु मवहन्याचा तो शेवटचा पंधरविा होता.  

ब्रीच क िंी हॉस्पीटलच्या चौथ्या मजल्यावर चांगलीच वदवळ 

वाढली होती, वेगवेगळे सेलेब्रेटीज, वसनेस्टार आवण उद्योगपती 

पेशंट बननु येणं, ह ेब्रीच क िंीसाठी रोजचचं होतं, पण यावेळी 

भारतातल्या लाखो लोकांचं बारीक लक्ष ब्रीच क िंीमध्ये होणाऱ्या 

हालचालींवर होतं, भारतातल्याच नाही तर भारताबाहरेचा 

वमिीयाही हॉस्पीटलमधनु येणाऱ्या बातम्यांसाठी वतथेच वठय्या 

मांिुन बसला होता. त्याला कारणही तसंच होतं, नकुताच त्यांच्या 

आय सी य ुमध्ये एक वव्ह. वव्ह. आय. पी पेशंट दाखल झाला होता, 

ज्याने भारतात उद्योगजगताचा पाया रचला, आपल्या प्रखर 

आंतररक उजेने आवण भव्य वदव्य स्वपनांनी, शनु्यातनु सरुुवात करुन 

ज्याने भारताची प्रस्थावपत पण मरगळलेली अथवव्यवस्थाच उलथनु 
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टाकली, आपल्या ध्येयाप्रवत अखंि श्रद्धा आवण वचकाटी ठेवनु, 

मागावतल्या एकेक पववतासमान अिथळयांना बाजलुा सारुन लाखो 

लोकांना रोजगार दणेारा, स्वतःबरोबर लाखो भांिवलदारांना 

श्रीमंत बनवणारा, तो महान उद्योजक धीरुभाई अंबानी, आज 

वयाच्या सत्तराव्या वषीही मनात रक्ताचं पाणी करुन उभा केलेल्या 

आपल्या ररलायन्स कंपनीचा आवण आपल्या गुंतवणकुदारांचाच 

ववचार करत होता. 

त्या वदवसातही त्यांची मतृ्यशुी अखंि झुजं चालली होती, 

लढाऊपणा धीरुभाईचं्या रक्तातच होता, आयषु्यभर धीरुभाई 

झगिलेच तर होत.े धीरुभाईचं्या खितर प्रवासात प्रत्येक वनसरि्या 

वळणावर खंबीर आवण तोलामोलाची साथ दणेाऱ् या त्यांच्या वप्रय 

पत्नी कोकीलाबेन वतथचे आय. सी. य.ु मध्य ेमकु आधार बननु 

धीरुभाईनंा बळ दते होत्या. हॉस्पीटलच्या वतसऱ् या मजल्यावर 

अंबानी पररवाराचे सदस्य हळव्या आवण उदास मनाने, धीरुभाईचं्या 

प्रकृतीची ववचारपसु करायला येणाऱ् या, दशेववदशेातनु येणाऱ् या 

महत्वाच्या, अवतमहत्वाच्या व्यक्तींच्या शभुेच्छा स्वीकारण्यात 

व्यस्त होत,े वदवसेंवदवस हॉस्पीटलच्या बाहरे धीरुभाईचं्या 

प्रशंसकांची गदी वाढतच होती, बातम्यांसाठी भकेुल्या 

वमिीयासाठी ‘धीरुभाई मरणाच्या दारात’, ही फक्त एक सनसनाटी 

आवण बे्रवकंग न्यजु होती, एकीकिे पत्कार, टी. व्ही. क मेरे 
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सगळयांच्या नजरा येणाऱ् या प्रत्येक बातमीवर रोखलेल्या होत्या, 

अपिेटच्या नावाखाली एकामागोमाग एक बेधिक बातम्या दऊेन 

ते खळबळ उिवनु दते होते, प्रत्येक वाईट बातमी बरोबर अख्खा 

शेअरबझारच हलेकावे खात होता,  पण दसुरीकिे लाखो 

कमवचाऱ् यांचा वशस्तबद्ध ररलायंस समहु मात् जण ुकाही घिलेच 

नाही अशा अववभाववात काम करण्यात नेहमीप्रमाणेच मग्न होता, 

ह्या एवढ्या धावपळीत सदु्धा, धीरुभाईचंी मलुे मकेुश आवण अवनल 

अंबानी दोघेही एका ग्लोबल पेट्रोकापोरेशनसोबतच्या महत्वाच्या 

आवण पवुववनयोवजत बैठकीमध्य ेसहभागी झाली होती, आपला 

बाप मतृ्यशुय्येवर पिलेला असताना दखेील, ‘शो मस्ट गो ऑन’ 

ह्या न्यायाने काळजावर दगि ठेवनु वनग्रहाने पढुची वाटचाल करत 

राहणं,  ही अनोखी वशस्त, हा वनश्चय, आवण ही बांवधलकी हचे 

ररलायंसच्या आजच्या यशामागचं गमक आह.े 

धीरुभाईसारखं रोमाचंक आयषु्य, आवण धीरुभाईसंारखी 

अफाट लोकवप्रयता एखाद्याच्याच वाट्याला येतं, ते लोकांना 

आविायचे कारण वहमालयाएवढे उत्तुंग असनुही ते लोकांना 

आपल्यातलेच एक वाटायचे, रस्त्यात येईल त्या संकटाला आिवं 

करुन पढेु पढेु जाण्याची धमक असणरा हा यशस्वी वबजनेसम न 

कोट्यावधी लोकांसाठी रोल मॉिेल होता, आजही आह,े आपला 

पवहला पगार तीनशे रुपये असणारा व्यक्ती मतृ्यसुमयी तलबल ऐशंी 
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हजार करोि रुपयांचा मालक होता, धीरुभाईकंिे अशी कोणती गपु्त 

शक्ती होती की ज्याच्या जोरावर धीरुभाईनंी ह ेसवव साध्य केले? 

त्या ववधात्यानं धीरुभाईनंा संपन्नतेचं वरदान वदलं होतं, ते 

आपल्यालाही अवगत करता येईल का? 

• त्यांनी स्वतःमधली असीम उजाच ओळखली होती. – 

चोरवाि नावाच्या एका छोट्याश्या खेि्यात, एका 

वशक्षकाच्या पोटी धीरुभाईचंा जन्म झाला, पाच भावंिामध्ये ह्यांचा 

वतसरा िमांक! पढेु दशेाला हजारो, एमबीए, एमटेक आवण सीए 

दणेारे, आवण अनेकांना वबजनेसचं गढु तंत् मकु्तहस्ताने वशकवणारे 

धीरुभाई स्वतः मात् म ट्रीकपयंतच वशकले होत,ेसतरा वषावच्या 

अपररपक्व वयात, रमवणकलाल ह्या आपल्या मोठ्या भावाच्या 

बोलवण्यावरुन धीरुभाई वब्रटीशांची वसाहत असलेल्या एिन ह्या 

शहरात जातात. वतथ ेत्यांना तेलवविी करणाऱ् या कंपनीत तीनशे रु 

पगारीची कारकुनाची नौकरी वमळत,े जेव्हा वदवसभर काम करुन 

इतर भारतीय आवण धीरुभाईचंे सहकारी ववरंगळुा म्हणनु 

करमणकुीच्या साधनांकिे वळायचे तेव्हा धीरुभाई पाटव टाईम 

नौकरी करायचे आवण फावल्या वेळात ववमा सल्लागार बननु ते 

कवमशनसदु्धा कमवत होते,  आपल्या वमत्ांपेक्षा खपु जास्त पैसे 

कमवनु सदु्धा धीरुभाईचं्या मनात आपली नौकरी सलत राही, ती 

सल ते वारंवार आपल्या वनकटच्या वमत्ांकिे बोलावनु दाखवत,   
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“पैसा कमवायचा असेल तर नौकरी नाही, स्वतःचा 

व्यवसायच करा!” 

“संपन्नतेचं सखु आपल्या मातीत, आपल्या वमत् 

पररवारातच आह,े परदशेात नाही.” 

वयाच्या सव्वीसाव्या वषी, एका मलुाला आपल्या मांिीवर 

आवण दसुरा आपल्या आईच्या गभावत असताना, १९५८ साली 

व्यवसायाचा श्रीगणेशा करण्यासाठी धीरुभाई स्वदशेी परतल.े 

भलुेश्वर येथे जयवहदं सोसायटीच्या चौथ्या मजल्यावर एका 

छोट्याशा फ्ल टमध्य े त्यांनी संसार थाटला. ररलायंस कमवशवअल 

कापोरेशन नावाने मवस्जद बंदर येथे त्यांनी एक टे्रिींग फमव स्थापन 

केली,  १५००० रु रोख पुंजी, एक टेबल, दोन खचु्याव आवण एक 

पी पी फोन एवढ्या अपऱु् या भांिवलावर त्यांनी खािी दशेांना 

मसाले परुवण्याची सरुुवात केली. त्याच सोबत फ वब्रक्स ही वनयावत 

करु लागले.  आपल्या धिाकेबाज आवण प्रामावणक वतृ्तीमळेु 

अगदी थोि्याच वदवसात ते जेठा माकेटच्या व्यापाऱ्यांमध्ये ‘वकंग 

ऑफ पॉवलस्टर’ ह्या नावाने ओळखले जाऊ लागले.  सरुवक्षत 

नौकरी सोिुन, क्षणोक्षणी अवनवश्चतता असलेल्या व्यवसायात उिी 

मारण्याचं धािस ते करु शकले. कारण त्यांनी स्वतःमधल्या असीम 

उजेला ओळखले होत,े तमु्ही कधी स्वतःच्या आतमध्ये िोकावनु 

पावहल ेआह ेकाय? तमु्हाला आयषु्याच्या शेवटी काय एवचव्ह 
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करायला आविेल ते तमु्ही स्वतःला ववचारले आह ेका?  तमु्हाला 

आपल्या आतमधल्या सळसळणाऱ् या उजेची तमु्हाला ओळख 

झाली आह ेका? 

•त्यांच्या स्वपनांना सीमा न्हत्या, त्यांच्या वक्षतीजांना मयाचिा 

न्हत्या. 

मसाल्यांच्या व्यवहारात चांगला जम बसलेला असतानाही, 

१९६६ मध्य ेधीरुभाईनंी एक नव ेधािस केले, अहमदाबादपासनु 

३० वकमी दरु असलेल्या एक लाख फुटाच्या जागेवर चार 

अत्याधवुनक मवशन्स लावनु त्यांनी टेक्सटाईल वमल चाल ुकेली, 

सत्तरच्या दशकात त्यांनी रवशया, पोलंि, जावम्बया, यगुांिा, सौदी 

अरब ह्या दशेांना वनयावत करुन भरपरु पैसा वमळवला. दशेासाठी 

संपत्तीचं वनमावण करायचं असेल तर दशेाबाहरे सेवा परुवली पावहज,े 

ह े गवुपत त्यांनी जाणलं होतं.  तमु्हालाही जर तमुच्या क्षेत्ात 

अत्यचु्च वठकाणी झेप घेण्याची तीव्र इच्छा असेल तर ववकवसत 

दशेांमध्ये तमुच्या क्षेत्ात चाललेल्या घिामोिींना तमु्ही आवजुवन 

भेटी वदल्या पावहजेत. त्यांच्यासारखाच काळाच्या पढुचा ववचार 

करायला आपणही वशकलं पावहज.े  

• ते चंुबक बननु पैसा खेचुन घ्यायचे.  
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धीरुभाईनंा वाढत्या उद्योगासाठी भांिवल अपरेु पिु लागले, 

तेव्हा त्यांनी ब कं व इतर ववत्तीय संस्था ह्यांच्याकिे अवधकच्या 

रकमेची मागणी केली, पण धीरुभाईचं्या वहतशत्ुंच्या दबावामळेु 

वकंवा लाल वफतीच्या कारभारामळेु, धीरुभाईनंा आवश्यक पैसा 

परुवण्यासाठी ब कंानी नकार वदला. अिचण आली म्हणनु 

थांबतील, माघार घेतील ते धीरुभाई कसले? नोव्हेंबर १९७७ मध्ये 

२८ लाख शेअसवचा पवहला पवललक इश्श ुमाकेटमध्ये आणला.  

एका वदवसात अठावन्न हजार लोकांचं भाग्य धीरुभाईशंी जोिलं 

गेलं, माणसांचा ववश्वास वजंकण्याची, माणसं जोिण्याची कला 

तमु्ही िेव्हलप केली आह े का? लायझवनंग, लॉवबंग, 

मनवमळाऊपणा आवण माकेटींग ह्या चारही कलांमध्ये धीरुभाई 

वनष्णात होत,े त्यांच्यासारखी नेत्वदपक प्रगती करायची असल्यास 

आपल्यालाही ह्या चार वस्कल्समध्य े लक्षणीय प्रगती करावी 

लागेल.  

• त्यांनी उिार हस्ताने वाटले, म्हणुन त्यांना भरभरुन 

वमळाले. 

धीरुभाईनंी ररलायन्सचे यश व आवथवक समदृ्धी आपल्या 

शेअरधारकांमध्ये इतक्या उदारहस्ते वाटली, की 

गुंतवणकुदारांसाठी ररलायन्स एक िावलगं शेअर झाला. शंभर 

कोटींचा टपपा गाठायला टेक्सटाईल जगतात वदग्गज असलेल्या 
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बॉम्बे िाईगं, जे के वसन्थेवटक्स अशा कंपन्यांना शंभर शंभर वषव 

लागली होती, सहासष्ट लाख रुपयांपासनु सरुु झालेला धीरुभाईचंा 

वावषवक टनवओव्हर पढुच्या पंचवीस वषावत तलबल एकशे पंचावन्न 

कोटी रुपयांपयंत कसा पोहचला, ह्याचं एक मखु्य कारण म्हणजे 

त्यांना मावहत होत,े “द्या म्हणजे वमळेल.” आजही ररलायन्सचा 

वाटा भारताच्या अथवव्यवस्थेत सािेतीन टक्क्यांहुन जास्त आह.े 

भारत सरकारला सवावत जास्त कर भरणारी कंपनी आजही 

ररलायंसच आह,े ररलायंसने एका नव्या स्वपन पाहणाऱ्या वपढीला 

जन्म वदला आह,े “मी करु शकतो, तर तमु्हीही तमु्हाला जे जे हव े

आह,े ते साध्य करु शकता, हा ववश्वास धीरुभाईनंी प्रत्येक 

भारतीयामध्ये रुजवला आह.े”  एका जाहीर भाषणात आपला 

जीवनपट थोिक्यात मांिुन धीरुभाई म्हणाले होते, “जर एक 

धीरुभाई ह े सवव करु शकतो, तर ववचार करा हजारो धीरुभाई 

आपल्या दशेासाठी काय करु शकतात?” 

 

भाग २ 

बऱ्याच लोकांना वाटतं, पसु्तकं आवण लेख वाचनु 

एखाद्याचं आयषु्य बदलत असतं का? तमुचं मला मावहत नाही, 

परंत ुमी स्वतःला आवण आजबुाजचु्या अनेक लोकांना फक्त आवण 

फक्त पसु्तकं वाचनु बदलताना पावहलं आह,े मी वकत्येकदा 
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अनभुवले आह,े अध्याव पानाची लहानशी बोधकथा वाचल्याने 

एखाद्या माणसाची जीवनशैली बदल ुशकते, शलदांमध्ये अफाट 

ताकत आह,े आवण जेव्हा ह ेशलद कोणाच्या संघषावची गाथा सांगत 

असतात, तेव्हा तर आश्चयवकारक चमत्कार होतात, आपला उत्कषव 

करण्यासाठी झगिणारी माणसं, आपल्यालाही आव्हानं पेलायला 

आवण कंफटवझोन तोिायला प्रेरणा दतेात.  धीरुभाईसंारखं रोमाचंक 

आयषु्य जगण्याचं भाग्य तर मोजक्याच लोकांना लाभतं, पण 

तमु्हाला ह े मावहत आह ेका? धीरुभाईनंी वजतकं यश कमवलं, 

वततकं अपयश सदु्धा! त्यांनी अनेक अपयश हसत हसत पचवले, 

त्यांचा वनिरपणे, आवण धािसान े सामना केला, म्हणनुच ते 

इतरांपेक्षा वेगळं जीवन जग ुशकले. 

• त्यांनी उद्योगधंद्याचं महत्व ओळखलं होतं. 

१९९८ मध्य े व्हटवन स्कुल ने धीरुभाईनंा मानाचा परुस्कार 

वदला होता, सत्कारानंतरच्या भाषणात धीरुभाई मनमोकळेपणाने 

बोलले होत,े “अमेरीका संपन्न दशे आह,े आम्ही भारतीय सदु्धा 

खपु धमुधिाक्याने वदवाळीच्या वदवशी लक्ष्मीची पजुा करतो.” 

“पण आम्ही जे लोक धनोपाजवन करतात, त्यांनाच दोषही दतेो.” 

“गलुामीच्या काळात अफसरशाहीन े आमच्यावर असे काही 

प्रभतु्व गाजवले, की आमच्या दशेाच्या उद्योग-व्यापाऱ् याच्या 

महत्वाचे आम्हाला ववस्मरण झाले.” 
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धीरुभाईनंा वजथे कुठे संधी वमळाली वतचा त्यांनी परेुपरु वापर 

केला, त्यांच्या हा तफुानी वेगामळेु उद्योगधंद्यात, राजकारणात 

आवण अफसरशाहीमध्येही त्यांचे अनेक शत् ुवनमावण झाले.  

• त्यांच्या यशाचं गुवपत काय? 

एका कायविमात एकान े त्यांना प्रश्ण ववचारला, “तमुच्या 

यशाचे गवुपत काय?” धीरुभाई हसल,े म्हणाले. “माझ्या माग ेकाय 

आह?े” तो म्हणाला, “वभंत आह”े, धीरुभाई म्हणाले, “मला ही 

वभंत वदसतच नाही. मला नेहमी त्याच्या पवलकिचेच जाणण्यात 

इटें्रस्ट असतो.”  ‘वबझनेसम न ऑफ द इयर’ चा एवॉिव घेतल्यानंतर 

त्यांनी त्यांच्या मजेशीर रणवनतीचा खलुासा केला. मी आधी यॉनव 

खरेदी वविी करायचो, मग मी स्वतःला ववचारले, ह्याचा वपता 

कोण? मग मी पॉलीस्टर बनवण्याच्या उद्योगात उतरलो, मग नंतर 

माझ्या मनात ववचार आला, ह्याचा वपता कोण? आवण मग मी 

पेटे्रवलयमच्या व्यवसायात वशरकाव केला.  तमु्ही ज्या क्षेत्ात 

कायवरत आहात, त्या व्यवसायाचा वपता कोणता व्यवसाय आह?े, 

हा प्रश्ण तमु्हालाही एक पाऊल पढेु जाण्यास मदत करेल.  

• नैसवगचक आपत्तींना खंबीरपणे तोंड विले.  

२४ जलु ै १९८९. रायगि वजल्ह्यात पावसान े धमुाकूळ 

घातला होता. आठ तासात वीस इचं पाऊस पिला, त्या काळात 
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सरकारी यंत्णा आजच्याइतकी सक्षम नव्हती. पररसरात 

जवळजवळ चारशे लोकांचा मतृ्य ुझाला होता. पाताळगंगा येथे 

असलेला पंधराशे कोटी रुपये खचव करुन उभारलेला आवण दोनशे 

एकरवर पसरलेला ररलायन्सचा पेट्रोकेमीकल कॉम्पलेक्स, 

पॉलीस्टर यवुनट फक्त अध्याव तासात पणुवपणे पाण्यात वेढला गेला. 

पलांटमध्ये परुाचे पाणी घसुल.े ररलायन्सन ेएक इमजवन्सी वमटींग 

बोलावली. तात्काळ एक प्रभावी योजना बनवली गेली. पढुच्या 

फक्त शहाण्णव तासात सहा हजार कमवचाऱ् यांनी ररलायन्स 

कॉम्पलेक्स पवुववत सरुळीत केला.  इतकी मोठी आपत्ती येऊनही, 

उत्पादन धमुधिाक्यात चालचु राहील.े प्रोफेशनलीझम काय 

असतं, ह ेपाहुन जग थक्क होवनु ररलायन्सकिे बघतच राहील!ं 

अजनु एक उदाहरण जामनगरचं! 

गजुरातच्या जामनगरमध्ये चोवीस हजार कोटी रु 

गुंतवणकुीची ररफायनरी स्थापन केली जात होती. ८ जनु १९९८, 

गजुरात वकनारपट्टीवर एक समदु्री वादळ आलं, ते वादळ इतकं 

भयानक होतं, त्यात ५५० माणसं चक्क हरवली. ररफायनरी अंिर 

कंस्ट्रक्शन होती, त्याचे प्रचंि नकुसान झाले. ररफायनरीचे स्वरुप 

इतके मोठे होते की पन्नास हजार माणसं कंस्टं्रशन साईटवर काम 

करत होत.े बातमी कळताच मकेुश अंबानीनी सतु् ेस्वतःच्या हातात 

घेतली. एका रात्ीत एक सेंट्रल कमांि बनली. पलान ऑफ एक्शन 
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बनवण्यात आला. वफवनक्स पक्ष्यासारखी झेप घेऊन तहसनहस 

झालेल्या, उध्वस्त झालेल्या ढाचाची फक्त पंधरा वदवसात पनुर 

उभारणी झाली.  जण ुकाही झालेच नाही अशा आवेशात, आता 

वतथ ेसाठ हजार मजरु उत्साहान ेकाम करु लागले. खचनु जाण,े 

वचंता करण,े रिगाणी गाणे हा अंबानींचा स्वभावच नसतो, हाच 

आपल्या त्यांच्यातला फरक असतो. पाताळगंगामधील महापरु, 

हजीरामधली पलेग महामारी, जामनगरमधलं समदु्री वादळ वकंवा 

गजुरातमधला ववनाशकारी भकंुप ह्यापैकी काहीही त्यांना ववचवलत 

करु शकलं नाही.  

• सुट्टी आवण मौजमजा ह्यापेक्षा काम महत्वाचं –  

धीरुभाईचंा छोटा मलुगा अवनल व्हटवन वबजनेस स्कुलमध्ये 

वशकत होता.  १९८२ मध्ये शेवटचा टमव पेपर दऊेन तो भारतात 

परतला, धीरुभाईनंी त्याची पाठ थोपाटली, शाबासकी वदली, 

आवण संध्याकाळच्या फ्लाईटन े मुंबईहुन अहमदाबादते जाऊन 

उद्यापासनु नरोिामध्ये काम सरुु करण्याचा हुकुमही सोिला. 

परदशेातनु नकुताच तासाभरापवुी आलेला अवनलन ेजेव्हा एका 

लहानशा सटु्टीची मागणी केली तेव्हा विील म्हणाल,े  “सटु्टी आवण 

मौजमजेसाठी आयषु्य पिलयं, ही वेळ, ह ेवय काम करण्यासाठी 

आह.े” अवनलला रुचेल अशा भाषेत त्यांनी आपल्या 

भववष्यातल्या योजना पटवनु वदल्या. त्याला कामामध्ये रुची 
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वनमावण झाली आवण संध्याकाळी आनंदाने तो नरोिाला वनघनु 

गेला. आज वकती जणांचे आईबाप मलुाला असे संस्कार करण्याची 

तसदी घेत असतील, आवण म्हणनुच अंबानी ‘अंबानी’ आहते. 

म्हणनुच की काय, दशेातील सपु्रवसद्ध कॉपोरेट लेवखका गीता 

पीरामल म्हणते, “टाटा आवण वबलाव बनणं, ‘टफ’ आह,े पण 

अंबानी बननु जगणं, त्याहुनच ‘कवठण’ आह.े” कामसपुणाचा हा 

ध्यास, ह ेवेि, ह ेप शन आपल्यात आलं तर आपणही एके वदवशी 

आपल्या व्यवसायाच्या वशखरावर नक्की पोहोच ुशकतो. 

• सवोत्कृष्ट ‘टीम’ उभा करा. – 

धीरुभाई आपल्या मलुांना नेहमी सांगायचे, वशकवायचे, 

“Don’t think you can achieve anything on your own.” 

“तमु्ही सगळी कामं एकटी कराल, असा ववचार करु नका.”      

गंमतीने ते म्हणायचे, “जगात बाथरुम ही एकच जागा आह,े वजथे 

तमु्ही एकटे असता, नाहीतर काहीही करायचे असेल तर लागतात, 

ववश्वस्त आवण योग्य सहयोगी! बजाज ऑटोचे मालक राहुल 

बजाज धीरुभाईबंद््दल बोलताना म्हणतात, “ते लक्ष्य वनवश्चत 

करायच ेआवण लोकांना वाटुन द्यायचे.” आपल्या सहकाऱ्यांना 

अवधकार आवण स्वातंत् द्यायचे, ह्या रणवनतीमळेुच ररलांयन्सने 

मोठमोठे प्रोजेक्ट वेळेआधीच पणुव केले, ररलायन्सच्या एकाही 

कमवचाऱ् याने धीरुभाईनंा कधीही सर म्हण्टले नाही, ते फक्त त्यांचे 
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लािके धीरुभाईचं होते, कोणताही कमवचारी आपल्या 

मलुामलुीच्या लग्नाची पवत्का घेऊन गेला की ते त्याला तात्काळ 

पन्नास ह्जार वकंवा एक लाखाचा चेक भेट म्हणनु दते असत, 

साहवजकच लाखो लोकांच्या ररलांयंस समहुानेही आपल्या ह्या 

वदलदार मालकावर मनापासनु आवण भरपरु प्रेम केले. 

• डोन्वट से नो! 

धीरुभाई कधी कुणाला नाही म्हणायच ेनाही, आवण ‘नाही’ 

ऐकुनही घ्यायचे नाही. कपि्यांच्या ररटेलरनी अिवलं तर त्यांनी 

स्वतःचे शेकिो ररटेल शॉप उभा केले. ब कंानी कजव नाकारल ंतर 

त्यांनी शेअसवमधनु पैसा उभा केला. सरकारी अवधकाऱ्यांनी 

अिवलं तर त्यांनी अख्खी सरकारी यंत्णाच ववकत घेतली. 

त्यांच्या शेअसवचे भाव पािण्याच े प्रयत्न करणाऱ् या वसंिीकेटला 

त्यांनी असा काही धिा वशकवला की सगळे शेअरबाजारातनु 

कायमचे उठले. लोकांना शेर आवण शेअर ह्यामधला फरक कळत 

नव्हता तेव्हा धीरुभाईनंी त्यांना शेअरमाकेटची चटक लावली.  

कोट्यावधी गुंतवणकुदारांचा भरवसा वजंकला, वटकवला, त्यांना 

अनेकपट संपत्ती वनमावण करुन वदली. वबजनेस वल्िवसाठी धीरुभाई 

अंबानी ह ेनाव नेहमी प्रेरणािोत राहील. मी तर धीरुभाईचंा कट्टर 

फ न झालोय, त्यांच्या प्रेमातच पिलोय, 
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भाग ३ 

उद्योगजगताचा अनावभवषक्त राजा, साहसी योद्धा, वाटाघाटी 

वजकंणारा चतरु, शेअर माकेटला आपल्या बेटांवर नाचवणारा एक 

चलाख माणसु अशी वकत्येक ववशेषणे असणार एक माणसु होता. 

त्यान ेजगाला दाखवनु वदलं की हॉविव, स्ट िंफोिव आवण ऑक्सफिव 

इत्यादी वठकाणी न जाता दखेील जगातला सवोत्कृष्ट व्यावसावयक 

बनता येतं. त्यांचं नाव धीरजलाल गोवधवन दास अंबानी. आज मी 

तमु्हाला सांगणार आह,े धीरुभाई अंबानीनी त्यांच्या आयषु्यात 

अंमलात आणलेली आवण इतरांना सांगीतलेली यशाची पाच 

सतु्े…. 

• जे मोठी स्वपनं पाहतात, ते संपुणच जगाला 

वजंकतात….. 

धीरुभाई लहान असल्यापासनुच स्वपने पाहायच,े 

लहानपणीच सातवीत असताना त्यांनी पैसे कमवायचे ठरवल े

आवण शाळेबाहरे भज्यांची गािी लावली, परदशेात जायचे स्वपन 

बघीतले आवण येमेनला जाऊन नौकरी ही केली. दोन वषावत अजनु 

एक स्वपन पाहीलं, भारतात जाऊन स्वतःचं उद्योग साम्राज्य उभं 

करीन..स्वपन पाहत गेले, वाटचाल करत गेले. त्यांनी मोठ्ठी स्वपनं 

पाहीली, आपण बघतो काय? प्रत्येक गोष्टीची सरुुवात 

स्वपनांपासनुच होत…े  
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• कठीण समयीही लक्ष्य सोडु नका, मग संकटांचं 

रुपांतर संधीत करता येतं. 

धीरुभाईचं्या आयषु्यात काय प्रॉललेम्स आले नाहीत काय? 

खपु खपु संकटं आली, पण ते खऱ् या यौदध््याप्रमाण ेलढत राहील,े 

त्यांनी कधीच हार मानली नाही. १९६५ ला पाटवनरवशप तटुली, 

पण ते वनराश झाले नाहीत, उलट कष्ट करायच ेवाढवले, १९६६ 

मध्य ेआपला पहीला कारखाना बनवला पन रुपयाचं अवमलु्यन 

झालं, सारी गवणत उलटी झाली, खचव वाढला, पण ते िगमगले 

नाहीत, त्यांचा स्वतःच्या स्वपनांवर पणुव ववश्वास होता. त्यांनी 

‘ववमल’ नावाने कापि आणले होत,े पण इतर स्पधवकांनी आधीच 

बाजारपेठ काबीज केली होती, त्यांची धंद्यावर पकि होती. त्यांनी 

ह्या नव्या खेळािुचे सवव रस्त ेबंद केले. होलसेलसवनीही दबावात 

येऊन ववमल कापि ठेवायचे नाकारले. पण थांबतील ते धीरुभाई 

कसले? त्यांनी ही मके्तदाती मोिुन काढली. आरोग्याचीही आव्हाने 

आली, १९८६ मध्ये पक्षाघाताचा झटका आला, एखादा माणसु 

वकती खंबीर अस ुशकतो, बघा!, सरकार किुन, परीवाराकिुन 

अिचणी आल्या, कमी म्णनु की काय, आजारपण आले, आवण 

त्यात भरमसाठ दिं आकारला गेला, आवथवक अिचणी आल्या, 

पण ते पाठ दाखवनु पळाले नाहीत, ते लढत राहीले, वशकत 

राहील.े.आवण वजंकल…े. 
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• ्यापाराची खरी मावहती जोखीम घेतल्यावरच होते. 

नॉलेजचा सवावत मोठा िोत ररस्क असते. त्यांचा आयषु्याचा 

अभ्यास केला तर एक गोष्ट लक्षात येते की ते जसजसे मोठे होते 

गेले, तसतशे मोठ्या जोखमी उचलत गेले. पवहल्यांदा ते फक्त 

मसाल्यांचा व्यापार करत होत,े त्यांना समजलं, जास्त फायदा तर 

तागाच्या व्यवसायात आह,े जास्त ववचार करत न बसता त्यांनी, 

त्यात उिी मारली, बरेचशे लोक आपल्या सेट झालेल्या लायनीला 

बदलण्याची ररस्क कधीच घेत नाहीत. पण पढेु त्यांनी तागाची 

फ क्ट्री उभारली. पण मग १९९१ ते तेल ररफायनरीतही उतरले. ९५ 

ला कम्यवुनकेशनच्या धंद्यात आले. ९८ ला ररलायंस ग सचाही धंदा 

उघिला. ते वकनाऱ्यावर बसनु लाटांचा आनंद घेणाऱ् यातले नव्हते, 

ते आपली होिी घेऊन खवळलेल्या समदु्राच्या छातािावर मकु्त 

संचार करणाऱ्यातले होते धीरुभाई… 

• बडा सोचो, जल्िी सोचो, आगे सोचो, ववचारों पर 

वकसीका अवधकार नही होता. 

ते म्हणायचे, जर तमु्हाला इतरांपेक्षा जास्त प्रगती करायची 

असेल तर इतरांपेक्षा मोठ्ठा ववचार करा, त्यांच्या आधी करा आवण 

काळाची पावलं ओळखनु तमुची पावलं टाका. अशा 

ववचारसरणींमळेुच ते ररलायन्स ला १९७७ मध्येच पवललक 

वलमीटेि बनव ुशकले. भारतात आयपीओ ऑफर करणारी पहीली 
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कंपनी आह ेररलायन्स. इवतहासात जे आधी कोणीही केलं नव्हतं 

ते त्यांनी केलं, आवण त्यांना अठ्ठावन्न हजार गुंतवणकुदार वमळाले. 

हा एक रेकॉिव होता. त्यांच्या अशाच ववचारांमळेु की काय…. 

ररलायंस, नेहमीच, आजही आपल्या स्पधवकांच्या एक पाऊल 

पढेुच असते. म्हणनुच की काय ती फॉचुवन ५०० मध्य े येणारी 

भारतातली पहीली कंपनी होती. म्हणनुच की काय… मकेुश 

अंबानीनेही वजओ लॉच करताना खळबळ उिवली. तेव्हा १५५ 

िमांकावर असलेलं वजओ आज एक नंबरला आह.े 

• तुमको जो आता है, वो करो, बाकी सब छोड िो 

हा उपदशे वबझनेसच्या शहनेशहाने एक्टींगच्या 

शहानशहाला वदला होता. अवमताभन ेएका इटं्रव्ह्य ुमध्ये सांवगतलं 

की तो राजकारणात असताना त्याला दिपण आलं होतं,  तो 

धीरुभाईनंा भेटला तेव्हा त्यांनी अवमताभला सांवगतलं, अवमताभ, 

त ुमनोरंजन छान करतोस, तेच कर!..धीरुभाईनंा व्यवसाय चांगला 

जमायचा, त्यांनी आयषु्यभर तो वनषे्ठन े केला आवण 

आपल्यासारख्यांना काहीतरी भव्यवदव्य बनायची प्रेरणा दऊेन ते 

अजरामर झाले. तमुच्या आमच्या प्रत्येकामध्ये एक धीरुभाई व्हजवन 

असतं, कल्पक, बेवफकीर, नीिर, वजद्दी!.. जगाच्या रहाटगािग्यात 

त्याला मरु दऊे नका. 
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भाग ४ 

आई फक्त आई असते, वतची सगळी रुपं मलुांच्या 

भल्यासाठी बनतात, बदलतात आवण वबघितात. कोवकळाबेन 

अंबानी ह्यांनी ह ेसत्य पनु्हा एकदा पनुस्थाववपत केलं, आवण एक 

आयनव लेिी बननु मलुांची भांिणं घरातचं वमटवण्यात पढुाकार 

घेतला. असं म्हणतात, प्रत्येक यशस्वी माणसाच्या माग े एक 

यशस्वी िी चा हात असतो, धीरुभाईचं्या यशामध्ये सदु्धा 

कोवकलाबेनचा वसंहाचा वाटा आह.े  धीरुभाईचं्या ‘शनु्य ते वशखर’ 

ह्या प्रवासामध्ये कोवकळाबेन ह्यांनी जे योगदान वदलंय, त्याच ं

वचत्ण मवणरत्नमन े आपल्या गरुु वचत्पटात अगदी उत्तमपणे 

रेखाटलेलं आह.े जामनगरमध्ये एका पोस्टमास्टरच्या घरी 

जन्मलेल्या कोवकळाबेनच वशक्षण फक्त नववीपयंत झालं होतं, 

आपलं अध्यावहुन अवधक आयषु्य त्यांनी गररबीतनु वर येण्याच्या 

संघषावत, पवतची जोिीदार बननु, खािी दशेात आवण मुंबईच्या 

चाळीत घालवले.  िायवनंग टेबलवर होणाऱ्या वपतापतु्ाच्या 

व्यावसावयक चचाव समजनु घेता याव्यात म्हणनु प्रौढाअवस्थेत 

त्यांनी इवंग्लशचे वशक्षण घेतले.  ररलायंसच्या शेअरधारकांच्या 

वावषवक बैठकींना त्या आवजुवन यायच्या. पतीच्या जीवनकाळात 

कोवकळाबेन त्यांच्यासोबत सावली सारख्या उभ्या रहायच्या. 

सगुरण बननु घर सांभाळायच्या. मलुांना नवऱ्याला काय हव,ं नको 
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बघायच्या. ररलायन्सच्या व्यवसायात त्यांनी कधीही हस्तक्षेप 

केला नाही. 

धीरुभाईचं्या मतृ्यनंुतर फक्त दोन वषावत ररलायन्सचा 

उत्तरावधकारी कोण ह्या वचवस्वाच्या मदुद््यावरुन मकेुश आवण 

अवनल अंबानीचे खटके उिू लागले, भांिणं चव्हाट्यावर यायची 

सरुुवात झाली आवण कोवकळाबेन एकदम खंबीर आवण सविय 

झाल्या. कमालीच्या संयमानं पररवस्थती हाताळत त्यांनी 

मतु्सद्दीपणाने वाटणीचा वबकट प्रश्न सोिवला. त्यांच्या 

हस्तके्षपामळेुच घरातली भांिण ं चार वभंतींबाहरे फारशी येऊ 

शकली नाहीत. 

धीरुभाई कागदोपत्ी व्यवहार चोख करायच,े पण आयषु्यात 

त्यांनी एक कागद कधीच बनवला नाही, आपल्या मतृ्यपुत्ाचा 

कागद त्यांनी कधीच तयार केला नाही, धीरुभाईचंे आतल्या 

गोटातले लोक सांगतात, की वजवंतपणी आपल्या मलुांमलुीमध्ये 

वाटणी कशी होणार ह े तोंिी सांवगतले होत,े विीलांचा शलद 

मलुामलुींना अखेरचा होता,  जेव्हा कोवकळाबेनन ेही उद्योगांची 

ववभागणी, एका कागदावर वलहुन सवांच्या सहमतीच्या सह्या 

घेण्याचा आवथवक सल्ला वदला, तेव्हा धीरुभाई प्रचंि वचिले.  ते 

म्हणाल,े “माझ्या मलुांवर माझा पणुव ववश्वास आह.े” पण 

धीरुभाईचंा हा ववश्वास मलुांच्या वैयवक्तक महत्वकांक्षापढेु खजुा 
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ठरला.  कंपनीवर वनयंत्ण आवण वचवस्वाच्या लढाईतनु दोन भावात 

संघषावच्या वठणग्या पिायला लागल्या.  अखेर भारतातल्या सवावत 

मोठ्या उद्योग घराण्याच्या वाटण्या झाल्या. आयसीआयसीआय 

ब कंचे त्यावेळचे चेअरमन व्ही. के. कामथ ह्यांनी संपत्तीची मोजदाद 

केली, २००५ मध्य ेही संपत्ती होती जवळपास नव्वद हजार कोटी 

रुपये! मोठा भाऊ मकेुश अंबानी ह्याला पेट्रोकेमीकल्सचे साम्राज्य 

वमळाले. ररफायनरी आवण ऑईल-ग सच्या खाणी वमळाल्या. 

लहान भाऊ अवनल अंबानीच्या वाट्याला टेलीकम्यवुनकेशन, 

फायनान्स आवण इन्रास्ट्रक्चरचा वबजनेस आला. दोघांनाही 

पंचेचाळीस पंचेचाळीस हजार करोि रुपयांचा वहस्सा वमळाला, 

मागच्या पंधरा वषावत मकेुशअंबानीने आपली संपत्ती सहा पटीने 

वाढवली, आज त्यांची संपत्ती तीन लाख कोटींच्या घरात आह,े  

अवनलन े आपलं सववस्व गमावलं, आज अवनल अंबानी 

वदवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर उभा आह.े त्याच्या कंपन्यावर 

अठे्ठचाळीस हजार कोटींचं कजव आह.े  सारखंच भांिवल घेऊन 

व्यवसायाची पनुश्च सरुुवात करणाऱ् या दोन भावांमध्ये नेमका फरक 

काय आह?े कोण चकुलं? कुठं चकुल?ं काय चकुलं? अशा 

प्रश्नांची उत्तरं वमळवण्यासाठी आपल्याला दोघांच्या स्वभावाची 

वैवशष््टय आपल्याला समजनु घ्यावी लागतील.  अवनल अंबानी 
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आवथवक व्यवहारांमध्ये तज्ञ आहते, कमीत कमी वेळात पैसा कसा 

उभा करायचा?  आपल्या बाजनेु हवा कशी बनवायची? 

भरघोस नफ्याचे अवमष दाखवनु लोकांना कशी भरुळ 

पािायची आवण अलजावधी रुपये कसे खेचायचे ही कला त्यांना 

पंचवीस तीस वषांपासनु अवगत आह.े इकिे समहुाच्या वाटण्या 

झाल्या, आवण वतकिे अवनलन ेएकामाग ेएक कंपन्या उघिण्याचा 

सपाटाच लावला, ररलायन्स एनजी, ररलायन्स इरंा, ररलायंस 

क पीटल, ररलायंस टेलेकम्यवुनकेशन ह्यांच्या सहाय्यान े प्रचंि 

भांिवल उभारले, त्यांनी वबग एफ एम खरेदी केले, मुंबईची मेट्रो 

बनवायला घेतली, आवण अनेक मोक्याच्या वठकाणी 

जवमनींमध्येही पैसा गुंतवला, पण एकाच वेळी अनेक गोष्टी 

करण्याची ही तिफदार वतृ्तीच त्यांच्या अंगाशी आली.  त्यांचा 

मखु्य वबजनेस होता, टेलेकम्यवुनकेशन, त्याच्या वाढीकिे त्यांनी 

परेुसे लक्ष वदले नाही, आवण इथेच घात झाला.  वदवस वफरले की 

घराचे वासेही वफरतात अशी त्यांची गत झाली, एकामागोमाग एक 

कंपन्या तोट्यात गेल्या, महागिी कजव त्यांना गोत्यात आण ु

लागली, विीलांच्या प्रेरणेने सरुु झालेली दशेभरात ऑपटीकल 

फायबरच े प्रचंि जाळे असलेली ररलायन्स टेलेकम्यवुनकेशन 

स्पधेत वटकु शकली नाही, अखेर कजवबाजारी होवनु बंद पिली. 

राफेल सौद्याने तर अवनल अबंानीची नाचक्कीच झाली. इररक्सनचे 
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पंधराशे कोटी न वदल्याने त्यांना जेलमध्य ेजायची वेळ आली होती, 

पण अखेर कधीकाळीचा कट्टर दषु्मन असलेला मोठा भाऊ 

मकेुशच मदतीला धावनु आला आवण त्यान े वदलेल्या पाचशे 

कोटीमळेु अवनलची जेलची वारी टळली. 

संघषव करण्याची सवय रक्तात वभनलेल ेअवनल अंबानी पनु्हा 

एकदा वजद्दीने पाय रोव ु पाहत आहते, सध्या त्यांनी स्वतःला 

मुंबईच्या प्राईम एरीयामध्ये धीरुभाई अंबानी नगर वसवण्याच्या 

कामात अक्षरशः झोकुन वदले आह.े   

जर अवनल अंबानी झािा-झिुुपांमधनु वेगवान गवतने 

पळणारा वचत्ता आह े तर मकेुश अंबानी शानदार िौलान,े पण 

रुबाबात, एकेक पाऊल टाकत, आपल्याच मस्तीत झपझप 

चालणारा हत्ती आह.े दोन भावांच्या ववचार करण्याच्या पद्धतीत 

थोिा फरक आह,े अवनलन ेवविलांकिुन धिािी आवण गवतमानता 

वशकली आह.े अवनल झटपट फायद्याच्या, तात्काळ ररझल्ट 

दणेाऱ् या विल्स शोधायचा, मकेुश वदघवकालीन उद्योगांचा पाया 

रचतो.  एकावेळी एकाच गोष्टीवर आपलं संपणुव लक्ष कें वद्रत 

करण्याची कला मकेुश अबंानीने आपल्या विीलांची जशीच्या 

तशी उचलली आह.े  दोघांमध्ये आज तरी मकेुश वरचढ 

झाल्यासारखा वदसतोय, आधी एक पाय भक्कम रोवायचा, मगच 

पणुव शवक्तवनशी दसुरं पाऊल टाकायचं, ही त्यांची ववचारसरणी 
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त्यांना टॉपवर वटकवनु आह.े  ज्यांना ज्यांना नौकरी सोिुन स्वतःचा 

व्यवसाय करण्याची तीव्र इच्छा असते, त्यांना माझा एकच 

तळमळीचा सल्ला असतो, नौकरीतनु पगार वाचवा, गुंतवा, 

ररटनवस उभ े करा आवण एक ब कअप तयार करा, आधी एक 

वनवष्िय उत्पन्नाचा सोसव बनवा, आवण मग खशुाल उिी मारा, 

ररस्क घ्या.  मी तरी जेव्हापासनु ह े तत्व पाळु लागलो, प्रत्येक 

आघािीवर मी यशस्वी होत गेलो आह.े धीरुभाईचंं प्रकरण 

संपवण्याआधी एका गोष्टीकिे मात् मला तमुचं लक्ष वेधनु घ्यायचं 

आह,े   धीरुभाई नेहमी आग्रहाने म्हणायचे, “जे कमवाल त्याचा 

एक वहस्सा समाजाला परत करा.” त्यांचा वदखाव्यावर ववश्वास 

नव्हता, ते गपु्तदानाला महत्व द्यायचे, जो सदानकदा दसुऱ्याला 

काहीनाकाही आतरु असतो, त्याला कधीच काही कमी पित नाही, 

हचे सत्य आह.े ‘द्या म्हणजे वमळेल’, ह ेतत्व तमु्हीही रोजच्या 

जीवनात अंमलात आणलं, तर त्याचा तमु्हाला फायदाच होईल, 

एवढंच माझ ंकळकळीचं सांगणं आह.े धीरुभाईचं्या जीवनातनु 

प्रेरणा घेऊन आपलीही ह्या जगात एक स्पेशल ओळख वनमावण 

व्हावी, त्यांच्या पावलावर पाऊल टाकुन त्यांच ंअनकुरण करुन 

आपणही मोठं साम्राज्य उभं कराव,ं  ह्या एकाच अंतःकरणपवुवक 

प्राथवनेसह, आभार आवण शभुेच्छा!     
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धीरुभाईझम 

 

भारतीय औवद्यवगक ववश्वाचा इवतहास जर वलहायचा झाला 

तर त्याचे दोन भाग होतील.  

एक – धीरुभाई अंबानी यांनी उद्योजक बनन्याअगोदरचा 

दसुरा – धीरुभाई आवण ररलायन्स नंतरचा! 

 

धीरुभाई अंबानी ह े नाव भव्य, वदव्य आवण जबरदस्त 

प्रेरणादायी आह.े 

एका गरीब घरातला मलुगा, आवथवक पररवस्थती बेताचीच 

असणारा मलुगा, आधी मसाल्याच्या व्यापार करतो, मग यॉनवच्या 

खरेदी वविीच्या धंद्यात उतरतो,  मग स्वतःची कापि उत्पादन सरुु 

करतो,  मग आपला ‘ववमल ब्र िं’ वापरुन तो भारतीयांना वेि 

लावतो, पेट्रोकेमीकल्सच्या व्यवसायात वशरतो,  मग शेअर 

बाजारातनु कोट्यावधी रुपये उभा करुन ऑईल ररफायनरी काय 

उभा करतो?  ऑईल आवण न चरल ग स च्या खाणीवर खाणी काय 

काढतो? आवण,  कसलाही व्यावसायीक वारसा वकंवा पाठबळ 

वमळालेले नसताना, फक्त एकोणसत्तर वषांच्या कायवकाळात 

अलजावधी रुपयांची एक कंपनी काय उभी करतो!      बघता बघता 
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जगातल्या सवावत श्रीमंत व्यक्तीमधला एक, असं स्वतःचं अढळ 

स्थान वनमावण काय करुन ठेवतो?  ह े साध्य करतो तो केवळ 

आपल्या, आपल्या अदभतु आवण भक्कम मनोबलाच्या आधारे,  

वजद्दीन ेतो आपल्यावर आलेल्या अनेक संकटांना, आलेल्या अनंत 

अिचणींना तोंि दतेो, वनयती त्याला ह ेसखु सहजासहजी दते नाही, 

एकामाग ेएक संकटे कोसळतात, हा मात् वनधि्या छातीन ेप्रत्येक 

वेळी उभा राहतो, आवण एके वदवशी वनयती त्याला परेशान करुन 

थकते आवण त्याला ज ेहवं ते मकु्त हस्तान ेदऊेन कृतकृत्य होते.  

अशी शनु्यातनु वशखरापयंत पोहचणारी व्यवक्तमत्व मोजकीच 

असतात, आवण मला ती खपु भरुळ घालतात.  धीरुभाईचंं 

ब्रीदवाक्य आह,े  

“स्वपनं पहा, आपण स्वपन बघण्याचं धािस केलं पावहज,े 

आवण ते दखेील भव्य स्वपनं बघण्याचं!” 

बोले तो ‘लॉ ऑफ अट्र क्शन!’ 

धीरजलाल वहराचंद अंबानी ह्या माणसाच ंआयषु्य म्हणजे 

फक्त एक यशस्वी माणसाची जीवनगाथा इतकंच नाहीये, मोठी 

स्वपनं बघणाऱ् या आवण संघषवपणुव पररवस्थतीत झगिणाऱ् या प्रत्येक 

माणसासाठी कधीही न संपणारं ते एक प्रेरणास्थान आह.े 

धीरुभाईचं्या उद्योगसाम्राज्याच्या जिणघिणीच्या काळात 

ररलायन्स टेक्सटाईलचे जाहीरात व्यवस्थापन सांभाळणारे, आवण 
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धीरुभाईचा थक्क करणारा जीवनप्रवास, त्यांचा संघषव जवळुन 

अनभुवणारे त्यांच ेसहकारी, ए. जी. कृष्णमतुी ह्यांनी ‘धीरुभाईझम’ 

आवण ‘प्रवतकुलतेवर मात’ अशी दोन अप्रवतम पसु्तके वलहली 

आहते. आतापयंत समोर न आलेल्या बऱ् याच रोमांचक गोष्टी ह्या 

पसु्तकात समोर आलेल्या आहते.  

धीरुभाईचंा जन्म १९३२ चा! स्वातंत्र्य वमळण्याअगोदर 

गजुरात राज्यामध्ये जनुागि नावाचे एक संस्थान होत,े त्यातल्या 

छोरवाि ह्या गावामध्ये एका गरीब कुटंूबामध्ये त्यांचा जन्म झाला. 

घराची पररवस्थती जेमतेम असनुही धीरुभाई लहानपणापासनुच 

धािसी होत,े   वयाच्या तेराव्या वषी म्हणजे १९४५ मध्य ेत्यांनी 

आपल्या शाळेतल्या सवव मलुांना एकत् करुन गावामध्ये 

वब्रटीशांववरोधात एक मोचाव काढला होता.  गावातल्या काही 

लोकांनी त्यांची ह्याबद््दल खरिपट्टी काढली पण धीरुभाई बधले 

नाहीत. लहानपणी आपल्या शाळेच्या फीस साठी व इतर 

खचावसाठी धीरुभाईकंिे पैसे नसायच,े पण म्हणनु धीरुभाई हातावर 

हात ठेवनु बसले नाहीत,  छोरवाि ह्या गावाजवळ दरवषी एक मोठी 

जत्ा भरत,े  म्हणनु आपल्या दोन तीन वमत्ांना एकत् करुन धीरुभाई 

त्या जत्ेमध्ये भज्याचा स्टॉल लावायचे. लहानपणापासनुच 

व्यवसाय कसा करावा ह्याचे धिे ते वशकत गेले. वयाच्या सतराव्या 

वषी गजुरातमधलं आपलं छोरवाि ह े गाव सोिुन ते येमेन ह्या 
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दशेात गेले. त्यांच ंयेमेनमध्ये जाणं ही सदु्धा एक मनोरंजक कहाणी 

आह,े  पासपोटव वमळवण्यासाठी त्यांना ना ना खटपटी कराव्या 

लागल्या. पासपोटव हाती आला, पण तो वमळवण्यामध्ये बराच वेळ 

गेला. जेव्हा येमेनला जाणारी बोट पकिण्यासाठी ते मुंबईच्या 

बंदरावर पोहचले तेव्हा त्यांना उशीर झाला होता आवण ती प्रवासी 

बोट त्यांना न घेताच वनघनु जात होती. त्यांच्या िोळयासमोर ती 

बोट वनघनु गेली, त्या काळात तीन चार मवहन्यात एकदा इगं्लंिला 

आवण येमेनला जाणाऱ् या आगबोटी सोिल्या जात असत. धीरुभाई 

वनराश झाले नाहीत, त्यांनी मावहती काढली, येमेनला जाणारे एक 

मालवाहतकु करणारे जहाज त्यांनी शोधनु काढले, आवण ते त्या 

बोटीवर चढले. 

वकतीही अिथळे आले तरी थांबायचेच नाही, ही त्यांची 

वतृ्ती पढेु त्यांना यशाच्या वशखराकिे घेऊन गेली. येमेनमध्ये एिन 

नावाचे एक बंदर आह.े यरुोप, अरब आवण आवशयाला जोिणारं 

ह ेएक मोठं व्यापार कें द्र होतं. भारत, चीनकिुन इगं्लंिला जाणारे 

प्रत्येक जहाज, ववसाव्यासाठी एिनलाच थांबायचं. येमेन दशेामध्ये 

तेलाच्या खाणी होत्या, ज्यामधनु तेल काढुन जगाच्या इतर भागात 

ते वनयावत व्हायचं, एिनमधल्या वास्तव्यात धीरुभाईनंा खऱ् या 

अथावने जागवतक बाजारपेठ कळली. एिनमध्य ेबेस्सी एंि कंपनी 

इथे मवहना तीनशे रुपये पगारीवर ते कारकुन म्हणनु रुज ुझाले. 
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तेलाची वनयावत करणाऱ् या जहाजांमध्ये चढ उतार होणाऱ् या 

मालाची, नोंदी ठेवण्याचं काम असलेली ती एक साधारण नौकरी 

होती.  पण त्यांनी स्वतःला कधीच तचु्छ मानले नाही, इवंग्लश 

आवण गवणत ह्याववषयी त्यांना प्राथवमक ज्ञानच होत.े पण प्रचंि 

मेहनत करुन त्यांनी ती उणीव भरुन काढले.  

दररोज अठरा अठरा तास काम करुन, पिेल ते आवण जादाचे 

काम करुन त्यांनी त्यांच्या म नेजरची मन ेवजंकुन घेतली. वदवसभर 

थकुन गेल्यावर ववरंगळुा म्हणनु त्यांच ेसहकारी नाचगाणी, वचत्पट 

बघायला जायचे, धीरुभाई मात् त्या जहाजांवरच ठाण मांिुन 

बसायचे, जगामध्ये कोणत्या भागामध्य ेकोणत्या मालाला मागणी 

आह,े याचा बारकाईनं अभ्यास करायचे.  एिनमधल्या त्या सात 

वषांच्या वास्तव्यात धीरुभाईनंी व्यापार, पैसा, नफा, नेटवकव , 

वहशोब, माणसं जोिणं, माल ववकण ंही सगळी कौशल्ये आत्मसात 

केली. पढेु ह्या बेस्सी एंि कंपनीचेच नाव शेल कंपनी असे झाले, 

धीरुभाईचं्या मेहनती आवण प्रामावणक स्वभावामळेु त्यांना बढती 

वमळाली. 

शेल कंपनीसारखी स्वतःची भलीमोठी ऑईल ररफायनरी 

उभी करण्याचं स्वपनं त्यांनी इथच ंपावहलं, व पढेु ते प्रत्यक्षातही 

आणलं. धीरुभाईचं्या ववशाल साम्राज्याची मळेु त्यांच्या एिन 

प्रवासामध्येच आहते.  त्यांच्या लक्षात आले की यरुोप आवण अरब 
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दशेांमध्ये भारतीय मसाल्यांना भरपरु मागणी आह.े हा धंदा करुन 

श्रीमंत बनण्याचं खळु त्यांच्या िोक्यात बसलं,  १९५५ मध्ये 

आपली नौकरी सोिुन ते भारतात वापस आले, ते एक मोठ्ठा 

वबजनेसमन होण्याचं स्वपनं घेऊन! 

थोिेफार पैसे गाठीला बांधनु भारतात वापस आल्यावर 

त्यांनी मसाल्याचा व्यापार सरुु केला, त्यात त्यांना चांगले यश 

वमळाले. मग त्यांची नजर पॉवलस्टर यॉनवकिे वळली. त्या काळात 

भारतात तयार होणाऱ् या यॉनवला यरुोपात मागणी होती, त्यावर 

प्रोसेस करुन वतकिे चकचकीत कापि तयार केले जायचे, आवण 

पनु्हा भारतातच वविीसाठी पाठवले जायचे. १९६५ – ७० चा तो 

काळ, भारतीय वचत्पट रंगीत होव ु लागला होता, तेव्हा 

आजच्यासारखी दसुरी करमणकुीची साधने नव्हती, नट नट्या 

घालतात, ते सोफेस्टीकेटेि, तलम, आकषवक कपिे घालण्याची 

प्रचंद िेझ लोकांमध्ये असायची. पण ह ेकापि बनवण्यामध्ये काही 

ठराववक कंपन्याची मके्तदारी होती. 

चमचम करणाऱ्या उच्च पॉवलस्टरची लोकांमधली ही 

मागणी पाहुन धीरुभाईचं्या िोक्यात कल्पना आली,  ह्या यॉनववर 

प्रविया करुन जर आपणच स्वतःचे आकषवक कापि बनवले 

तर!.... त्यांनी गजुरातमधल्या नरोिा ह्या गावामध्ये कापि वमल सरुु 

केली. तो काळ भारतातल्या समाजवादाकिे झकुलेल्या 
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सरकारांचा होता. त्याकाळी दशेामध्य े उद्योगपतींना मदत वकंवा 

सवलती अवजबात वमळायच्या नाहीत, उलट त्यांना दशेाचे शत् ु

असल्यासारखी वागणकु वदली जायची. आयात वनयावतीची प्रविया 

वकचकट होती, सरकारी बाब ु नानाप्रकारे त्ास द्यायचे.  अनेक 

अिचणी आल्या. पण वमल जोरात सरुु झाली.  वदसायला 

आकषवक आवण वापरायला मलुायम असे उच्च प्रवतचे कापि 

ववमल नावाने वविीसाठी तयार झाले, पण संपणुव बाजारपेठ काही 

मठुभर लोकांच्या हातात होती.  त्याकाळात वबलाव यांचा 

कपि्यांच्या बाजारपेठेत दबदबा होता.  नसु्ली वािीया आवण 

त्यांची बॉम्बे िाईगं कंपनी ह्यांचे तलम कपि्यांच्या, सटुींग 

कपि्यांच्या बाजारपेठेत वचवस्व होत.े 

इतर स्पधवकांना एकत् करुन आवण होलसेलसव आवण 

रीटेलसवना दमदाटी करुन, त्यांनी बाजारपेठेत ववमल ब्र िंची 

नाकाबंदी केली. धीरुभाईनंा हा धक्का अनपेवक्षत होता, त्यांचे 

लाखो – करोिो रुपये िावावर लागले होते. त्यांनी एक घर पढेु 

चाल खेळुन आपल्या शवक्तशाली स्पधवकांना मात वदली. त्यांनी 

स्वतःचे रीटेल शॉप सरुु केले.    आता उत्पादकही तेच, 

होलसेलसवही तेच आवण रीटेलर ही तेच झाले. जावहरातीसाठी 

त्यांनी लाखो रुपयाचे बजेट बनवले, एकाहुन एक दजेदार जावहराती 

तयार केल्या गेल्या. 
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आजकाल राजकारण्यांचे रोि शो होतात तसे मोठमोठ्या 

शहरांमध्ये ट्रक सजवनु ववमल ब्र नं्िचे रोि शो केले जायचे. कधी 

विकेटर, कधी वचत्पट वसनेस्टार वसनेतारका अवतरायच्या. 

ववमलचे कापि लोकांच्या पसंतीस पिले, तफुान ववकु लागले. 

एका वषावत त्यांनी एकामागे एक पन्नास ररटेल स्टोसव उघिले. 

कपिा व्यवसायातला नवखा माणसु सगळे ववरोध बाजलुा सारुन 

कपिा व्यवसायाचा बेताज बादशाह झाला.  शेअर माकेटमध्ये 

उतरणे, ऑईल ररफायनरी उभी करण,े सरकारन ेधीरुभाईवंर केलेला 



उद्योग गाथा पंकज कोटलवार 

49 

 

ट क्सचोरीचा आरोप आवण त्यांचा केलेला मानवसक छळ, 

नरोिामध्य ेअसलेल्या कारखान्यामध्ये आलेल्या नैसवगवक आपत्ती, 

१९८६ मध्ये धीरुभाईनंा अचानक आलेला पक्षाघाताचा झटका,  

त्यांची प्रवतमा मवलन करण्यासाठी वबलाव ग्रपुच्या वहदंसु्थान 

टाईम्सन ेउिवलेली आरोपांची राळ ह्या सगळयांना धीरुभाई परुुन 

उरले. ररलायन्स ऑईल ररफायनरी असो वा ररलायन्स फोन, 

धीरुभाईनंी भव्य वदव्य स्वपनं पाहीली आवण पणुव केली.  उद्योगपती 

बनण्याची इच्छा असणाऱ्या भारतातल्या लाखो करोिो लोकांना 

धीरुभाईचं ेचररत् प्रेरणा दते राहील.  
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Ratan Tata is unafraid of creative destruction 

because he is a trained architect, a self taught 

engineer, a leader by default and at heart a 

hobbyist. 

-------------------------------------------------------------------- 

कुलीन उद्यमी – रतन टाटा 

-------------------------------------------------------------------- 

जमशेदजी टाटा आवण दोराबजी टाटा, ह्यांनी अथक पररश्रम 

घेऊन टाटा समचुाचा पाया रचला, त्यावर वशखर आवण कळस 

चढवला तो भारतरत्न जेआरिी टाटा ह्यांनी! कारवकदीच्या 

शेवटच्या वदवसात जेआरिी खचलेल े वदसायचे, एकामागोमाग 

एक सवव वप्रय व्यक्तींचा मतृ्य,ु आवण लागोपाठ येणारं आजारपण 

ह्यांने तर त्यांना छळलेच होत,े पण आपल्यानंतर टाटा समहु 

प्रामावणकपणे आवण वेगाने प्रगतीपथावर नेईल, असा सक्षम 

वारसदार त्यांना वकत्येक वषव शोधनुही सापित नव्हता,  

टाटा सन्स ह्या मखु्य कंपनीचे अध्यक्षपद त्यांनी पन्नासहुन 

अवधक वषव यशस्वीपणे सांभाळले, सन १९९१ मध्य ेसमहुाच्या 

ऐशंी कंपन्या वषावला दहा हजार सहाशे सत्तावीस कोटी रुपयांचा 

टनवओव्हर करत होत्या, जेआरिींचा उत्तरावधकारी कोण असेल? 
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टाटा स्टीलला नंबर एक वर नेऊन ठेवणारे रुसी मोदी, का 

टाटामोटसवचा जगात िंका वाजवणारे समुंत मळुगावकर? टाटा 

ग्रपुच्या वसमेंट कंपन्या सांभाळणारे प्रख्यात वकील नानी 

पालखीवाला की टाटा टी, टाटा केमीकल्सचा पसारा एकहाती 

बघणारे दरबारी सेठ? वेगवेगळे अंदाज, आिाखे बांधण्यात येत 

होत,े 

एकाहुन एक वदग्गज लोकांकिुन टाटा सन्सच्या प्रमखुपदावर 

वनयकु्त होण्यासाठी जे आर िी किे लॉवबंग करण्यात येत होती, पण 

जेव्हा जेह उफव  जेआरिी टाटांनी आपला उत्तरावधकारी म्हणनु रतन 

नवल टाटा ह्या तलुनेने नवख्या तरुणाची वनवि केली,  रतन 

टाटाच्या वनविीवेळी ते म्हणाले, “हा तरुण माझ्यापेक्षा जास्त 

वशवक्षत आह,े म्हणणु तो एक चांगला वनयंत्क वसद्ध होईल.” तेव्हा 

सगळे उद्योगववश्व स्तलध आवण चवकत झाले, सगळे मोठमोठे 

वदग्गज तर बचुकळयातच पिले,  

रतन टाटांच्या वनविीमळेु अनेक लोक नाराज होते, 

साहवजकच त्यांच्या क्षमतेबद््दल शंका घेण्यात येऊ लागल्या, रतन 

टाटांच्या ववरोधात अनेक आवाज उठु लागले होत,े पण त्याच रतन 

टाटांच्या बदु्धी आवण नेततृ्वक्षमतेवर शंभरटक्के ववश्वास ठेऊन, 

वनधावस्त मनाने जेआरिींनी पढुच्या वदिच वषांनी जगाचा वनरोप 

घेतला. 
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रतन टाटांचा राज्यावभषेक झाला खरा, पण वसंहासनावर 

बसवतानाच, त्यांच्या िोक्यावर काटेरी मकुुट ठेवण्यात आला 
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होता.  हातात समहुाची सतु्े आली, तेव्हा पररवस्थती खपुच स्फोटक 

बनली होती,  टाटा ग्रपु अक्षरशः फुटीच्या उंबरठ्यावर उभा होता, 

सवव जणुे जाणते, सभुेदार कोणाला न जमुानता, हवी ती मनमानी 

करत होत,े   त्याकाळात एकीकिे दशेात प्रचंि वेगाने आवथवक 

सधुारणा होत होत्या, परवमट राज-लायसन्स राज संपषु्टात येत होता,  

भारतीय उद्योगक्षेत् कात टाकत होत,े दसुरीकिे टाटा ग्रपुची 

अवस्था वदवसेंवदवस दयनीय होत चालली होती, टाटा अजनुही 

त्याच्या प्रत्येक व्यवसायाचा जायंटच होता, पण त्याची 

नववनवमवतीची धार बोथट झाली होती, तो समहु एका िुलत िुलत, 

रमतगमत चालणाऱ् या, ससु्तावलेल्या हत्तीसारखा चालत होता, 

तिफदार नेततृ्वाच्या अभावी म्हणा, वकंवा योग्य मागवदशवन 

नसल्यामळेु म्हणा, समहुाच्या कमवचाऱ्यांमध्य ेसरकारी यंत्णामध्ये 

असते तशी ‘चलता ह’ै वतृ्ती बळावत चालली होती, जेआरिींच्या 

वेळेस असलेली अनकुुल पररवस्थती रतन टाटा चेअरमन 

झाल्याबरोबर एकदमच प्रवतकुल झाली होती. 

एखाद्या वचत्पटात शोभेल असा नाट्यपणुव संघषव करुन, 

एकामागोमाग एक धिािीचे वनणवय घेत, आवण टाटा समहुाला 

वशस्तीचे वळण लावत, फक्त पढुच्या वीस वषावत रतन टाटांनी 

नेत्वदपक यश वमळवले, त्यांनी कंपनी समहुाला भारतातच नाही, 

तर जगामध्ये पनु्हा एकदा प्रवतष्ठा आवण सन्मानाचे स्थान प्राप्त करुन 
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वदले.  प्रवतकुलतेला अनकुुलतेत पराववतवत करण,े रतन टाटांना 

जमले, ते आपल्यालाही वशकता येईल का?  यासाठीच तर त्यांच्या 

चररत्ाचा अभ्यास करण ेआवश्यक आह.े 

• वशस्त आवण वनयंिण –  

जेआरिींच्या काळात अनेक उपकंपन्याच्या सतु्धारांना 

अवाजवी स्वातंत्र्य वमळाले होत,े आवण म नेजर जेव्हा स्वतःला 

मालक समजनु उन्मत्त वाग ुलागतो, तेव्हा व्यवस्थेत अनागोंदी 

माजतेच,  रतन टाटांनी ह्या िोईजि झालेल्या सगळया वदग्गजांना 

ववरुद्ध उघि यदु्ध पकुारले, उद्योगाची आवथवक घिी जराही न 

ववस्कटु दतेा मोठ्या कुशलतेने त्यांनी अवघि ऑपरेशन पार 

पािले. कंपनीचे वहत आवण कठोर वनश्चय ह्यांच्या बळावर, 

चतरुाईने त्यांनी आपल्या अवधकाराचा वापर केला. आल्याबरोबर 

त्यांनी एक धिाकेबाज वनणवय घेऊन उपकंपन्यांच्या सववच म नेवजंग 

िायरेक्टरचे सेवावनवतृ्तीचे वय ६५ वषव केले, 

रतन टाटांनी सतु् ेस्वीकारल्यानंतर टाटा सन्सची, बोिव ऑफ 

िायरेक्टरची प्रत्येक सभा वादळी होत होती, आतापयंत आपली 

प्रवतष्ठा सांभाळुन असणारा, आवण सगळे वाद पिद्यामागे 

सोिवणाऱ्या समहुाच्या उच्चपदस्थ व्यक्ती इवतहासात 

पवहल्यांदाच वमिीयामध्ये जाऊन एकमेकांवर जाहीर आरोप-
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प्रत्यारोप करत होत्या. पण अवघ्या पंधरा मवहन्यात रतन टाटांनी 

अवाढव्य पसरलेला संपणुव समहु आपल्या वनयंत्णाखाली 

आणला. आपल्या सवांच्या आयषु्यात कधीनाकधी वादळं येतात, 

आव्हानं येतात, आवण भयावह समस्या येतात, अशावेळी हातपाय 

गाळणं, आवण असहाय असल्याचं रिगाणं गात सहानभतुी 

वमळवण्याचा व्यथव खटाटोप करणं, जास्त सोपपं असतं, पण रतन 

टाटा दहा वषांनी ह्या प्रसंगावर जेव्हा मनमोकळेपणाने बोलले तेव्हा 

ते म्हणाल,े “प्रसंग वकतीही बाका असो, टाटा कधीही मैदान सोिुन 

पळुन जात नाहीत.” पढुच्या वेळी जेव्हा जेव्हा मैदान सोिण्याचा 

ववचार मनात येईल तेव्हा प्रत्येक वेळी रतन टाटांचं ह े वाक्य 

आठवा, ह े टाटापण आपल्या रक्तातही वभनलं तर आपणही 

नक्कीच टाटासारखा उज्ज्वल इवतहास रचण्यामध्ये नक्कीच 

यशस्वी होव.ु    

• सतत प्रयत्न व असीम धैयच –  

जेआरिींच्या कायवकाळातच टाटांच्या शेअसवची मालकी 

दसुऱ् यांकिे जाण्याची सरुुवात झाली होती, घनश्यामदास वबलाव 

सारख ेअनेक उद्योजक टाटांचे शेअसव खरेदी करुन आपला वाटा 

वाढवत मागच्या दारान े टाटा समहुावर वनयंत्ण आणण्याच्या 

प्रयत्नात होत,े एकदा तर उिगेान ेजेआरिी म्हणाले सदु्धा होते, 

“माझ्याकिे एक असे पद आह,े ज्याच्यावर वजतकी जास्त 
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जबाबदारी आह,े प्रत्यक्षात वततकेच कमी अवधकार त्या पदावर 

असलेल्या व्यक्तीकिे आहते.” रतन टाटांनी ही पररवस्थती 

बदलली, त्यांनी धोका पत्कारुन एक सधुार केला. १९९५ मध्ये 

टाटा सन्सच्या ग्रपु कंपन्यांचे शेयसव राईट इश्शचु्या माध्यमाने खरेदी 

करुन संभाववत टेकओव्हसवपासनु त्यांनी कंपनीचा बचाव केला.  

१९९६ मध्ये त्यांनी समहुाची एक ‘ब्र न्ि एंबे्रला’ बनवली. प्रत्येक 

उपकंपनीला टाटा नावाचा उपयोग करण्यासाठी रॉयल्टी 

आकारली. त्यांच्या प्रत्येक वनणवयान ेटाटा सन्स गवतमान झाली, 

मजबतु झाली, अभेद्य झाली, 

• ब्रॅन्वडवर लक्ष्य द्या, प्रणालीमध्ये सुधार करा, आवण 

सेवा वाढवा. –  

आपल्या कारवकदीच्या वीस वषावच्या काळात रतन टाटांनी 

नव्या बत्तीस कंपन्याची वनवमवती करुन नवनवीन व्यापार क्षेत्ामध्ये 

प्रवेश केला. समहुाला अवधकावधक ग्राहक वमळवनु दणे्यासाठी 

त्यांनी जबरदस्त गुंतवणकुी केल्या, व झटपट ररझल्टस ची वाट न 

बघता वदघव मदुतीच्या रचना केल्या  रतन टाटांनी सवावत प्रथम 

आपल्या कोअर टीमला जास्त प्रोिक्टीव्ह आवण अवधक 

प्रोफेशनल केलं.  आता कमवचाऱ्यांमध्ये आपोआपच संदशे गेला 

की टाटा समहुात ‘चलता ह’ै वतृ्ती यापढेु चालणार नाही. 
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• हे ववश्वची माझे घर –  

टाटा भारतात नंबर होतीच, पण रतन टाटा तेवढ्याने संतषु्ट 

नव्हत,े त्यांना टाटा समहुाचे आवस्तत्व जगाच्या नकाशावर 

उमटावयाचे होत.े सवावत प्रथम त्यांनी वसंगापरुच्या नैट स्टील आवण 

थायलंिच्या वमलेवनयम स्टीलला खरेदी केले. नंतर त्यांनी 

टाटास्टील पेक्षा वतपट्ट मोठ्या असणाऱ् या इगं्लंिमधल्या कोरस 

कंपनीला एका महागि्या सौद्यामध्य े खरेदी केले. पढेु त्यांनी 

यकेुच्या चहा बनवणाऱ्या जगातल्या सवावत मोठ्या टेटली 

कंपनीलाही खरेदी केले. टाटा टी साठी अमेरीकेतली गिुअथव 

कापोरेशन आवण चेक गणराज्याची जेमका, ह्या कंपन्याही 

आपल्या आवधपत्याखाली आणल्या. रतन टाटांना सवावत जास्त 

वटकेचे धनी व्हावे लागले जेव्हा त्यांनी तोट्यात चालणाऱ् या 

ल िंरोव्हर ज क्वार कंपन्यांची खरेदी केली. ह्यासाठी त्यांनी खपु 

मोठी पुंजी उधार घेतली होती आवण ह्या घटनेनंतर लगेचच ववश्व 

अथवव्यवस्था मंदीच्या जाळयात अिकली. लोक म्हणाल,े रतन 

टाटांचा टायवमंग चकुला, पण रतन टाटांनी काळाच्या कसोटीवर 

त्यांचा प्रत्येक वनणवय एकदम बरोलबर ठरवला. प्रत्येक 

व्यावसावयकाच्या आयषु्यात चढउतार येतातच, पण चढत्या 

काळात वमळालेल्या यशाने हुरळुन न जाता जो वनषे्ठन ेकाम करत 

राहतो आवण पित्या काळात आत्मववश्वास न गमवता जो संपणुव 
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ताकतीन ेलढत राहतो, तोच खरा लढवय्या उद्योजक! रतन टाटा ह े

ही असेच एक रत्न आहते. 

 

भाग २ 

गंमतीत असं म्हणतात, दशेाचा सवावत मोठा लोहार टाटा 

आवण सवावत मोठा चांभार बाटा! टाटा समहु आजही भारतातला 

सवावत श्रीमंत उद्योग समहु आह,े पण टाटा समहुाचा प्रमखु कधीही 

भारतातला सवावत श्रीमंत व्यक्तीच्या यादीत वरच्या स्थानावर 

नसतो, कारण आपल्या कंपनीच्या नफ्यातल्या बहुतांश वहस्सा 

टाटा आजही च रीटीसाठीच वापरतात. “टाटा अगोदर भारतीय 

आहते, मग पारशी आहते,” ही त्यांची खासीयत आह.े जमशेदजी 

टाटा, दोराबजी टाटा यांनी रचलेल्या पायाला आवण जेआरिी 

टाटांनी भक्कम कंपनीमध्ये रुपांतर केलेल्या टाटा सन्स समहुाला 

रतन टाटांनी यशाच्या उत्तुंग वशखरावर पोहचवले, असामान्य 

व्यवक्तमत्व लाभलेल्या रतन टाटांच्या जीवनातील काही रोचक 

आवण प्रेरणादायी वकस्से मी आज तमु्हाला सांगणार आह.े  

• प्राण जाये पर वचन ना जाये!  

४ जलुै २०१६!  भारतातलं उद्योगववश्व हादरुन गेलं होतं, 

खळबळ माजली होती, वातावरण ढवळुन वनघालं होतं,  
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चढाओढीन े क्षणाक्षणाची अपिेट वमळवताना तर वमिीयाची 

तारांबळ उित होती. भारताच्या सवावत मोठ्या उद्योगववश्वात भकंुप 

झाला होता. भारतात प्रथमच एका खाजगी उद्योगाच्या अंतगवत 

वादाची मावहती भारताच्या पंतप्रधानांना द्यावी लागली होती,  तो 

समहु होता, दशेाची शान असलेला टाटा समहु आवण बातमीच्या 

कें द्रस्थानी होते चार वषांपवुीच ‘इद ंन मम’ असं म्हणणू सन्मानाने 

ररटायत झालेले रतन टाटा! ज्याच्या त्याच्या तोंिी ती एकच घटना 

होती!  अशी भयंकर कोणती घटना त्यावदवशी घिली होती! 

टाटांच्या इवतहासात आतापयंत कधीही न घिलेली ती घटना 

म्हणज,े टाटा सन्सच्या माजी प्रमखु असलेल्या रतन टाटांनी एक 

इमजवन्सी वमटींग बोलावनु टाटा सन्सचे ववद्यमान प्रमखु सायरस 

वमिी ह्यांची आपल्या ववशेष अवधकार वापरुन आवण इतर 

संचालकांच्या मदतीन ेचक्क हकालपट्टी केली होती.खरंतर सायरस 

वमिी ह ेनाव रतन टाटांनी जगापढेु आणले होत,े  खपु ववचाराअंती 

त्यांनी स्वतःच टाटा सन्सच्या उत्तरावधकाराच्या स्वरुपात 

सायरसला वनविल े होते, आवण आता तिकाफिकी 

अपमानास्पदररत्या सायरसला काढुन टाकले गेले. असा कोणता 

गनु्हा सायरस वमिीन ेकेला होता. सायरस वमिी ही काही साधी 

असामी नव्हती, ते शापरुजी एंि पालनजी कंपनीचे सवोसवाव होत,े 
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शंभर वषावहुन अवधक काळ, टाटा सन्सची सवाववधक, म्हणजे 

अठरा टक्के मालकी शापरुजी पालनजी ह्या नामांवकत समहुाकिे 

आह.े शापरुजी पालनजी मुंबईमधल ंएक सवावत मोठं प्रस्थ आह,े 

आवण रातोरात अशी कोणती वबकट पररवस्थती उदभवली की रतन 

टाटांना आपले ववशेष अवधकार वापरुन सायरस वमिींना बितफव  

कराव ेलागले. ह्या सगळयांचे मळु २००८ मध्ये झालेल्या एका 

करारामध्ये होते.  

तेव्हा नकुताच टाटा इिंीकॉम ह्या नवीन कंपनीचा जन्म 

झाला होता, टाटा इिंीकॉम आपल्यासाठी एक फॉरेन भागीदार 

शोधत होती, टाटांच्या नावाचा अख्ख्या जगात बोलबाला आह,े 

टाटांचं नसुतं नाव ऐकुन जगभरातल्या कंपना त्यांच्याशी भागीदारी 

करायला तयार असतात. अशीच एक जापानी कंपनी िोकोमो, 

िोकोमोनी टाटा इिंीकॉमचा छत्तीस टक्के वहस्सा खरेदी केला, 

आवण त्यांनी करारात एक अट टाकली,  िोकोमो टाटा 

इिंीकॉममधनु हव ेतेव्हा बाहरे पिु शकते, आवण त्यावेळी टाटांनी 

माकेट रेटप्रमाणे िोकोमोचा वहस्सा दऊेन टाकावा.  करार झाला, 

टेलेकम्यवुनकेशन व्यवसायातल्या जीवघेण्या स्पधेमळेु, सरकारच्या 

अवस्थर धोरणांमळेु, टाटा इिंीकॉमला कधीच अपेक्षेएवढे यश 

वमळालेच नाही, कंपनी वदवसेंवदवस तोट्यात जाऊ लागली, आवण 

झपाट्याने बंद पिण्याच्या मागाववर जाऊ लागली.  ह्या कंपनीला 
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आता भववष्य नाही, ह ेओळखनु कंपनीने टाटांना त्यांच्या वहश्श्याचे 

बाजारभावाप्रमाणे बाराशे कोटी रुपये मावगतले तोपयंत टाटा 

साम्राज्यात सत्तापालट झाला होता, शलदासाठी जीव गहाण 

टाकणारे रतन टाटा शीषव पदावरुन स्वखशुीने पायउतार होऊन तरुण 

आवण प्रचंि व्यावहाररक असलेले सायरस आता अध्यक्ष झाले 

होत.े सायरसचा कायद्याचा जबरदस्त अभ्यास असल्यामळेु त्यांनी 

िोकोमोला खेळवायला सरुु केले.  आरबीआय च्या एका 

कायद्याचा हवाला दते त्यांनी िोकोमोचे पैसे दणे्याचे नाकारले, 

िोकोमो समहुाच े संचालक अस्वस्थ झाले, टाटांच्या 

ववश्वासनीयतेवर भरवसा ठेवनु त्यांनी हा करार केला होता, आता 

त्यांची कलमे नाकारली जात होती. त्यांनी सवुप्रम कोटावत 

टाटांववरोधात केस दाखल केली पण त्यात िोकोमोच्या ववजयाची 

शक्यता खपु कमी होती. कारण कायदा भारतीय समहुांना पाठबळ 

दणेारा होता. ही गोष्ट रतन टाटा यांच्यापयंत गेली,  

कायद्याचा आधार घेऊन िोकोमोच्या लोकांसोबत धोका 

वदला जात आह,े टाटांच्या नावाला जाणारा तिा त्यांना सहन 

होईना. त्यांनी सायरस वमिीचं मन वळवण्याचा प्रयत्न केला, पण 

तो आपलंच म्हणणं रेटु लागला, कंपनीच्या भववतव्यासाठी अशा 

खेळया खेळयाव्या लागतात असे त्याच ेम्हणण ेपिले व तो माघार 
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घ्यायला तयार नव्हता, रतन टाटांच्या अंगात वभनलेलं टाटापण 

खवळुन उठलं,  

मलु्यांसाठी त्यांनी एका सववशवक्तमान भागीदारालाच 

वशंगावर घेतले,  टाटां समहुाची प्रवतष्ठा पणला लावली, सगळीकिे 

आपली आवण सायरसची छीथ ु होईल, टाटांच्या नावाला बट्टा 

लागेल,  वमिीया आपल्याववरुद्ध खोटेनाटे आरोप करेल,  

सनसनाटी वमळवण्यासाठी चवीन ेबातम्या प्रवसद्ध करेल,  ह ेसगळे 

माहीत असनुही ररटायर झाल्यानंतर सखुाचे, आरामाचे आयषु्य 

उपभोगायचे सोिुन त्यांनी एवढा मोठा धोका पत्कारला. आपला 

प्रभाव वापरला आवण सायरसलाच काढुन टाकले, ह ेभांिण इतर 

वठकाणी असलेल्या भ्रष्ट माणसांच स्वाथावसाठी चाललेलं भांिण 

नव्हतंच,  ह्यात एकाला कंपनीच आवथवक वहत जपायचं होतं, 

दसुऱ्याला मात् मलु्यांशी तिजोि मान्य नव्हती, वदलेल्या 

शलदासाठी बाराशे कोटीच काय सववस्व द्यायची ह्या माणसाची 

तयारी होती! ह्या थोर माणसाचं नाव रतन टाटा! 

• संकट हीच संधी – 

अशीच एक जन्मकथा टाटा न नो ची! रतन टाटांनी जेव्हा एक 

लाखात चारचाकी कार दणेार असल्याचं घोवषत केलं तेव्हा त्यांचे 

अवधकारी त्यांना म्हणाले, ह ेअशक्य आह.े  एक लाखांची ही कार 
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का तयार होव ुशकत नाही, ह्याची तीस ववस्ततृ कारण ेरतन टाटांना 

वदली. वमटींगच्या शेवटी रतन टाटा बोलायला उभ ेराहीले, आवण 

म्हणाल,े  “तो कागद फािुन टाका”, आवण “आता आपली संपणुव 

शक्ती कार कशी बनवता येईल, ह्याकिे एकाग्र करा.” 

ते ऐकुन आपल्या नकारात्मकतेबद््दल सगळेच वरमले, सभा 

बरखास्त झाली, सगळे तरुण आवण कल्पक इवंजनीअर झपाट्याने 

कामाला लागले. टाटा न नोचा प्रोजेक्ट बंगालमध्ये आकार घेणार 

होता, पण िाव्यांच्या राजवटीला ममतांनी प्रखर ववरोध केला 

आवण जाणनुबजुनु टाटा न नोला हत्यार बनवलं. संघषव सरुु झाला, 

वसंगरु पेटलं, रोज नासधसु होव ुलागली, मिुद ेपिु लागले, 

टाटांचे खास वमत् असलेल्या मोदींनी टाटांना एक एसएमएस 

केला, वेलकम टु गजुरात आवण सगळे बस्तान गजुरातला हलवले 

गेले,  आवण प्रचंि आव्हान ेझेलनु टाटा न नो बाहरे पिलीच. टाटा 

न नो तयार झाली आवण वॉन्टेि नावाचा एक वचत्पट प्रवसद्ध झाला, 

ज्यात वहरोच्या तोंिी एक संवाद होता. “एक बार मैन े अपनी 

कवमटमेंट करदी वफर मै अपनीभी नही सनुता!”  ह ेवाक्य तर रतन 

टाटांना जास्त सटु होत होतं, कारण आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत 

धातचुे, सट्ुया स्पेअसवचे भाव आभाळाला वभिल ेअसनुही एक 

लाख रुपयात कार ह ेशलद त्यांनी खरे करुन दाखवले होत,े “बोले 

तैसा चाले, त्याची वंदावी पाऊले!” खरं सांगा, आपण एखाद्याला 
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वदलेला शलद पाळण्यासाठी इतके सजग असतो काय? आजच्या 

जगात, बहुतांश लोकं तर प्रॉवमस करतात, ते तोिण्यासाठीच! अशा 

वेळी शलदांसाठी प्राण पणाला लावणारा स्वच्छ मनाचा रतन टाटा 

एखादाच असतो, प्रामावणकता हचे त्याच ंवेगळंपण असतं, आवण 

म्हणनुच लोक अशा माणसांवर मनापासनु प्रेम करतात, त्याला 

िोक्यावर घेतात, 

रतन टाटा आपल्या अपमानाचा बिला कसा घेतात 

ते तुम्हाला मावहत आहे का? 

वषव - 1998. नकुतचं टाटा मोटसव तेव्हा प सेंजर कार 

बनवण्याच्या व्यवसायात उतरली होती, नव्या कारचं नाव खपु 

ववचार करुन ठेवलं होतं, इिंीयाची कार, इिंीका. प सेंजर मोटसवच्या 

व्यवसायात उिी मारण्याची कल्पना त्यावेळचे टाटा समहुाचे 

अध्यक्ष रतन टाटा यांची होती, पण दभुावग्य आिवे आले!, काही 

कारणांमळेु हा व्यवसाय अपेक्षेप्रमाण ेचाल ुशकला नाही. उलट 

एक वषावच्या आत उद्योग तोट्यात गेला. टाटा ग्रपुच्या एक्स्पटव 

लोकांनी मत ेमांिली, “हा उद्योग ववकला तर बरे होईल, नसता 

तोटा वाढतच जाईल.” रतन टाटांनी नाईलाजान ेमान्यता वदली, 

आवण इच्छुक ग्राहकाचा शोध सरुु झाला, अमेरीकेतल्या फोिव 

उद्योगसमहुाने टाटांचा प सेंजर कारचा व्यवसाय खरेदी करण्यात रस 
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दाखववला. वाटाघाटी अंवतम टपपयात आल्या, आवण विलवर 

वशक्कामोतवब करण्यासाठी रतन टाटा आपल्या वटमसोबत िेट्रॉईि 

शहराकिे रवाना झाले. तीन तास वमटींग चालली, फोिव कंपनीचा 

मालक, वबल फोिव, सरुुवातीपासनुच, जेत्याच्या थाटात वावरत 

होता, आवण शेवटी त्यांनी तचु्छपणे, रतन टाटांना म्हण्टलं, तमु्हाला 

जर प सेंजसव कार बनवता येत नव्हत्या, तर ह्या व्यवसायात 

उतरलातच का? हा व्यवसाय खरेदी करुन आम्ही तमुच्यावर एक 

प्रकारे, उपकारच करत आहोत. वमटींग संपवनु, रतन टाटा हॉटेलात 

परत आले, पण ह ेवाक्य काही केल्या त्यांच्या मनातनु जाईना!... 

हा अपमान त्यांना खपु झोंबला होता, इतका की, त्या रात्ी त्यांना 

झोपच आली नाही, दसुऱ् या वदवशी, तिकाफिकी, विल क संल 

करुन, तिक त्यांनी भारताकिे प्रयाण केले. झाल्या प्रकारचा, 

त्यांना प्रचंि संताप आला होता. टाटा प सेंजसव कारचा व्यवसाय 

ववकण्याचा वनणवय त्यांनी रद्द केला आवण त्यावर प्रचिं परीश्रम 

घेण्यास सरुुवात केली. थोि्याच कालावधीत कंपनी नफ्यात 

आणली. बघता बघता दहा वष े वनघनु गेली, आवण इवतहासाचे 

चाक उलटे वफरले. यावेळी 2008 मध्य,े वाहन उद्योगात, मातलबर 

असलेल्या फोिव कंपनीच्या, “ल िं रोव्हर-ज ग्वार” कार 

व्यवसायाचा धंदा ररसेशनमळेु तोट्यात आला. नाईलाजाने त्यांनी 

ती कंपनी ववकायला काढली, रतन टाटांना ही गोष्ट कळाली, व 
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त्यांनी कंपनी खरेदी करण्यास होकार दशववला. यावेळी अमेरीकेतुन 

वबल फोिव आपल्या वबजनेस वटमसोबत टाटांच्या मखु्यालयात 

“बॉम्बे हाऊस” मध्य ेआला. २.३ वबलीयन िॉलसव म्हणजे फक्त 

नऊ हजार तीनशे करोि रुपयांमध्ये टाटा मोटसवन,े ल िं रोव्हर-

ज ग्वार कंपनी खरेदी केली. ह्यावेळी वापस जाताना वबल फोिव रतन 

टाटांना म्हणाला, ही कंपनी खरेदी करुन तमु्ही आमच्यावर खपु 

मोठे उपकार करत आहात, आवण रतन टाटांनी यावर फक्त 

वस्मतहास्य केले. गोष्ट संपली.  आपल्याही आयषु्यात असे अपमान 

सहन करण्याचे प्रसंग खपुदा येतात, एखाद्या व्यक्तीन ेकळत नकळत 

केलेला पाणउतारा एकदम वजव्हारी लागतो. काही केल्या ती गोष्ट 

ववसरल्या जात नाही. हातावर हात ठेवनु, चरफित शांत बसनु 

आपण आतनु जळतो, नसुतच ंधमुसत बसतो, का पररवस्थतीला 

आव्हान दते वतच्यावर मात करतो, ह्यावर जग आपली वकंमत 

ठरवतं.  
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---------------------------------------------------------------- 

ि टु्र प्रोफेशनल – आनंि मवहन्वरा 

--------------------------------------------------- 

 

ह्या ववश्वाचा पसारा वकती अवाढव्य आह,े  

आपण सध्या वजथं राहतो, ते घर,  

अशा हजारो घरांनी बनलेलं आपल ंगाव,  

अशा लाखो शहरांनी बनलेला आपला दशे, 

आवण अशा शेकिो दशेांनी बनलेला पथृ्वी नावाचा हा ग्रह, 

अशा करोिो ग्रहांनी बनलेली आकाशगंगा आवण त्या 

महाकाय आकाशगंगेमध्ये वठपक्याएवढं आपलं आवस्तत्व 

असलेला माणसु नावाचा एक इवलासा प्राणी आवण हा माणसु 

नावाचा चिम प्राणी रोज सकाळ संध्याकाळ स्वतःशी वल्गना 

करतो,  

“मी माझे भववष्य घिवीन”.     

एखादा माणसु खरंच आपल्या हाताने आपली वनयती वलहु 

शकतो का? संतानी अशा लोकांसाठीच वलहुन ठेवलं असेल, “ह े

येऱ् या गबाळयाचे काम नाही.” ह्या सषृ्टीने हा अवधकार फक्त 

मोजक्याच माणसांच्या हाती सोपवला आह,े असं मला वाटतं, ही 
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मोजकीच माणसं जी स्वतःचं भववष्य घिवण्यासाठी जागरुक 

असतात, ठाम असतात, ध्येय प्राप्त करण्याच्या बदल्यात आवश्यक 

असलेले शारररीक आवण मानवसक पररश्रम करण्याची ज्यांची 

तयारी असते, अशा प्रत्येक माणसाच्या हाती आपल्या उद्धाराची 

चावी दऊेनच, ह्या भतुलावर आपल्याला पाठवले गेले आह.े 

आपले कतुवत्व वसद्ध करण्याची संधी आपल्या प्रत्येकाला दररोजच 

वमळत,े पण तरीही अगदी तरुळक लोकच ह्या अमाप संधींचा 

फायदा उचलनु स्वतःच्या लाईफचा रोिम प स्वतः विझाईन 

करण्याचे शहाणपण दाखवतात. ज्यांनी आपल्या दृढवनश्चयी आवण 

करारी बाण्याने, आपली वाटचाल वनवश्चत केली, सतत नवनवीन 

आव्हान ेपेलनु, वाहन वनवमवतीच्या क्षेत्ात ज्यांनी अढळपद वनमावण 

केलं,  भारताच्या ओद्योवगक जगतालाही ज्यांच्या व्यवक्तमत्वाची 

भरुळ आह,े अशा एका वपतापतु्ाची प्रेरणादायक गोष्ट मी आज 

तमु्हाला सांगणार आह,े  

अंदाजे शंभर वषांपवुी कलकत्त्यामध्य े एक मध्यमवगीय 

कुटंूब रहायचे. जगदीशचंद्र आवण कैलासचंद्र अशी त्या दोन 

भावंिांची नावं होती, कैलासचंद्र मवहन्द्रा ह ेसरकारी अवधकारी 

होत.े  जगदीशचंद्र ह ेटाटा स्टील ह्या कंपनीत वररष्ठ पदावर कामाला 

होत.े  प्रचंि बवुद्धमान, शॉप फ्लोअरवर त्यांचा दबदबा चालत असे.  

ररटायर होण्यासाठी काही वषव वशल्लक असताना, त्यांना आपली 
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स्वतःची कंपनी असावी असे वाटु लागले, त्यासाठी ते काही वषव 

अमेरीका-यरुोप इथे जाऊ गाि्यांचे कारखाने बघनु आले,  दशे 

स्वतंत् होण्याच्या उंबरठ्यावर होता, पण अजनु एकही स्वदशेी 

कंपनी चारचाकी गाि्यांच्या उत्पादनात उतरली नव्हती आवण 

चारचाकी जीपचे सटेु भाग आयात करुन त्याची इथे असेंलली 

करावी, आवण गाि्या ववकाव्या, हा उद्योग त्यांना खणुाव ुलागला,   

त्यांनी बंगालच्या एका श्रीमंत वमत् आवण उद्योजक यांच्यासोबत 

एक नवीन कंपनी सरुु केली, त्या नव्या पाटवनरचे नाव गलुाम 

मोहम्मद! कंपनीचे नाव ठेवले गेले, एम एंि एम! म्हणजे मवहन्दा 

एंि मोहम्मद! 

पण दशेाची फाळणी झाली, हा त्यांचा भागीदार गलुाम 

मोहम्मद वजनांच्या वनमंत्णावरुन पावकस्तानात जाऊन स्थावयक 

झाला, वतथ े त्यांना स्वतंत् पाकीस्तान दशेाचा पवहला अथवमंत्ी 

बनवले गेले.  आता उरले फक्त मवहन्द्रा! म्हणनु कंपनीचे नाव 

बदलनु ‘मवहन्द्रा एंि मवहन्द्रा’ ठेवण्यात आले,  

आज ‘जगातील सवावत मोठी ट्र क्टर उत्पादक कंपनी’ 

एवढीच ह्या कंपनीची ओळख परेु आह,े अवरकेत जा वकंवा 

अमेरीकेत, ऑस्टे्रवलयामध्ये जा वकंवा अल्जेरीयामध्ये जा, 

सगळीकिे मवहन्द्राच्या वाहनांचा बोलबाला आह.े भारतात 

इलेक्ट्रीक कारची मह्ुुतवमेढ रोवणारी पवहली कंपनी आह,े मवहन्द्रा 
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एंि मवहन्द्रा! जेव्हा रामावलंगम राजचु्या रॉि केल्याने सत्यम 

कंपनीचे लाखो कमवचारी एका झटक्यात उध्वस्त होण्याच्या 

उंबरठ्यावर होते तेव्हा दवेदतु बननु त्यांना सांभाळण्यासाठी हाच 

मवहन्द्रा ग्रपु पढेु आला आवण बघता बघता लागोपाठ काही वषव 

प्रचंि तोट्यात चालणाऱ्या सत्यम कॉम्पटुसवचा आज दरवषी 

भरघोस नफा कमवणाऱ् या ‘टेकमवहन्द्रा’ ही इन्फोसीस आवण 

वटसीएस सारखी नावाजलेली कंपनी बनली आह.े  एका महाकाय 

सॉफ्टवेअर भारतीय कंपनीवर लागलेला कलंक मवहन्द्रा ग्रपुने धवुनु 

काढला, आवण दशेाची शान राखली.  आज एवढ्या नावाजलेल्या 

कंपनीचा इथपयंतचा प्रवास साधासोपा होता का?  

श्रीयतु आनंद मवहन्द्राच्या एका इटंव्हुवनंतर अख्खा 

शेअरबझार सदु्धा तात्काळ प्रवतविया द्यायला लागतो,   ह्या 

उद्योजकाबद््दल, त्याच्या फ्यचुर पलानबद््दल संपणुव जगाला प्रचंि 

कुतहुुल आवण जबरदस्त आकषवण असतं,  राजवबंि्या 

व्यवक्तमत्वाचा हा माणसु भारतीय उद्योगांमध्ये प्रचंि लोकवप्रय 

आह,े ह्याने आपल्या कंपनीच्या बोिाववर यावे म्हणनु अनेक वदग्गज 

लोकं दवे पाण्यात घालनु बसतात, आनंद मवहन्द्रा ह्या दोन शलदांची 

ही जाद ुआह.े  

असं म्हणतात, आनंद मवहन्द्रा हा माणसु मातीचं सोन्यात 

रुपांतर करणारा अदु्भत पररस आह.े तोट्यात चालणाऱ्या कंपन्या 
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ह्यांच्या तालयात आल्या की त्या भरघोस नफा कमाव ुलागतात, 

अशी कोणती जादचुी कांिी ह्या माणसाकिे आह?े ह्या चुंबवकय 

व्यवक्तमत्वाचं रहस्य तरी काय आह?े   ह्या इतक्या शवक्तशाली, 

आवण प्रभावशाली व्यवक्तमत्वाचे अंतरंग कसे आहते? आनंद 

मवहन्द्राची जिणघिण कशी आवण कुठुन झाली, ह े जाणनु 

घेण्यासाठी आपल्याला पस्तीस वषव मागे जावे लागेल.  १९८४ 

मध्य ेआनंद हावविव यवुनव्हरवसटीतनु ग्रेज्यएुशन व एमबीए करुन 

नकुताच परतला होता, तो काळ भारततल्या उद्योजकांसाठी 

काळाकुट्ट आवण अंधारलेला होता, लायसन्सराज, परवमट राज 

आपल्या चरम अवस्थेत होत,े मोठा उद्योग चालवणं ही 

भारतामधल्या मठुभर लोकांची मके्तदारी होती, साहवजकच उद्योग 

करण्यासाठी उद्योजकांकिुन सवव अनैवतक मागव चोखाळले जात 

होत,े आनंद मवहन्द्रा मोठ्या उत्साहाने भारतात आले, आवण 

आल्याआल्या त्यांना एक भलामोठा झटका बसला.  त्यांनी एका 

मोठ्या कॉन्ट्र क्टसाठी कोटेशन भरल ेखरे, पण अनैवतक मागावचा 

अवलंब करुन, त्यांच्या प्रवतस्पधी कंपनीने कॉन्ट्र क्ट वमळवनु बाजी 

मारली. मवहन्द्रा ग्रपुच ं वैवशष््टय म्हणज े त्यांनी कधीही आपल्या 

मलु्यांशी तिजोि केली नाही, भ्रष्ट राजकारणी आवण भ्रष्टाचारी 

सरकारी बाब ुह्यांना जवळ करुन त्यांनी कधीही वबजनेस केला 

नाही.  त्यामळेु दसुऱ् या वबजनेस हाऊसेससमोर त्यांची पररवस्थती 
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यथातथाच होती, लाच दऊेन आपल्या तोंिचा घास वहरावला 

गेला, आनंद मवहन्द्राला ही गोष्ट फारच मनाला लागली,  ट लंट 

आवण हािववकव  असणाऱ् यांचा योग्य सन्मान करणारी अमेरीकेची 

अथवव्यवस्था त्यांना खणुाव ुलागली,  
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“मी भारतात व्यवसाय करु शकणार नाही, मवहन्द्रा ग्रपु ज्या 

मापदिंावर व्यवसाय करत आह,े त्या बळावर येथे मोठे यश 

वमळवणे शक्य नाही,” असे ववचार त्यांच्या मनात घोळु लागले, 

त्यांनी दशे सोिण्याचा वनणवय घेतला.  ही गोष्ट जेव्हा त्यांच्या 

सासऱ्यांना समजली, तेव्हा प्रेमनाथ खंिेलवाल म्हणाले.  “आनंद, 

आपल्या दशेातनु असे पलायन करणे चकुीचे ठरेल, तमुच्या 

कुटंूबाच्या कायवपद्धतीत दोष नाही,”  

“प्रामावणकपणा आवण सचोटी ह्यांच्यावरचा ववश्वासच 

मवहन्द्रा ग्रपुला प्रचंि दीघवकालीन फायदा करुन दईेल.”  

“फक्त थोिा धीर धरा, आवण वसद्ध करा की भारत असा 

एकमेव दशे आह,े वजथे कमीत कमी भांिवलामध्ये मोठ्यातला 

मोठा व्यवसाय केला जाऊ शकतो.” 

त्यांच्या ह्या प्रेरणादायी शलदांनी तरुण आवण नव्या 

उमेदीच्या, काही करुन दाखवण्यासाठी आससुलेल्या आनंदला 

अंतमुवख केले, खंबीर आवण वनश्चयी मनाने यवुा आनंदने ह ेआव्हान 

स्वीकारल.े दशे सोिुन जाण्याचा वनणवय त्यांनी रद्द केला.“जीना 

यहां, मरना यहां” ही कसम खाल्ली आवण स्वतःला नव्या रुपात 

घिवण्याची सरुुवात केली. प्रामावणकपणे काम करत राहीन आवण 
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यशस्वी होवनु दाखवीन, ही त्यांची भीष्मप्रवतज्ञाच त्यांना आज 

व्यावसावयक वशखराच्या ह्या उच्च टोकावर घेऊन आली आह.े 

• मला आ्हानांनीच घडवले.  

जेव्हा आनंद मवहन्द्रांनी आपल्या विीलोपावजवत कंपनीची 

सतु्े हाती घेतली तेव्हा ग्रपुची पररवस्थती अवजबात चांगली नव्हती, 

कंपनीमध्ये तळमळीनं काम न करणारा कामगारवगव होता, नसुतचं 

ओझं असणारा खपु मोठा स्टाफ कंपनीला िोईजि झाला होता, 

समहुाच्या सवव बरयापैकी चालणाऱ्या यवुनटमध्ये कामगार यवुनयन्स 

उभ्या राहील्या होत्या, कंपनीचा पचेस ववभाग तर पणुवपण े

भ्रष्टाचारान ेपोखरली गेली होती, राज्यावभषेक झाला आवण एक 

काटेरी मकुुटच आनंद मवहन्द्राच्या िोक्यावर ठेवला गेला.  ही 

भीषण पररवस्थती पाहुन आनंद मवहन्द्रा एकदा म्हणाले होत,े “हाटव 

ऑफ माय कंपनी इज वललिींग!” 

बापजाद्यांनी मोठ्या कष्टान ेउभा केलेल्या उद्योगाला शेवटची 

घरघर लागलेली पाहुन त्यांच्याही ह््र्दद्याला वकती वेदना झाल्या 

असतील, पण ते वहमंत हरल े नाहीत, पनु्हा नव्या जोमान े उभा 

राहीला. दरवेळी कामगारांपढेु झकुण्याच ेत्यांनी नाकारले, तो काळ 

कामगार यवुनयनच्या दिपशाहीचा आवण एवढ्यातेवढ्या कारणान े

कामकाज ठपप करुन. टाळेबंदी करुन केल्या जाणाऱ्या संपाचा 
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होता. कामगारांनी आपल्या नव्या मालकाला वहसका 

दाखवण्यासाठी संप पकुारला, तलबल पाच मवहने संप चालला. 

आनंद मवहन्द्रान ेअनेक ववश्वस्त साथीदार वनविले आवण कामकाज 

चाल ु ठेवले, फक्त शंभर सदस््यांच्या मेहनती आवण काम 

करण्यासाठी झपाटलेल्या टीमन े दररोज पस्तीस इवंजन बनवले, 

जेव्हा की संपावर असलेले बाराशे कामगार दररोज सत्तर इवंजन 

बनवत होत,े कामगार आवण यवुनयनने ही गोष्ट स्वतःच्या िोळयांनी 

बवघतली आवण त्यांना जबरदस्त धिा वमळाला, येणारा काळ हा 

कामचलाऊ लोकांचा नसनु प्रॉिक्टीव्ह लोकांचा असणार आह,े 

टंगळमंगळ करत, फुकट बसनु खायचे वदवस गेले, ह े सत्य 

संपकऱ्यांनी मनापासनु स्वीकारल,े इतकी चांगली सखुसवुवधा 

दणेारी नौकरी बाहरे कुठेही नाही, ह ेत्यांना कळुन चकुले. कंपनी 

असली तरच आपण आहोत, ह ेही त्यांच्या लक्षात आले.  

 

भाग २ 

आम्ही सगळेच म्हणतो, जग दु्रत गतीन ेबदलत आह,े  परंत ु

प्रश्ण असा आह,े की आम्ही स्वतःला त्याप्रमाण ेवेगान ेबदलत 

आहोत का? आमच्या आजबुाजचु्या झपाट्याने बदलणाऱ्या ह्या 

जगाशी जळुवनु घेण्यासाठी आम्ही स्वतःमध्य े आवश्यक ते 



उद्योग गाथा पंकज कोटलवार 

76 

 

पररवतवन करत आहोत का? असं का होतं, की आम्ही नेत्यांचे 

घोटाळे, वसनेकलाकरांच्या भानगिी आवण विकेट खेळािंुचे रेकॉिव 

लक्षात ठेवतो,  मात् आमच्या दशेातल्याच महान उद्योजकांना 

आम्ही नावावरुन वकंवा फोटोवरुन ओळख ुशकत नाही, कदावचत 

हचे एक कारण आह ेकी आमची गणना आजही सवावत गरीब 

दशेांमध्येच होत.े   मावहती-िांतीच्या ह्या जगात तोच बलवान 

आह,े ज्याच्याजवळ ज्ञान आह े आवण ज्ञानी लोकांच्या 

सहवासातच आपल्याला ज्ञान वमळत.े  

 “भारतीय लोक खपु वववचत् आहते, ह्यांच्या उद्योगांना संपणुव 

जग मान्यता दऊे लागले आह,े पण भारतीयांना आज दखेील 

स्वतःवर आवण स्वतःच्या दशेातील उद्योगांवर ववश्वास नाही.”  

अशातच वबजनेस टुिे मध्य ेप्रवसद्ध झालेल्या एका मलुाखतीमध्ये 

मवहन्द्रा उद्योगाचे सवोसवाव आनंद मवहन्द्रा यांनी आपल्या मनातील 

ही खंत बोलनु दाखवली होती.   त्यांना त्यांच्या व्यावसावयक 

आयषु्याची गरुिभरारी घेताना वकती मोठमोठ्या आव्हानांना 

सामोरं जावं लागलं असेल, ह्याची आपण कल्पना करु शकतो.  

• आधी आपली बलस्िानं भक्कम करा. 

एका वेळी अनेक गोष्टी करण्याच्या प्रयत्नात अनेक लोकं 

बरबाद आवण उध्वस्त होताना आपण पावहली आहते. मखु्य 
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धंद्याकिे दलुवक्ष करुन, नवनव्या क्षेत्ात झेप घेण्याच्या नादात, एका 

चांगल्या धंद्याची कशी वाट लागत,े  क फे कॉफी िे, वकंगवफशर 

एअरलाईन्स, वि. एस. कुलकणी आवण जेट एअरवेज ही काही 

अवलकिेच घिलेली वहमालयन ललंिर म्हण्टली गेलेली 

प्रावतवनधीक उदाहरणे आहते. मवहन्द्रा उद्योगाची सरुुवात 

पन्नासच्या दशकात जीप बनवण्यापासनु झाली. पण भारतीय 

माकेटमध्ये जीप माकेटच्या प्रत्येक सेक्टरमध्ये मवहन्दा आजही 

अव्वल आह.े आजही जीप माकेटमधला पस्तीस टक्के वहस्सा 

मवहन्द्राच्याच बोलेरो, माशवल, मैक्स, एम.एस.सवारी, कमांिर, 

अमविा ग्रेि ह्या गाि्यांनी व्यापनु टाकला आह.े  काही वषांपवुी 

मवहन्द्रासमोर टाटांच्या समुो, सफारी आवण मारुतीच्या वजपसीचे 

किवे आव्हान होत,े पण आज जीप सेक्टरमध्ये मवहन्द्रांने आपलं 

वचवस्व अबावधत ठेवल ंआह.े 

• गेमचेंजर बना. –  

उद्याच्या जीवघेण्या स्पधेला तोंि दणे्याच्या आधीच आज 

स्पधावच संपवनु टाकायची एक जबरदस्त यकु्ती तमु्हाला सांगतो.  

आपला प्रॉिक्ट आपली सेवा, इतर लोकांपेक्षा वेगळी असावी 

ह्यासाठी तमु्ही दक्ष आवण आग्रही असता का? आपलं सगळंच 

यवुनक असावं असा तमुचा आग्रह असतो का?  उदाहरण म्हणनु 

सांगतो, मी एक वषावपवुी ठरवले होत,े की ठराववक रकमेचे वनवष्िय 
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आवथवक उत्पन्न वमळवण्याचे उवद्दष््टय गाठल्यानंतर मी माझ्या 

व्यवसायाचे स्वरुप बदलनु टाकेन. त्यानंतर मी फक्त आवण फक्त, 

इको रें िली, म्हणज े पयाववरणपरुक अशा वबल्िींगच विझाईन 

करीन आवण फक्त आवण फक्त त्या क्षेत्ातच काम करीन. एकदा 

असे काही ठरवल्यानंतर वनणवय घेणे, आवण स्वतःला त्या वदशेने 

पशु करत राहणे, खपु सोपे असते.  

२००२ साली असेच एक गेमचेंजर उत्पादन मवहन्द्राने 

बाजारात आणले, मवहन्द्रा स्कॉवपवओ! आनंद मवहन्द्रांनी पवन 

गोयंका ह्या हुशार तरुणाला बाजाराची नस ओळखण्यासाठी वनयकु्त 

केले.  हजारो संभाव्य ग्राहकांच्या भेटी घेऊन, प्रचंि पररश्रमानंतर, 

पवनन े ररपोटव वदला, “लोकांना मवहन्द्राकिुन आता एका अवधक 

आरामदायक, इटंरन शनल लकु असणाऱ्या वदमाखदार वाहनाची 

अपेक्षा आह,े जे वदघवकाळ ग्राहकांची सोबत करेल.”  अशा 

प्रकारचे एक दमदार आवण शानदार ‘अल्ट्रा मॉिनव स्पोटव यटुीलीटी 

व्हईेकल’, विझाईन करण्यासाठी आनंद मवहन्द्रा ह्यांनी वदवसरात् 

स्वतःला झोकुन वदले आवण स्कॉवपवओ ह्या अफलातनु गािीची 

रचना, पवहल्यांदा, १९९६ मध्य ेआनंद मवहन्द्रा ह्यांनी आपल्या 

तेजतरावर, तज्ञ टेक्नोि ट टीमसमोर मांिली होती.  

एक नवा पठिीबाहरेचा हा नवा प्रॉिक्ट, ववकवसत 

करण्यासाठी त्यांनी त्याकाळात तलबल सहाश ेकोटी रुपये खचव 
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केले. १२० टेक्नोि ट इवंजवनअसव वहरीरीने कामाला लागले.  सहा 

वषांच्या अथक पररश्रमानंतर जेव्हा ही गािी फक्त भारताच्या 

रस्त्यांवर धमुाकुळ घाल ुलागली नाही तर वतने अख्ख्या जगाचे 

लक्ष आपल्याकिे वेधनु घेतले, जगाच्या माकेटमध्ये ह्या गािीचा 

बोलबाला झाला. आनंद मवहन्द्रांच्या वव्हजनमळेु स्कॉवपवओ 

अमेरीका, इटली, रांस, स्पेन अशा दशेांमध्ये दखेील धाव ुलागली.  

पढेु हळुहळु रवशया, चीन, दवक्षण अवरका आवण ब्राझीलमध्येही 

वतचा वशरकाव झाला. अमेरीकेतल्या फोिव कंपनीच्या चेअरमनला 

ही गािी इतकी आविली की, खास स्कॉवपवओ गािीच्या 

वैवशष््टयांचा अभ्यास करण्यासाठी त्याने आपल्या टीम ला भारतात 

पाठवले. ‘वगव्ह यअुर बेस्ट’ काय असते, ह ेमवहन्द्राने आपल्या 

कायवपद्धतीतनु आपल्याला दाखवनु वदले आह.े  

• स्वतःवर ववश्वास असला की िेवही मित करतो. -  

मवहन्द्राने आपला पवहला ट्र क्टर फक्त तीस वषांपवुी बाजारात 

आणला होता. पण वनत्यनेमाने त्यात ते नवनवीन सधुारणा करत 

राहील.े त्याला सवोत्कृष्ट बनवत राहीले. आज फक्त दवक्षण 

अवरका, श्रीलंका, बांग्लादशे, नेपाळ, वझंलवांबे अशा 

ववकसनशील दशेातच नाही तर यरुोप-अमेरीकेतही मवहन्द्रा ट्र क्टर 

प्रचंि लोकवप्रय आहते. आज जगभरात ववकल्या जाणाऱ्या 

चाळीस टक्के ट्र क्टर मवहन्द्रा ब्र न्िच्याच असतात. ऑटोमोटीव्ह 
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सारख्या खितर उद्योगामध्ये वजथे प्रगत दशेांकिे आपल्यापेक्षा 

ववकवसत तंत्ज्ञान आह,े मवहन्द्रा ग्रपुने ‘मेि इन इवंिया’ गाि्या 

जगभरात स्थावपत केल्या, ही वकती अवभमानाची आवण कौतकुाची 

गोष्ट आह!े 

• नो ररस्क, नो गेन! –  

ऐशंीच्या दशकापासनुच आनंद मवहन्द्रांना आयटी क्षेत्ात रस 

होता, त्यांनी क वलफोवनवयाच्या टेक्नोलॉजी कन्सलटन्सी आवण 

अमेरीकेच्या वब्रस्टलान सवव्हवसेस ह्या कंपन्याना खरेदी केले होत,े 

पण ते एका मोठ्या संधीच्या शोधात होते, आवण वकत्येक वषव 

त्यांना हवी ती योग्य ती संधी वमळाली नाही. अखेर अनेक वषांच्या 

प्रवतके्षनंतर एक संधी समोर उभा टाकली खरी, पण ती प्रचंि 

जोखीम असलेली संधी होती. रामावलंगम राजचु्या खळबळजनक 

रॉिनंतर सत्यम कॉम्पटुर संपणुवपणे उध्वस्त होण्याच्या मागाववर 

होती. सत्यमच्या शेअसवचे भाव सहाश ेरुपयांवरुन सहा रुपयांवर 

आले होत.े नवीन मालकाला कोणत्या संकटाला सामोरे जावे 

लागेल, ह्याचा अंदाज सदु्धा येण ेकवठण होत.े तरीही सत्यम ला 

खरेदी करण्यासाठी उत्सकु दावेदार बरेच होत ेपण आनंद मवहन्द्रांनी 

जेव्हा घोषणा केली की सत्यम कॉम्पटुर खरेदी करण्यासाठी त्यांची 

टेक मवहन्द्रा कंपनी बोली लावणार आह,े तेव्हा उद्योग जगत 

आश्चयवचवकत झाले.आपली पत, ववश्वासनीयता आवण 
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आत्मववश्वास हरवलेल्या एका कंपनीला आपल्या व्यावसावयक 

कुशलतेच्या जोरावर टेकमवहन्द्राने योग्य ट्र कवर परत आणले. 

२९०० कोटी रुपयांची गुंतवणकु करुन एका रक्ताळलेल्या कंपनीची 

मलमपट्टी केली व वतला ठणठणीत बरे केले, व उभा दऊेन पनु्हा 

काम करण्यासाठी सक्षम बनवले. आपल्या धािसी वनणवयामळेु, 

सत्यम कॉम्पटुरच्या सेवेत असलेल्या चाळीस हजार सॉफ्टवेअर 

इवंजनीअसवच्या नौकऱ्या वाचवण्याचे श्रेय टेक मवहन्द्राला जात.े  

आज टेक मवहन्द्रा दशेातील चौथ्या िमांकाची सवावत मोठी आयटी 

कंपनी आह.े आज वयाच्या एकोणसत्तराव्या वषी सदु्धा आनंद 

मवहन्द्रा एकदम तरुण आवण आकषवक वदसतात. त्यांच्या एका 

शेअरधारकाने गंमतीत त्यांना म्ह्ण्टले होत,े “सर, आपण इतके 

ह न्िसम असताना, आम्ही शाहरुख वकंवा हु्र्दवतकवर पैसा का खचव 

करावा?”  
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दिवारें दिर्फ  तबतक ही रोक िकती है, 

 जब तक उनमे िरवाजा न बनाया जाये!  

------------------------------------------------ 

लोह पुरुष – ओमप्रकाश वजंिाल 

--------------------------------------------------- 

 

ओमप्रकाश वजंदाल हा दरुवरुन हरीयाणावरुन कमाई्च्या 

शोधात आलेला, एकवीस वषांचा तरुण कलकत्त्याच्या रस्त्यावर 

नव्या संधीच्या शोधात वफरत होता, रस्त्यावर भटकत भटकत 

एकदा त्यांनी स्टील पाईपचा ढीग बवघतला, कुतहुुलाने त्यांनी 

स्टीलचे तकुिे बारकाईनं वनरखले, त्यावर ‘मेि इन इगं्लंि’ 

वलहलेलं होतं, दशेाला स्वातंत्र्य वमळुन चार-पाच वषव झाले होत,े 

तरीही आपल्या दशेातलं लोखंि अजनुही इगं्लंिमध्ये बनवलेलं 

आह,े ही गोष्ट त्यांना अवस्थ करुन गेली.  ओमप्रकाश ह्याने 

नकुताच स्वातंत्लढ्यात भाग घेतला होता, त्यांच्या मनात 

दशेप्रेमाची आवण दशेाच्या नववनमावणाची लालसा जागतृ होती,  

हातात परेुसं भांिवल नसताना, आवण व्यवसायाचा कसलाही 

अनभुव नसताना, त्यांनी वजद्दीन ेकलकत्यामध्ये लोखंिी पाईपची 

वविी करण्याचा व्यवसाय सरुु केला.     
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कसलेही पाठबळ नसताना, तेव्हा सरुु केलेल्या वजंदल 

समहुाचं रोपटं, केवळ अफाट मेहनतीने, अथक आंतररक उजेने, 

पढुच्या पन्नास वषांनी पाच हजार चारशे कोटी रुपयांचा टनवओव्हर 

होण्याइतका, त्याचा मोठा वटवकृ्ष झाला. 

• लांबच्या प्रवासाचे पवहले पाऊल  

चीनी म्हण आह ेकी, प्रत्येक लांबच्या प्रवासाची सरुुवात 

एका छोट्याश्या पावलाने होत.े दसुरं महायदु्धाच्या शेवटी ववदशेी 

सैन्य दशेातनु वनघनु गेले पण जाता जाता अनेक वठकाणी आसाम 

आवण कलकत्त्यामध्ये मोठमोठे कचऱ्याचे ढीग अनेक वठकाणी 

पिले होत.े त्या कचऱ्याच्या वढगामध्य ेलोखंि आवण पोलादाच्या 

अनेक वस्त ु होत्या, चतरु ओमप्रकाशने त्या सरुुवातीच्या 

संघषावच्या वदवसात अक्षरशः कचरा ववकुन पैसा कमवला, 

जमवला. त्याकाळी पवश्चम बंगालमध्ये दगुावपरु ह्या वठकाणी 

टाटासमहुाची इिंीयन ट्यबुज कंपनी आपला विफेक्टेि माल भंगार 

मध्य े ववकायची. ते सारे भंगार पाईप खरेदी करुन ओम वजंदाल 

त्याला ररपेअर करायचे, आवण पनु्हा चढ्या भावाने त्याला 

बाजारात ववकायच.े थोिंस भांिवल जमलं की, १९५२ मध्ये 

कलकत्याच्या जवळ वललआु ह्या छोट्याश्या खेिेगावात पाईप 

ब िं आवण सॉकेट बनवण्याचा एक लघ ुव्यवसाय स्थावपत केला. 
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• इच्छा तेिे मागच  

लवकरच टाटा समहुाच्या इिंीयन ट्यलुजने ओम वजंदाल 

ह्यांच्या कंपनीला वमळणारा फायदा पाहुन स्वतःचे भंगार ववकण्यास 

मनाई केली. ओमप्रकाशजी िगमगले नाहीत, टाटा स्टील आवण  

बीज ु पटनाईक यांची कवलंगा टुलज ह्यांच्यासारखीच आपली 

स्वतःची एक स्टील वनमावन करणारी एक भव्य कंपनी असावी, असे 

स्वपन त्यांनी वदवसरात् उराशी बाळगल.े म्हणतात ना, “जहा चाह, 

वहा राह!” ज्या काळी लोक श्रीमंत होण्यासाठी हररयाणाहुन 

कलकत्याला यायचे, त्या काळात आपली नवी स्टील फ क्टरी 

उघिण्यासाठी ओम जी वहस्सार किे परत वनघाल.े अनेक वमत्ांनी 

त्यांना वेि्यात काढल,े चांगला जम बसलेला व्यवसाय सोिुन 

ओम वजंदल हररयाणामधल्या वहस्सारमध्ये परत जातोय ह ेऐकुन 

त्यांचा एक वमत् तर असेही म्हणाला, “तझुी बदु्धी भ्रष्ट झालीय.” 

• उत्पािक बनुन लोकांना उपयोगी सेवा द्या. –  

१९६० मध्य ेओमप्रकाश वजंदल ह्यांनी वहस्सार मध्य े‘वजंदल 

इिंीया वलमीटेि’ ह्या नावान ेएक कंपनी स्थापन केली. वतथ े ते 

स्टीलच्या बादल्यांचे वनमावण करु लागले. दोन वषांनंतर त्या 

फ क्टरीत पाईपचे वनमावणही सरुु झाले. त्या काळात आपल्या दशेात 

बहुतांश घरांमध्ये, स्वयंपाकासाठी एल्यवुमनीअम वकंवा वपतळेची 

भांिी वापरली जायची. परदशेात मात् स्टेनलेस स्टीलच्या 
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भांि्याचा वापर वाढला होता, व्यापाराची ही संधी ओम वजंदल 

ह्यांनी सवावत आधी ओळखली. इतर कोणी स्टीलच्या क्षेत्ात 

उतरण्याच्या दोन वषव आधी वजंदाल समहु  स्टेनलेस स्टीलच्या 

क्षेत्ात उतरला. भारतात सववप्रथम त्यांनी स्टेनलेस स्टीलच्या 

भांि्यांचं उत्पादन सरुु केल,ं ‘वजंदल स्टेनलेस स्टील’ची 

चमकधमक असलेली आवण साफ सफाईला अत्यंत सोपी 

असलेल्या भांि्यांनी भारतीय मवहलांना भरुळ पािली, 

मवहलावगावत स्टीलची भांिी अल्पावधीतच प्रचंि लोकवप्रय 

झाली. ह्या भांि्यांची लोकवप्रयता इतकी आह े की, आजही 

दकुानदार आपल्या ग्राहकांना म्हणतात, “ही वजंदल स्टील ने 

बनवलेली भांिी आहते, अगदी िोळे वमटुन ववकत घ्या.” 

• यशस्वी लोकं कौटंूवबक समस्यांनाही आनंिाने 

सामोरे जातात. –  

व्यवसायाच्या ऐन भरारीच्या काळात वयाच्या चौतीसाव्या 

वषीच ओमप्रकाश वजंदल ह्यांच्यावर एक कौटंुवबक आघात झाला. 

सतरा वषांच्या गोि संसारानंतर ववद्यादवेी ह्या त्यांच्या लािक्या 

पत्नीच ेअकस्मात वनधन झाले. अधांवगनीचे अध्याववर िाव सोिुन 

जाण,े खरोखर वकती दःुखद असते? पण ओमजींनी कोणत्याच 

संकटाला आपल्या मागावमध्य े बाधा बन ु वदलं नाही. पदरात 

कोवळया आवण अजाण वयाचे तीन मलु ंआवण चार मलुी होत्या, 
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ही सात भावंिं आईववना पोरकी झाली. आईच्या मायेला पारखी 

झाली. घरच्यांच्या आग्रहावरुन ववद्यादवेींची छोटी बवहण 

साववत्ीदवेींशी ओम वजंदल यांचे लग्न झाले.   पढुच्या एकाच 

वषावच्या अंतराने ओमजींच्या आई-विीलांचेही वनधन झाले. ज े

गमावले त्याचा ववचार न करता जे पदरात आह,े त्यावर त्यांनी पणुव 

लक्ष कें वद्रत केले. आपल्या मलुांना त्यांनी अमेरीकेमध्ये वबजनेस 

स्कुल मध्य ेवशकवायला पाठवले.  आपल्या चारही मलुांवर त्यांनी 

इतके चांगल े संस्कार केले की सख्खे सावत् असनुही आजपयंत 

वजंदल परीवारात कधीही भांिणे झाली नाहीत, झाली असतील तर 

ती चार वभंतींबाहरे आली नाहीत. 

• तंिज्ञानात अगे्रसर रहा. –  

स्वतः बाबजुी कमी वशकलेले असनुही आपल्या स्टील 

पलांटमध्ये सवव सामग्री अद्ययावत आवण उच्च प्रवतची असावी 

ह्याबद््दल मात् ते सदवै आग्रही होत.े ऐशंीच्या दशकात प्रत्येक 

उद्योग कात टाकत होता. तेव्हा बाउजींनी स्वतः वकत्येक दशेात 

जाऊन पावर पलांटस बवघतले. त्या नवीन तंत्ज्ञानांचे त्यांनी 

भारतीयीकरण केले, आवण वजंदल समहुाची संयंत् अपग्रेि व 

अपिेट केली.   त्यांच्या ह्या धोरणामळेुच वजंदल स्टीलची 

झपाट्याने वाढ झाली. आपल्या चारही मलुांना त्यांनी वजंदल 

समहुाचा कारभार आवण पसारा सांभाळण्यासाठी वनपणु आवण 
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स्वावलंबी बनवले आवण योग्य वेळी म्हणजे वयाच्या साठीतच 

त्यांनी व्यवसायातनु वनवतृ्तीही घेऊन टाकली. आयषु्यभर 

समाजसेवा करण्याच्या उद््ददशेाने त्यांनी राजकारणात प्रवेश केला.  

• उद्योगपतीने जनतेचे नेतृत्व करावे. –  

ओमप्रकाशजींना कुमारवयापासनुच राजकारणाचे वेि 

आवण आवि होती. वयाच्या एकसष्टाव्या वषी आपल्या 

भल्यामोठ्या ववस्तीणव उद्योगातनु वनवतृ्ती घेऊन, त्यांनी वहसारमधनु 

ववधानसभा वनविणकु लढण्याचा वनणवय घेतला. उद्योगपतींनी 

ववधानसभेचा, संसदचेा भाग होवनु पॉलीसीमेकर बनाव,े असे 

त्यांचे स्पष्ट मत होत.े त्यांचे लहान बंध ुसीताराम वजंदल म्हणाल,े 

राजकारण गवलच्छ खेळ आह,े गवलच्छ लोक इथे वचखलफेक 

करतील, कुटंुबातील इतर सवव सदस्यांची दखेील इच्छा नव्हती, की 

बाऊजींनी राजकारणात सविय व्हावे. पण त्यांना ह ेमाहीत होते, 

बाऊजींना कुठल्याही वनणवयापासनु परावतृ्त करण,े अशक्य आह.े 

ह्या आपल्या प्रखर वजद्दीच्या बळावर, ओमप्रकाश वजंदल सात 

वनविणकुा लढले, तीन वेळा आमदार झाले, एकदा खासदार ही 

झाले. पवहल्याच वनविणकुीमध्ये हररयाणामधले एक पावरफुल 

नेत े भजनलाल ह्यांच्याशी बाऊजींच े राजनैवतक ववतषु्ट वनमावण 

झाले. योगायोगाने हचे भजनलाल पढेु मखु्यमंत्ी झाले, वजंदल 

स्टीलला हरप्रकारे गोत्यात आणण्यासाठी भजनलालने जीवाचे रान 



उद्योग गाथा पंकज कोटलवार 

88 

 

केले. ववववध प्रकारे वजंदल स्टीलला छळण्याचा प्रयत्न केला. 

वजंदल समहु अवजबात िगमगला नाही, कणखर मनाने, 

दृढवनश्चयाने बाबजुी आवण वजंदल उद्योग ह्या कठीण काळाला 

वहमंतीने सामोरा गेला. 

 

१९९६ मध्य ेआपला कट्टर ववरोधी आवण प्रचंि उपद्रवी 

असलेल्या भजनलाल ह्यांचा पराभव करुनच बाऊजी ववधानसभेत 

गेले.  एकामागोमाग एक संकटे झेलायची त्यांची शक्ती प्रशंसणीय 

होती. स्टील आवण लोखंि वनमावण करता करता त्यांच े

व्यवक्तमत्वही पोलादी बनले होत,े असेच वाटत.े  आपणही 

आपल्या आयषु्यात आलेल्या अिचणींवर वहमंतीने मात करुन 
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वाटचाल करायची असते, असा संदशे त्यांनी आपल्या प्रत्येक 

कृतीतनु वदला आह.े १ एवप्रल २००५ मध्ये हररयाणा सरकारमध्ये 

ववद्यतुमंत्ी असताना ओमप्रकाश वजंदल आपल्या खाजगी 

हवेलकॉपटरने वदल्लीकिे जाण्यास वनघाले. पण सहारनपरु जवळ 

अचानक हवेलकॉपटरमध्ये वबघाि झाला आवण हवेलकॉपटर 

जवमनीवर येऊन धिकले, त्यात ओमप्रकाश वजंदल यांच्यासह 

सववच्या सवव सहा जण मतृ्यमुखुी पिले.  त्यांच्या मतृ्यचु्या वेळी 

वजंदल समहुाचा वावषवक टनवओव्हर बारा हजार कोटी रुपयांचा 

होता. एक बेरोजगार यवुक आपल्या सत्तर वषावच्या आयषु्यात 

शनु्यातनु इतके मोठे ववश्व वनमावण करु शकतो, तर आपण का नाही, 

हा प्रश्ण जाता जाता, बाऊजींनी आपल्याला ववचारला आह,े असे 

मला वाटते.   
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------------------------------------------------------------------- 

ि पायोवनयर – मोहनवसंग ओबेरॉय 

---------------------------------------------------- 

 

आपल्या आजबुाजलुा सहज म्हणनु नजर टाकली तर असे 

लक्षात येते की, आपल्या भोवतालची बहुतांश माणसं, ‘ब्रेि आवण 

बटर’ वमळवण्यासाठी संघषव करत आहते, चातक पक्षी जसा 

पवहल्या पावसाच्या थेंबाकिे आतरुतेने वाट पाहतो, अगदी तसंच 

काहीतरी ह्यांच्यासोबत ही होत असतं,  आपल्या पगारीच्या 

तारखेची आतरुतेने वाट पाहत ह्यांच्या जीवनाची चालढकल सरुु 

असते, आपल्या जीवनाचं वनयंत्ण इतरांच्या हातात असल्यान ेना 

भरघोस कमाई होत,े ना मनमरुादपणे आयषु्याचा वनभेळ आनंद घेत 

जगता येतं. भारततल्या नव्वद पंच्यान्नव टक्के लोकांची वहच व्यथा 

आह,े मग काही काही लोकावरच वनयती एवढी प्रसन्न का असते? 

अवतसाधारण माणसं करोिपती, अरबपती बनतात, ह्यामागे त्यांचं 

नशीब असतं का त्यांचा परुुषाथव असतो? त्यांच्या आयषु्यात संकटं 

येत नाहीत का? आली तर अशा भयावह संकटांना हसत हसत 

सामोरं जायची शक्ती त्या असामान्य लोकांमध्ये कुठुन येते? त्यांना 

असं नेमकं काय मावहत असतं, जे आपल्याला माहीत नसतं?  
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अशाच काही सहजासहजी न उलगिणाऱ्या गढु प्रश्णांची उत्तरं 

आपण मागच्या काही वदवसांपासनु शोधत आहोत. 

संस्कृतमध्ये असं म्हणतात, रामं भतु्वा, रामं यजेत! वशव ं

भतु्वा, वशवं यजेत! अगदी त्याच धरतीवर शनु्यातनु सरुुवात करुन 

गरुिभरारी लोकांच्या जीवनाचा आपण समरसनु अभ्यास केला 

तर, तर आपणही समाजातले एक प्रभावशाली व्यवक्तमत्व बननु 

नक्कीच जगासमोर आपले स्थान वनमावण करु शकु, असा मला 

ववश्वास आह.े  

आजपासनु एकशे वीस वषांपवुी सध्या पावकस्तानात 

असलेल्या चकवाल वजल्ह्यात मोहन नावाच्या एका मलुाचा जन्म 

झाला. मोहन फक्त सहा मवहन्यांचा होता, पण पलेगच्या महामारीने 

मोहनच्या विीलांच ेवनधन झाले, मोहनच्या आईचे वय फक्त अठरा 

वषव होत,े आपल्या सहा मवहन्यांच्या तान्हुल्या बाळाला पदरात 

घेऊन मोहनची आई, आपल्या माहरेी वतच्या आईविीलांकिे परत 

आली. मोहनचे आजोळ एका संपन्न ग्रामीण सावकाराचे घर होत,े  

‘बापाववना असलेला पोर’ म्हणनु मोहनवर खपु माया करायच,े 

ग्रामीण शाळेत आठवीपयंतचे वशक्षण घेतल्यावर पढुच्या 

वशक्षणासाठी मोहन तेव्हाचे मोठे शहर असलेल्या रावळवपंिीला 

गेला. 
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त्या काळात रावळवपंिी ह्या शहरात इगं्रजांचा अंमल होता, 

आवण इगं्रजांनी आपल्या पद्धतीन ेह्या नव्या शहराला अवतशय 

सरेुख पद्धतीने घिवले होत,े आयषु्यात प्रथमच मोहनने 

रावळवपंिीतले भव्य रस्ते, वदमाखदार बाजार बवघतले, ‘हॉटेल 

फ्लेशमेंट’ नावाच्या शहरातल्या सवावत आकषवक आवण महागि्या 

हॉटेलने तर त्याला भरुळच घातली,  तासनतास तो त्या इमारतीच्या 

चोहोबाजनेु वघरट्या घालत राही, आतमधनु मनसोक्त हॉटेल 

भटकण्याची त्याची तीव्र इच्छा व्हायची,  पण हॉटेलात पाय 

टाकायची, काही त्याची वहमंत झालीच नाही. भववष्यात आपण 

भारतातले सवावत मोठे हॉटेल उद्योजक होणार आहोत, ह े स्वपन 

कोवळया मोहनच्या मनात त्या कुमारवयातच रुजले असेल का?  

• त्याने संकटांऐवजी संधीवर आपले लक्ष कें वरत केले 

होते.  

चारचौंघासारखंच मोहनच्या आईला वाटायचं, आपल्या 

मलुाने चांगलं वशक्षण घ्यावं आवण कुठेतरी चांगली नौकरी करावी, 

आईच्या आग्रहामळेु, लाहोरमध्य े इटंरवमिीयेट चा अभ्यास 

करताना मोहनन ेशॉटवह िं आवण टायवपंगचे वशक्षण घेतले खरे, पण 

एके वदवशी वशक्षण असेच अधववट सोिुन नौकरी करण्याचा वनणवय 

त्यान े घेतला. मोहनचा जन्म पसु्तकी ज्ञानावशवायच इवतहास 

रचण्यासाठी झाला होता, पण ही गोष्ट मोहनच्या आईला तेव्हा 
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मावहत नव्हती, मोहनच्या काकांनी त्याला लाहोर श ुफ क्ट्री मध्ये 

नौकरी लावनु वदली.   

पढेु १९१९ मध्य े ववत्तीय संकटामळेु ही फ क्ट्री बंद पिली.  

मोहन गावी परतला, आईन ेत्याचे लग्न लावनु वदले. पण पनु्हा एक 

संकट आले, गावात पनु्हा एकदा पलेगची साथ आली, आईकिुन 

अवघे पंचवीस रुपये घेऊन एका इटंव्हुवसाठी मोहन वशमल्याला 

गेला, नौकरी भेटली नाही, पण मोहन वशमल्यातच थांबला, 

बेरोजगारीन ेत्स्त होवनु, मोठी वहमंत करुन, एके वदवशी ‘हॉटेल 

सेवसल’ नावाच्या एका वब्रटीश हॉटेलात घसुला आवण म नेजरसमोर 

जाऊन मोठ्या वहमंतीने, नौकरीसाठी आजवव करु लागला. 

मोहनवसंहचा आत्मववश्वास पाहुन ग्रोव नावाच्या वब्रटीश हॉटेल 

म नेजरने त्याला चाळीस रुपये मावसक पगाराची वबवलंग क्लाकव ची 

नौकरी वदली.  

• त्याच्यात पुढाकार घेण्याची सवय होती. –  

मोहन समाधानाने आयषु्यभर क्लाकव ची नौकरी करत 

सववसाधारण जीवन जग ुशकला असता, पण मोहन धिपि्या होता, 

तो हॉटेलात अंगावर पिेल ते काम करायचा, कधी स्वतःच 

स्टेनोग्राफर आवण क वशयर बनायचा, कधी गरज पिल्यास स्वतःच 

बेलबॉय बनायचा,  त्याबदल्यात त्याला फॉरेनच्या शाही 

पाहुण्यांकिून वटप वमळायची, एकदा मोतीलाल नेहरु वशमल्यात 
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आले आवण मोहनच्याच हॉटेलमध्य े उतरले, त्यांना एक कागद 

टाईप करुन पावहज े होता, त्यांच्या पी.ए. ने हॉटेलात ववचारपसु 

केली, मोहन पढेु सरसावला, त्यान ेएकही चकु न करता तो कागद 

टाईप करुन वदला, मोतीलाल नेहरंुनी खशु होवनु त्याला शंभर रुपये 

बवक्षस म्हणनु वदले.  त्या काळात ही रक्कम इतकी मोठी होती की 

स्वतःसाठी घि्याळ, रेनकोट व बायको-मलुांसाठी कपिे घेऊनही 

मोहनकिे काही पैसे वशल्लक राहील ेहोते.  कधीतरी कॉलेजच्या 

काळात वशकलेली टायवपंगची वस्कल मोहनला इथे अचानक 

कामी आली होती. 

मला पढेु ह्याचा काय फायदा होईल असा ववचार न करता, 

नेहमी काही ना काही वशकत राहणं, हचे अवतयशस्वी लोकांच्या 

जीवनातलं एक रहस्य आह,े हचे खरं! 

• एक टवनिंग पॉईन्वट प्रत्येकाच्या आयुष्यात येतो.–  

१९२४ मध्ये वब्रटीश नागररक असलेल्या ‘क्लाकव ’ नावाच्या 

सेवसल हॉटेलच्या म नेजरने वदल्ली क्लब केटरींगचा ठेका 

वमळवला.  त्यांनी हॉटेल सेवसल सोिले पण कष्टाळु आवण 

मनवमळाऊ मोहनवसंगला मात् ते सोिू शकल ेनाहीत. मोहनवसंगला 

त्यांनी शंभर रु पगाराची नौकरी ऑफर केली. हॉटेल सेवसल ह े

काही साधेसधेु हॉटेन नव्हते, एव्हना आपला मोहन वतथे चांगला 

रुळला होता, पण त्याने काळाच्या उदरात दिलेली संधी 
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ओळखली आवण एक मोठा वनणवय घेतला, ‘एसोवसएटेि हॉटेल्स 

ऑफ इिंीया’ ह्या वेल सेटल्ि हॉटेलचेन ची नौकरी सोिुन एका 

छोट्या केटरींग व्यवसायाशी जिुण्याच े धािस मोहनवसंगने 

दाखवले,  

• प्रगती करायची असेल तर ‘मालक’ ्हावचं लागतं! 

क्लाकव चा व्यवसाय चांगला चाल ुलागला, एका वषांनंतर 

क्लाकव न े वशमल्यामध्य े ५० खोल्यांचे हॉटेल कालवटन लीजवर 

चालवायला घेतले. एव्हाना क्लाकव चे आवण मोहनचे संबंध 

वमत्त्वाचे झाले होत.े मोहनन े त्याला सल्ला वदला, ह े हॉटेल 

कालवटन क्लाकव न े ववकत घ्यावे व नवीन सजावट करुन नव्या 

जोमान ेचालवावे. क्लाकव ने मोहनला पाटवनरशीप ऑफर केली. त्या 

वेळी मोहनवसंगने वमत्पररवाराकिून रक्कम घेऊन भांिवल 

उभारले. क्लाकव  आवण मोहनन ेभागीदारीमध्य ेएक लाख चाळीस 

हजार रुपयात हॉटेल कालवटनची खरेदी केली. पढुच्या पाच वषावत 

क्लाकव  ररटायर झाला. त्यावेळी बायकोचे दावगन े गहाण टाकुन 

मोहनवसंगने क्लाकव ला त्याचा हॉटेलमधला वहस्सा दऊेन टाकला. 

• महान लोक मोठी स्वपने बघतात.  

मोहनची मलुगी राजराणी फक्त सहा वषांची होती, तेव्हा 

मोहनवसंग वतला म्हणाले, “बेटा, मोठेपणी त ुकोणत्याही शहरात 
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जाशील तेव्हा फक्त आवण फक्त ‘हॉटेल ओबेरॉय’ मध्येच 

उतरशील.  हाच मोहन पढेु खपु मोठा वबजनेस टायकुन झाला, 

अल्पावधीतच त्याच्या हॉटेल ओबेरॉयच्या शृंखला दशेववदशेात 

प्रवसद्ध झाल्या. भारतात आज असे एकही मोठे शहर नाही, वजथे 

एक शानदार हॉटेल ओबेरॉयची इमारत उभी नाही. आजही ववदशेी 

व्यक्ती भारतात आल्यावर आपली पवहली पसंती हॉटेल 

ओबेरॉयला दतेात.  रायबहादरु मोहनवसंग ओबेरॉय शंभर वषव 

जगले.   

आज त्यांचा ओबेरॉय समहु आज भारतासह मॉरीशस, 

इवजप्त, इिंोनेवशया, सौदी अरब अशा दशेांमध्ये १९ हुन अवधक 

दशेात आपल्या वदमाखदार हॉटेलांच्या शृंखलांचे यशस्वी संचलन 

करत आह.े मोहनवसंगने हॉटेल क्षेत्ातल्या ‘हॉवस्पट वलटी’ शलदाचा 

अथवच बदलनु टाकला.  एका हॉटेलचे रुपांतर शेकिो हॉटेलमध्ये 

वनमावण करणारी कोणती जादचुी कांिी मोहनवसंगला सापिली 

होती? 

 

भाग २ 

मोहनवसंग ओबेरॉय ह्यांच्या थक्क करणाऱ्या प्रगतीचं रहस्य 

पढुच्या दोन प्रश्णांच्या उत्तरात आह.े 
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१. ओबेरॉय ह्यांनी आपल्या भात्यातील हॉटेलची 

संख्या एकामागनु एक इतक्या झपाट्याने वाढवत कशी नेली? 

२. आज भारतात येणारे परदशेी पाहुणे आपली 

पवहली पसंती ओबेरॉय हॉटेलला का दतेात? 

कोणताही उद्योग वाढतो, वाटचाल करतो, प्रगती करतो, 

त्याची कारणे दोन –  

 

क्वावन्वटटी आवण क्वावलटी!  

१. तमु्ही आपल्या वबजनेस एक्सपांशनचा असा तीव्र 

ववचार करता का?  

२. त्यांनी एकामागनु एक बंद पिलेली हॉटेल्स स्वस्त 

दरात खरेदी केली.  

जेव्हा मोहनवसंगचा हॉटेल व्यवसायात जम बस ुलागला, 

१९४३ मध्य ेत्यांनी वदल्लीच्या हॉटेल इपंेरीअलचा ताबा घेतला. 

त्यानंतर वदल्लीतलेच ग्र िं हॉटेल खरेदी केले. ‘असोवसएटेि 

होटेल्स वलमीटेि’ सरळ मागावने त्यांच्या तालयात येत नव्हत,े तेव्हा 

त्यांनी चपुचाप त्या हॉटेल्सच्या शेअसवची खरेदी चाल ु ठेवली 

आवण शेअरधारकांच्या बैठकीत शानदार आगमन करुन, आता 

आपण ह्या हॉटेलचे मालक असल्याचे जाहीर करुन एकच 
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खळबळ माजवनु वदली. त्याचबरोबर स्वतःच्या हॉटेल 

प्रॉपटीदखेील त्यांनी बांधायला घेतल्या, ओररसाच्या 

समदु्रवकनाऱ्यावर तयार करुन त्याला ‘ओबेरॉय पाम बीच’ अस े

नाव वदले. रायबहादरु मोहनवसंग खपु चतरु गहृस्थ होत,े कमजोर 

म नेजमेंट असलेले हॉटेल शोधनु त्यांना आपल्या समहुात सामील 

करण्याचे कसब त्यांनी चांगलेच कमावले होत.े ह्या खेळात त्यांनी 

खपु छक्के-चौके लगावले. दावजववलगंचे हॉटेल आथुवन, 

वहमालयाच्या पायथ्याशी होटेल एव्हरेस्ट, कावश्मरचा राजा 

हररवसंग ह्यांच्या महालाचे रुपांतर करुन बनवलेले होटेल हरेीटेज, 

कलकत्त्यामधल्या लॉिव कझवनच्या घराचे स्वीस हॉटेलमध्ये केलेले 

रुपांतर ही काही त्यांची उल्लेखणीय कामवगरी आह.े 

मोहनवसंग यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट म्हणज ेपंजाबमध्ये सरुु केलेले 

होटेल इटंरकॉन्टीनेंटल! १९६६ मध्ये त्यांनी अठरा कोटी रुपये 

खचुवन मुंबईमध्ये त्या वेळचा सवावत उंच टॉवर बांधला, त्याचे नाव 

ओबेरॉय शेरेटन! नेपाळ आवण वसंगापरु इथल्या राजवाि्यांचा 

ताबा घेऊन त्यांनी त्या वास्तुंचे सरेुख, दखेण्या हॉटेल्समध्ये रुपांतर 

केले.  मग एकेक धािसी पाऊल टाकत आज ओबेरॉय समहु 

इवजप्त, श्रीलंका, ऑस्टे्रवलया, सेशेल्स, मॉरीशस अशा अनेक 

दशेात पोहोचला आह.े  
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• आपल्या ्यवसायात उच्च प्रवतची क्वावलटी 

िेण्यासाठी तुम्ही आग्रही असता का?  

पवुी हॉटेल व्यवसायामध्य ेश्रीमंत लोक आपल्या नौकरांना 

घेऊन यायचे, ह े नौकर हॉटेलच्या खोलीबाहरे बसनु असायचे. 

दशेात सवावत प्रथम कॉलबेलच्या माध्यमातनु चोवीस तास रुम 

सवव्हवसची सरुुवात केली, ही सवव्हवस पढेु टेलेफोवनक सवव्हवस 

वसस्टीममध्ये रुपांतर झाली. मोहनवसंग ह्यांनी १९५५ मध्य े
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जगातल्या सवव महागि्या हॉटेलांमध्ये वकत्येक वदवस वास्तव्य 

केलं. आपल्या दशेामध्ये ओबेरॉय हॉटेलमध्येच सववप्रथम हले्थ 

क्लब आवण वस्ववमंग पलुची सोय करण्यात आली. श्रीमंत 

पाहुण्यांना प्रायव्हसी हवी असते, त्यांना कलकलाट आवित 

नाहीम म्हणनु आजही ओबेरॉय हॉटेल्स मध्य ेम रेज पाटीज होत 

नाहीत. हॉटेलच्या प्रवेश िारावर गणवेशातला, रुबाबदार, उंचापरुा 

आवण धिधाकट दरबान ठेवण्याची प्रथा ओबेरॉयांच्याच हॉटेल 

इम्पेरीअलमधनु सरुु झाला. आपल्या दशेात हॉटेलांमध्ये सववप्रथम 

ववदशेी सेफ मोहनवसंग ह्यांनीच वनयकु्त केले.  “बेटर द न बेस्ट गेस्ट 

सवव्हवसेस!” अशी त्यांची ओळख उगीच झाली नाही. 

• अवतिी िेवो भवः –  

आनंद मवहन्द्रांनी सांवगतलेला एक प्रसंग आह,े काही 

वषांपवुी ते ओबेरॉय होटेलच्या जयपरु येथील राजववलास 

प लेसमध्य ेथांबल ेहोत.े ते म्हणतात, “मी सकाळी वफटनेस सेंटर 

मध्य ेएक्सरसाईज करत होतो, तेव्हा एक यवुा अटेंिंटला बवघतले, 

जो टॉवेल बदलत होते, आनंद मवहन्द्रांनी त्यांना टॉवेल मावगतला, 

कॉल्िड्रींक मावगतले, अनेक लहानसहान कामेही सांवगतली. 

संध्याकाळी वबजनेस विनरच्या वेळी तोच तरुण सटुाबटुात वावरत 

होता, आनंद मवहन्द्रांना धक्काच बसला, जेव्हा त्यांना कळाल,े तो 

तरुण पथृ्वीराजवसंह ओबेरॉय यांचा मलुगा वविम ओबेरॉय!  
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राजववलास होटेल, जयपरुचा तो सी ई ओ होता.  आपल्या 

व्यवसायावर इतकी वनष्ठा मनापासनु बाळगली, आपल्या कामावर 

इतकं प्रेम आपणही केलं, तर आपणही ओबेरॉय इतके मोठे 

नक्कीच होव.ु   
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मी िोन दर्ल्म्ि बनवल्मया, आदि िोन्हीही फ्लॉप 

झाल्मया.  

परंतु जर मी दर्ल्म्ि बनवल्मया नित्या, तर मी तो नितो, 

जो मी आज आहे. – दकशोर दबयािी!  

--------------------------------------------------------------------- 

ररटेल वकंग – वकशोर वबयाणी 

---------------------------------------------------- 

 

ह्या जगात दोन प्रकारचे लोक असतात, काही लोक ‘मी 

अपयशी झालो तर’ ह्या भीतीला वभतात.  

लोक हसतील, माझी मस्करी उिवतील, माझी वटंगल 

करतील आवण माझ्याजवळ असलेलं भांिवल मी गमावनु बसेल, 

अशा वभतीने वकतीही तीव्र इच्छा झाली तरी नवीन काही 

करण्याच्या आपल्या खमुखमुीला मारुन टाकतात.  आपल्यातले 

बहुसंख्य लोक ह्याच पद्धतीने तेच ते असे चाकोरीबद्ध जीवन जगत 

असतात आवण दसुऱ्या प्रकारचे लोक मात् उत्साही आवण धािसी 

असतात. आपल्या व्यवसायात अवधकावधक प्रगती करण्यासाठी 

नवनव्या क्लपृत्या लढवण्यासाठी ते नेहमी खलु ेअसतात आवण 
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अशा खटपटी करुन, कवठण पररश्रम करुनही समजा, प्रयोग 

फसला, अपयश आलेच तर ते खपु वदवस त्या अपयशाला 

अवजबात कवटाळुन बसत नाहीत. अपयशातनु काहीनाकाही 

मौल्यवान धिा घेऊन पढेु जाण्याचं कौशल्य त्यांनी आत्मसात 

केलेलं असतं, अशा उद्यमी आवण अपयशातनु वशकत वशकत 

यशस्वी होणाऱ्या अनेक लोकांचा आपण अभ्यास करत आहोत. 

त्याच शृंखलमेध्ये, आज मी तमु्हाला भारताच्या ररटेल उद्योगाचे 

वकंग, असलेल्या वकशोर वबयाणी ह्यांच्याबद््दल सांगणार आह.े  

तमु्ही सवांनी वबग बझार आवण पेंटालनु्स ह्या शोरुममधनु 

कधी ना कधी खरेदी केली असेल. ह्या शोरुम्सचे संस्थापक, 

चालक, मालक आवण सवोसवाव आहते, श्री वकशोर वबयाणी! 

वकशोर वबयाणी नेहमीच इतके श्रीमंत होत े का? नाही. पण 

लहानपणापासनुच त्यांना गरीबीचा वतटाकारा होता. भारतात 

मारवािी लोकं आवथवक संपन्नता वमळवण्यासाठी घरदार सोिुन 

दशेभरात पसरलेले वदसतात. वचवटपणे धंदा करुन पै-पै जमा करुन 

ते कुठेही, अगदी शनु्यातनु सरुुवात करुनही चांगले आवथवक समदृ्धी 

कमवतात. असेच राजस्थानमध्य ेदषु्काळाने त्स्त असलेले वकशोर 

वबयाणींच ेआजोबा १९३५ मध्य ेस्थलांतर करुन मुंबईला आले.  

इथे येऊन त्यांनी धोतर आवण साि्यांचे दकुान उघिले. पढेु त्यांच्या 

मलुांनी वसंथेटीक कापि तयार करणारी एक छोटीशी कापि वगरणी 
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उभारली. जवळपास शंभरेक सदस्यांच्या संयकु्त कुटंूबाचा हाच एक 

व्यवसाय होता. 

१९६१ मध्ये वकशोरचा जन्म झाला, लहानपणापासनुच 

वकशोर बंिखोर वतृ्तीचा होता. चालीररती, प्रथा, परंपरा ह्यामध्ये 

एखादी गोष्ट का करायची, ह ेसांवगतल्याखेरीज अंधपणाने, ती गोष्ट 

करायला तो कधीच राजी होत नस.े नेहमी कमजोर वटममध्ये 

खेळण्यासाठी तो उत्सकु असायचा, मग ती टीम हरली तरी चालेल. 

वसनेम े बघण्याचा त्यांना खपु शौक होता.  वरळीच्या वमनव्हाव, 

लोटस आवण सत्यम टॉकीजवर, अवमताभ आवण राजेश खन्ना 

ह्यांचे शेकिो वसनेम ेपावहल्याचे ते सांगतात. कॉलेजमध्य ेगेल्यावर 

अवधकावधक वेळ ते नवीन नवीन वठकाणी वहिंण्यावफरण्यावर 

घालव ुलागले.   वशक्षणासाठी कुटंूबापासनु वेगळे राहताना त्यांनी 

एक छोटीशी खोली घेतली होती, आपल्या खोलीला ते िेन 

(वाघाची गहुा) म्हणायचे.  कॉलेज जीवनाच्या आठवणी सांगताना 

ते त्या वदवसांमध्ये हरवनु जातात, “कॉलेजच्या वमत्ांबरोबर मी 

बऱ्याचदा ओबेरॉय हॉटेलमध्य ेजात असे, कारण वतथे धीरुभाई 

अंबानी यायचे, 

त्यांची एक झलक बघनु मी खशु होवनु जात असे.” 

“शनु्यापासनु सरुुवात करणारी व्यक्ती केवळ दृढवनश्चय आवण 

इच्छाशक्तीच्या जोरावर इतकी यशस्वी होव ुशकते, ह्या मळेु मला 
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त्यांचे खपु आकषवण वाटायचे, ते माझे रोल मॉिेल होते.” म्हणतात 

ना एकदा अंतमवनात ववचार रुजले की, ते त्या माणसाकिून हव ेते 

करुनच घेते. वकशोरची पावले वबझनेसम न होण्याच्या दृष्टीन ेपिु 

लागली.  अजनु वशक्षण पणुवही झाले नव्हत,े आवण कॉलेजच्या 

दसुऱ्याच वषावत असताना, त्यांनी आपल्या वमत्ाच्या शटव वविी 

करण्याच्या वबजनेसचा बारकाईनं अभ्यास केला. लवकरच त्यांना 

आपल्या इतर भावंिाप्रमाणे आपल्या कुटंूबाच्या कापि वगरणीत 

कामाला जुंपण्यात आले. वकशोरने विीलांना संवगतले की त्यांना 

एखादा स्वतंत् व्यवसाय करायचा आह,े विीलांनी त्यांना परवानगी 

वदली नाही, अखेर वकशोर थोिेसे नाखशुीनेच घरच्या कंपनीत काम 

करु लागले. त्यांना अकाउंट विपाटवमेंटमध्ये काम वदले गेले.  कमीत 

कमी खचव आवण जास्तीत जास्त नफा ह्या परंपरागत सतु्ाने अकाउंट 

हाताळल े जात होत.े ताज्या दमाच्या आवण नवीन रक्ताच्या 

वकशोरने ह्या पद्धतीला आव्हान वदले, आवण जास्त खचव करुन 

अवधक नफा होत असेल तर तो खचव करावा, आवण वबजनेस 

वाढवावा, अशा महत्वकांक्षी योजना राबवायला सरुुवात केली. ही 

गोष्ट घरातल्या विीलधाऱ्यांना पटली नाही, त्यांनी अकाउंट 

सेक्शन मधनु वकशोरची हकालपट्टी केली,  आता वकशोरला कमी 

महत्वाचे म्हणजे कंपनीचा पत्व्यवहार आवण टायवपंग करण्याचे 

काम सोपवले गेले.  
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हा अपमान वकशोरच्या वजव्हारी लागला, पण कौटंूवबक 

नात्यांचे धागेदोरे तटुतील, म्हणनु त्यांनी शांतपणे सारेकाही सहन 

केले, वरवर त्यांनी काहीही दाखवले नाही, पण स्वतःच्या जीवावर 

काहीतरी मोठ्ठा उद्योग उभा करुनच दाखवीन, ही वजद्द  वकशोरच्या 

मनात अखंिपणे तेवतच राहीली. पढेु थोि्या वदवसांनी वकशोरचे 

लग्न झाले, लग्नानंतर वकशोरने आपण नवा व्यवसाय करत 

असल्याच ेविीलांना वनक्षनु सांवगतले, ह्यावेळी मलुाचा वज्रवनधावर 

पाहुन विीलांनी होकार वदला.  वकशोरने ि्लल ुबी बी (व्हाईट, लल,ु 

ब्राऊन) ह्या नावाने प टं बनवणारी एक लमु चाल ुकेली.  

ऐशंीच्या दशकात लोक आपल्या आविीचे कापि खरेदी 

करुन, वशंपयाकिुन कपिे वशवनु घ्यायचे, रेिीमेि विांचा उद्योग 

नकुताच उदयाला आला होता. मुंबईत मोठमोठ्या हॉटेलमध्ये 

विमेळा भरायचा, सवव फ वब्रक बनवणाऱ्या कंपन्या आपापले 

स्टॉल मांिायच्या. वकशोरजवळ स्टॉल घेण्यासाठी पैसे नसायच,े 

तेव्हा त्या हॉटेलच्या बाहरे एखाद्या कोपऱ्यावर कमी भाि्याची 

जागा पटकावनु वदवसवदवसभर ते वव्हजीटरला आपले फ वब्रक 

आवण आपले रेिीमेि कपिे दाखवयचे. 

जेमतेम पररवस्थती होती, आवण घरातनु होणारा ववरोध वाढत 

होता. जेव्हा वकशोर आपण बनवलेल्या प टं घेऊन लोकांच्या 

दकुानात जायचे, आवण ते कपिे ववकण्यासाठी गळ घालायचे 
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तेव्हा त्यांना वझिकारले जायचे, नाकारले जायचे. तरुण वकशोर 

वनराश झाला नाही, पण वजव्हारी लागतील असे एकेक वार होतच 

राहील.े वकशोरच्या काकांना आवण चलुत भावंिाना वकशोरचा हा 

रेिीमेि विांचा उद्योग अवजबात मान्य नव्हता. वबयाणी 

साम्राज्याचा राजपतु् रस्त्यावर असे धक्के खात आह,े आम्ही वशंपी 

नाहीत, असे म्हणनु त्यांनी वकशोरची मनसोक्त वखल्ली उिवली.  

पण वकशोर बधल ेनाहीत.  वजतकी अपयशे येतील, वततके जास्त 

पेटुन उठण्याचा आवण अवधक चेवाने लढण्याचा त्यांचा स्वभाव 

होता आवण त्यांच्या ह्या स्वभावानेच त्यांना ह्या अवघि 

संकटांमधनु तारुण नेल.े 

अनेक धक्के खाल्ल्यावर यवुा वकशोरने सी पी ट कंवर चारशे 

स्क्वेअर फुट जागेत एक शोरुम सरुु केली, त्याचे नाव पतलनु! पढेु 

ह्याचेच नाव बदलनु पेंटालनु ठेवण्यात आले, जे अवतशय लोकवप्रय 

झाले. धिपि्या वकशोरच्या एकेक खटपटी सरुुच राहील्या. 

भारतामध्य ेवनळया िेवनम जीन्सन ेनकुताच प्रवेश केला होता आवण 

तरुणांमध्ये ती फ शनस्टाईल बनली होती. लोकांचा िेवनम जीन किे 

वळणारा कल वकशोरने तात्काळ ओळखला, एका नवीन 

कंपनीकिुन जीन्स बनवनु घेऊन त्यांनी आपल्या दकुानात जीन्स 

ववकायला सरुु केले. पेंटालनु दररोज दोनशेपेक्षा अवधक जीन्स ववकु 

लागली. एका वषावचा त्यांचा टनवओव्हर बत्तीस लाख रुपयांपयंत 
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जाऊन पोहोचला,  पण उत्साही वकशोरने ब्रांि वबल्िींगवर आधीच 

इतका पैसा खचव करुन ठेवला होता, की इतका सेल होवनुही 

त्यांच्या हाती काही नफा लागलाच नाही. ह ेकळताच, त्यांच ेवमत्, 

त्यांचे नातेवाईक, सववजण त्यांच्या वबझनेस मॉिेलवर हसत, 

शेखवचल्ली म्हणनु त्यांचा उपहास करत.  पण काय आवण कसे 

करायच ेह ेफक्त वकशोरलाच मावहत होते, 

लवकरच त्यांनी एक मास्टरस्ट्रोक खेळला, १९९१ मध्ये 

त्यांनी गोव्यामध्य ेपेंटालनु शॉपचे र चंाईझी शॉप खोलले. आता 

पेंटालनु प टं-शटव-िेवनम-मोजे-टाय-रुमाल सगळेकाही ववकत असे. 

इतक्या वषांच्या अनभुवाने वकशोरला त्या धंद्याचा तज्ञ बनवले 

होत.े एकानंतर एक धमुधिाक्यात पेंटालनु शॉपस उघिु लागल्या.  

र चंाईझी ओनरही चांगला नफा कमव ु लागले. ह े फायदशेीर 

वबझनेस मोिेल पाहुन आता पेंटालनु ब्र िंची र न्चाईजी घेण्यासाठी 

नव्या व्यापाऱ्यांमध्ये चढाओढ लागली.  

सन १९९१ च्या शेवटी पेंटालनु ने मुंबईमध्ये मोक्याच्या 

जागी आपली बावीस दकुाने थाटली होती. स्टॉक माकेटमधनु 

वकशोर ह्यांनी सव्वा दोन कोटी रुपये उभा केले. वकशोरच्या ह्या 

प्रगतीमळेु त्यांचे पाच काका व चलुत भावंिे हादरली, त्यांनी 

वबजनेसच्या वाटण्या केल्या.वकशोर उत्साहाने आपल्या योजना 

राबवत राहीले. कधी यश कधी अपयश येत राहील.े 
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शेअरमाकेटमध्ये चढ उतार येत असतात, पण १९९६ मध्ये 

इतकी ववपरीत पररवस्थती आली की पेंटालनुचा शेअर वदि 

रुपयांवर आला. शेअरधारकांचा दबाब वाढु लागला, आवण ब कंा 

कजव दणे्यास टाळु लागला. वकशोरचा तर ऑवक्सजनच बंद झाला. 

असे संघषांच ेप्रसंगच नवनव्या वदग्गज लोकांना, उद्योगपतींना जन्म 

दतेात. वकशोर वबयांणीचा इथनु पढुचा प्रवासही खपु रोचक आह.े 

एकामागोमाग त्यांची पेंटालनु नावाच्या दकुानांची र चंाईझी 

लोकवप्रय होव ु लागली.  त्यांनी भारतात एक अमेरीकन ब्र न्ि 

स्वतःसाठी रवजस्टर केला, जॉन वमलर! हा ब्र न्ि आजही आपली 

खास ओळख वटकवनु आह.े  कधी िेवनम जीन्स एक्सचेंज ऑफर 

काढली, पेंटालनु मध्य ेक श एंि क रीची योजना राबवली, कधी 

फक्त प टंचे कापि, धागे आवण बटन असलेला पेंटालेंग्थ वकट 

घरोघरी ववकायला त्यांनी दोन हजार यवुकांची फौजच कामाला 

लावली, वेगवेगळया नवनवीन वस्कम्स राबवल्यामळेु चाळीस 

शहरात ७२ पेंटालनु शॉपस यशस्वी धंदा करत होत्या.  आपल्या 

हातात थोिेफार पैसे खळुुखळुु लागले, की आपण कसे लगेच 

तात्काळ कंफटव झोन मध्य ेजातो. पण इतके मोठे साम्राज्य उभा 

करुनही वकशोर वबयाणी ह्यावरही समाधानी नव्हते, त्यांच्या उत्तुंग 

मनाची झेप खपु खपु मोठी होती, त्यांचं व्यवसायाचं वक्षतीज खपु 

मोठं होतं आवण ह्या र चंाईझी वबजनेसला खपुच मयावदा पित 
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होत्या. एकेक वषव सरत होते, आवण पेंटालनु ब्र न्िला स्पधाव म्हणनु 

शॉपसव स्टॉप उभा राहत होता, तगिी टक्कर दणेार असल्याची 

लक्षणे वदसत होती, र चंाईजी वाले दकुानदार ह े संधीसाध ु

असल्याच े वकशोरजींच्या लक्षात येऊ लागले होते, आपल्या 

स्वतःच्या मालकीचीच सपुर शॉपस असावीत, असा ववचार 

त्यांच्या मनात रंुजी घाल ुलागला होता. त्यांनी आपल्या दकुानात 

येणाऱ्या ग्राहकांच्या उत्पन्नाचा अभ्यास केला, त्यांच्या एकुण 

उत्पन्नापैकी फक्त आठ टक्के रक्कम पेंटालनुच्या खरेदीवर खचव 

होत होती.  

वकशोर वबयाणींना असा धंदा शोधायचा होता, वजथे ग्राहक 

आपल्या कमाईच्या कमीत कमी पन्नास टक्के वहस्सा खचव 

करतील, अनेक लोकांना वाटतं, वकशोर वबयाणींनी ही जी 

आपल्या ररटेल वकराणा मालाच्या दकुानाची कल्पना अंमलात 

आणली, ती अमेरीकेच्या वॉलमाटव किून उचलली आह,े पण 

वास्तवात तसे नाही, 

एके वदवशी चेन्नईत वफरता वफरता एका दकुानाने त्यांच ेलक्ष 

वेधनु घेतले, त्याचे नाव सरवाना! ‘सरवाना’ ही एक सपुर शॉपी 

होती, वतथ े वकराणा, कपिे आवण अनेक घरगतुी उपयोगाच्या 

स्वस्त आवण मस्त वस्त ु होत्या. एका छताखाली सगळे काही 
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ववकले जाऊ शकते, ही प्रेरणा त्यांनी नीटनेटक्या, छानशा 

सजवलेल्या, सरवानामधनुच घेतली.  

एक बेसमेंट आवण चार मजली भलीमोठे दकुान, ही जशीच्या 

तशी सपुरशॉपीची संज्ञा त्यांनी उचलली, पण त्यात अनेक सधुारणा 

केल्या. शॉवपंग ही कृती बोअरींग न बनता, मनोरंजक बनावी,  

 एखादा व्यक्ती सहकुटंूब आपल्या मॉलमध्ये खरेदीला यावा 

आवण त्याला त्यांच्या शॉपमध्य े एक चांगला शॉपींग अनभुव 

द्यावा, हा ववचार भारतात सवावत प्रथम वकशोर वबयाणी ह्यांनीच 

केला.  

अनेक अिचणींनंतर आवण खटाटोपीनंतर कलकत्त्यामध्ये 

पवहल ेमेगा स्टोअर आवण त्यानंतर पवहले वबग बझार सरुु केले. 

त्यासाठी त्यांनी वकती एग्रेसीव्ह जावहरात करावी? वीस पंचवीस 

वषांखाली आजच्या सारखी टी.व्ही रेिीओ वगैरे साधने नव्हती, 

आपल्या स्टोअर च्या जावहराती साठी त्यांनी तीन मवहन्यांसाठी 

शहरांत शंभर होविंग्ज बकु केले, आवण दोन इगं्रजी वतवमानपत्ांना 

दर आठविा फुलपेज कलर जाहीरात वदली. कलकत्त्याच्या ररटेल 

उद्योगातले लोक वकशोर वबयाणींना शेखवचल्ली म्हणनु 

वचिवायला लागले. जेव्हा कलकत्त्याचे मेगास्टोर उघिले, त्याच्या 

वदवशी ग्राहकांनी खरेदीसाठी रांगा लावल्या, इतकी क श जमा 
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झाली, की संध्याकाळी स्टेट ब केंच्या अवधकाऱ् यांनी जागा नाही 

असे सांगनु क श घेण्याचे नाकारले.  

• करा, वशका आवण वाढा.  

२००२ च्या समाप्ती पयंत वकशोर वबयाणींच्या वदि लाख 

स्क्वेअर फुटांमध्ये पसरलेल्या पंचेचाळीस शॉपस होत्या. पेंटालनुचा 

टनवओव्हर एकशे पंच्याहत्तर कोटी रुपयांपयंत पोहोचला होता. 

पढुच्या नऊ वषावत पेंटालनु, मेगास्टोर आवण वबग बझारन े वकती 

प्रगती केली, ह े तमु्हाला वकशोर वबयाणींच्या पढुच्या एका 

वाक्यातनु कळेल.  “जर का १९९७ मध्य े सहा रुपये वकंमत 

असलेल्या आमच्या शेयसवमध्य ेतमु्ही १००० रु. गुतंवले असते, 

तर पढुच्या फक्त नऊ वषांनी, म्हणजे २००६ मध्य,े दोन लाख 

बासष्ट हजार रु. झाले असते.” हल्ली मात् फ्यचुर ग्रपुचे भववतव्य 

अधांतरी आह.े 

• आम्ही चुका करतो, पण त्यातुन वशकुन पुढे जातो.  

आपल्या ररटेल ब्र न्िना प्रमोट करण्यासाठी वकशोर 

वबयाणींनी दोन वफल्मस काढल्या, ऋवतक रोशन, ईशा दओेल 

आवण सैफ अली खान ह्यांनी अवभनय केलेला ‘ना तमु जानो ना 

हम’, आवण झायेद खान आवण ईशा दओेल ह्यांना घेऊन ‘चरुा 

वलया ह ैतमुने’ ह्या नावाचा एक वचत्पट काढला. ह ेदोन्ही वचत्पट 
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दणकुन आपटले. पण वकशोर वबयाणींनी हसत हसत ह े मोठे 

अपयश स्वीकारल.े  एकदा त्यांनी १५० रुपयांच्या एक लाख 

पांढऱ्या शटवची ऑिवर वदली, इतक्या कमी वकमतीत शटव हातोहात 

खपतील अशी त्यांची अटकळ होती, पण ती ही सपशेल फसली, 

अपेवक्षत प्रवतसाद वमळालाच नाही, तलबल पंच्याहत्तर हजार शटव 

तसेच पिुन राहील,े ताबितोब वकशोर वबयाणींनी फक्त पन्नास 

रुपयात शटव ववकुन टाका, असा धािसी वनणवय वदला, आवण 

भांिवल मोकळे केले.   

• तुम्ही प्रामावणकपणे काम करत रहा, तो एक जािुई 

विवस प्रत्येकाच्या जीवनात येतो. 

वबग बझार ने सबसे सस्ता वदन अशी सव्वीस जानेवारीची 

घोषणा केली होती. सव्वीस जानेवारीला वबग बझार तफुान वस्कम्स 

घेऊन आला होता, पण वकती यश वमळेल, ह्याची त्यांनाही कल्पना 

नव्हती. पण तो आईस मेल्टींगचा वदवस उगवला. २६ जानेवारी 

२००६! 

गरुुवारचा वदवस होता. सकाळी सािेसातची वेळ होती, 

मुंबईच्या लोअर परळच्या मखु्य अवधकाऱ्याचा फोन आला. 

वबगबझारमध्ये तिंुुब गदी उसळली आह े आवण त्याच्या बाहरे 

इतकी मोठी ग्राहकांची रांग आह,े की ट्र वफक जाम झाली आह.े 

वकशोर वबयाणी ताबितोब वतकिे वनघाल,े पण रस्त्यात 
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असतानाच बेंगलोर, गिुगाव आवण कलकत्त्याहुन अशाच बातम्या 

आल्या. शेवटी पोवलसांची मदत घ्यावी लागली. आपल्याही 

व्यवसायात वेळोवेळी वेगवेगळी प्रलोभने दऊेन, त्यांचा फायदा 

हायलाईट करुन, ग्राहकांना आकवषवत करण्याची कला आपणही 

वशकुन घेतली तर करोिपती बनायला आपल्यालाही अवजबात 

वेळ लागणार नाही. 

 

वकशोर वबयाणी वदलखलुास पण ेसांगतात, सवावत स्वस्त 

वदवसाच्या ऐवतहावसक यशाचे कारण काय? प्रत्येक माणसाच्या 

मनात चार भावना लपलेल्या असतात, लोभ, परोपकार, भीती 
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आवण ईष्याव! लोभ झाला की स्वस्तात वमळत े म्हणनु माणसु 

आवश्यकतेपेक्षा जास्त खरेदी करतात, भेट, वगफ्ट दणे्याच्या 

उद्दशेानेही लोक चांगल्या वस्त ु कमी वकंमतीत ववकत घेतात. 

ऑफर संपनु जाईल ह्या भीतीन ेसदु्धा लोक तटुुन पितात आवण 

कधीकधी शेजारी, नातेवाईक भरमसाठी खरेदी करुन येत आहते, 

ह ेपाहुन लोकांचा ईष्यावभाव जागतृ होतो, आवण मग अवधकच्या 

खरेदीला लोक प्रोत्सावहत होतात.   

ग्राहकांची प्रवतृ्ती समजनु घेण्यासाठी वकशोर वबयाणींनी 

मुंबईची गरीब वस्ती धारावी मध्य े वकत्येक दपुारी घालवल्या 

आहते. ते वेगवेगळया सपलायसव सोबत जबरदस्त बागेवनंग 

करतात. आज त्यांचे प्रवतस्पधी असलेल्या सवव ररटेल चेन पेक्षा ते 

तीन चार वषव पढेु आहते. ह्या सवव प्रवासात त्यांच्यापढेु वकत्येक 

आव्हान े आली, गल्ली मोहल्ल्यात असलेल्या सत्तर लाख 

दकुानदारांचा सपुर शॉपला असलेला ववरोध, सरकारी वनतीमध्ये 

असलेला असमंजस पणा आवण धरसोिपणा, कर पद्धतीमध्ये 

ववसंगती,ब कंातनु आवश्यक तेवढ ेकजव कधीच न वमळणे, 

वकशोर वबयाणी हा वहमतवान माणसु प्रत्येक संकटाला परुुन 

उरला. लहरोंसे िरके नौका पार नही होती, कोवशश करनेवालोंकी 

हार नही होती.  
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---------------------------------------------------- 

मोठी इवनंग – ब्रजमोहनलाल मंुजाल 

---------------------------------------------------- 

 

मागच्या शंभर वषांमध्य े भारत दशेावर आलेलं सवावत 

भयानक संकट कुठलं? असा जर मी तमु्हाला प्रश्ण ववचारला, तर 

काय उत्तर द्याल? शेजारील दशेांबरोबर झालेली यदेु्ध, लाखो 

लोकांचा जीव घेणारे भकंुप, आतंकवाद्यांनी घेतलेले बळी, 

महापरुांनी केलेली वाताहत वकंवा जीवघेणा भीषण दषु्काळ! ह्या 

सवव कृवत्म वकंवा नैसवगवक आपत्तींपेक्षा सवावत जास्त भयावह घटना 

म्हणज,े दशेाची फाळणी होय.  फाळणीमध्ये सध्याच्या 

पावकस्तानातल्या वहदंचुी संपत्ती लटुली गेली, त्यांच्यासमोर 

त्यांच्या वप्रय व्यक्तींची कापाकापी केली गेली, आवण त्यांच्या 

वियांवर अत्याचार झाले.  फाळणी सहन करुन आलेल्या 

व्यक्तीच्या मनावर खतरनाक जखमा झाल्या, त्यांनी अशा काही 

भयानक व्यथा सहन केल्या, की कदावचत त्याचा ते पनुरुुच्चारही 

करु शकणार नाहीत. 

पण ववधाता हा ग्रेट मेक वनक असतो, कटु वेळ आवण कटु 

अनभुवांनीच फाळणीमध्ये सववस्व गमावलेल्या लोकांच्या मन-

मवष्तश्कामध्ये नव्यान े हरीओम करण्याची आवण वशखरावर 



उद्योग गाथा पंकज कोटलवार 

117 

 

पोहचण्याची वजद्द वनमावण केली. फाळणीचा आघात झेललेले 

आवण शनु्यातनु सरुुवात करुन यशाच्या वशखरावर आरुढ होणारे 

असेच एक अवितीय व्यवक्तमत्व म्हणजे वहरो समहुाचे संस्थापक 

ब्रजमोहन मुंजाल! फाळणी झाली तेव्हा जेमतेम पंचवीस वषावचे 

असलेल्या वब्रजमोहन यांना, आपली शेतीवािी, घरदार आवण 

चांगला जम बसलेला व्यवसाय तसाच सोिुन, जीव मठुीत धरुन 

भारतात यावे लागले.  अमतृसर जाणाऱ्या शेवटच्या टे्रनमध्ये 

बसनुच मुंजाल कुटंुबाची एक िझनहुन अवधक माणसे, भारतात 

वजवंत परतली, 

शालेय वशक्षणानंतर मुंजाल बंध ु वब्रटीश सैन्याच्या 

सायकलींच्या रीपेअरींगचे काम करत असत. नंतर त्यांनी लाहोर 

आवण अमतृसर मध्य ेसायकल पाटवस च े टे्रिींग केले.  “आम्ही 

सगळे भाऊ अवववावहत होतो, सववशवक्तवनशी आम्ही तो व्यवसाय 

करत होतो, आवण पाच वषावत इतर सवव स्पधवकांना माग ेटाकत, 

आम्ही नंबर एकला पोहोचलो होतो. सगळे काही शनु्यावर आले 

होत.े पण मुंजाल कुटंुब वनयतीने केलेल्या अन्याय आठवनु मळुुमळुु 

रित बसणाऱ् यांमधल ेनव्हते, 

पोटापाण्यासाठी त्यांनी स्वतंत् भारतामध्य े नव्या जोमाने 

आपला सायकल टे्रिींगचा जनुाच व्यवसाय सरुु केला. जनु्या 
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वदल्लीमध्य े वदन वषव सायकल वविी केली, आवण त्यादरम्यानच 

वब्रजमोहन मुंजाल ह्यांनी अगदी साधारण आयषु्य जगण्याचा 

संकल्प केला.  

आज वहरो मोटोकॉपव समहु जगातला सवावत मोठी बाईक 

उत्पादन करणारी कंपनी आह.े पण हा िोलारा सायकल 

उद्योगामळेुच उभा राहीला, ह ेमुंजाल कुटंुबीय अवभमानाने आवण 

आनंदाने सांगतात.  एकोणीसशे पन्नास ते दोन हजार ह्या पन्नास 

वषावच्या काळात सायकल वापरणाऱ् यांचे प्रमाण मोठे होत.े जण ु

काही ‘रोटी, कपिा, मकान’ ह्यांच्या बरोबरीन े‘सायकल’ ही सदु्धा 

गरीब आवण मध्यमवगीय भारतीयांची एक मलुभतु गरजच बनली 

होती. ह्या सायकल उद्योगाने मुंजाल कुटंूबाला संपन्नतेच्या आवण 

यशाच्या वशखरावर नेले. म्हणनुच की काय, गंमतीत एकदा 

ब्रजमोहन मूंजाल म्हणाले होते, “साधारण भारतीय कुटंूबाप्रमाणेच 

आमच्या कुटंूबात सदु्धा संपन्नता सायकलवर बसनुच आली.” 

• जे करीन, ते भ्य वि्य करीन. -  

१९५६ मध्य ेसायकल बनवण्याचे लायसन्स १५० लोकांना 

वमळाले होते, त्यापैकी एक मुंजाल कुटंुब होत,े त्यांनी वहरो ब्र न्ि 

नावान े सायकल धमुधिाक्यात बाजारात आणली,  वब्रजमोहन 

मुंजाल एका जनु्या इटंव्हुवमध्ये सांगतात, “आधी मी सायकल 
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बनवण्याच्या व्यवसायात उतरण्यास वततका उत्सकु नव्हतो, मात् 

भावांच्या वजद्दीमळेु एका अटीवर मी ह्या उद्योगाला होकार वदला.” 

“ती अट म्हणजे, सायकली बनवायच्या तर त्या मोठ्या 

प्रमाणावर, पणुव शवक्तवनशी बनवायच्या!” 

• एकि कुटंूबाची ताकत –  

वब्रज मोहन यांचे सवावत मोठे बंध ुम वनफ क्चरींगमध्य े वनपणु 

होत.े सत्यानंदजी मुंजाल यांचा व्यावसावयक रणवनती आवण 

ववस्तारीकरण करण्यात हातखंिा होता, त्यांचा छोटा भाऊ 

ओमप्रकाश मास्टर सेल्सम न आह.े  या सवांचा ताळमेळ इतका 

उत्कृष्ट होता, की एकीचे बळ काय असते, संयकु्त कुटंूबाची ताकत 

वकती प्रचंि असते, याचे वजवतं उदाहरण आज मुंजाल कुटंूबाने 

जगाला दाखवनु वदले आह.े आज ह्या कुटंूबाच्या दसुऱ्या आवण 

वतसऱ्या पीढीतील दोन िझन तरुण सदस्य समहुाच्या वववभन्न 

कंपन्यांची जबाबदारी सांभाळतात.  

• अडचणी आल्या म्हणुन िांबायचे नाही. –  

मोठा गाजावाजा करुन सायकल बनवण्याचे लायसन्स तर 

वमळवले पण कारखान्यासाठी लागणाऱ्या भांिवलाचा ठणठणाट 

होता. पन्नासच्या दशकात वब्रजमोहन यांचे हात ररकाम े होत.े  

ब कंांनी त्यांना कजव दणे्यास टाळाटाळ केली, शेवटी चढ्या 
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व्याजदराने स्टेट फायनेंवन्शअल कॉपव. ने त्यांची मदत केली. 

लवुधयाना मधल्या सायकलींच्या कारखाण्याची क्षमता होती 

पंचवीस सायकल प्रवत वदन! 

व्यवसायाच्या चढउतारांमळेु हळुहळु इतर सायकल कंपन्यांनी 

माघार घेतली, प्रखर वजद्द आवण प्रचंि आत्मववश्वास ह्या जोरावर 

मुंजाल बंध ुवनषे्ठनं वाटचाल करतच राहीले, त्याचे फळ ही त्यांना 

लवकरच वमळाले, सवाववधक सायकलींचे उत्पादक म्हणनु १९८६ 

मध्य े वगनीज बकु ऑफ वल्िव रेकॉिवने त्यांचा सन्मान केला. 

आकि्यांमध्येच सांगायचं तर २००६ पयंत कंपनीने दहा कोटी 

सायकली ववकल्या होत्या.  

• वहरोहोंडा साठी चौिा वषािंची प्रवतक्षा –  

वहरो समहुाने वेळीच काळाची पावले ओळखली आवण 

सायकल, मोपेि, आवण नंतर बाईक अशा वाहन वनवमवतीच्या 

क्षेत्ात पाऊल टाकले, म्हणनु आजही ते वाहन उद्योगात नंबर 

एकच्या स्थानावर वटच्चनु उभ ेआहते. १९६९ मध्य े वब्रजमोहन 

मुंजाल जपानला होंिा कंपनीच्या अध्यक्षांना भेटायला गेले होते. 

त्यांनी अध्यक्ष श्रीयतु होंिा ह्यांना असा प्रस्तावही वदला होता की 

हीरो आवण होंिा ह्यांनी वमळुन भारतात मोटरसायकल बनवायचा 

कारखाणा काढायला हवा. होंिा कंपनीच्या मालकांनी अशा 
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भागीदारीला नकार वदला, पण वब्रजमोहन मुंजाल खचले नाहीत. 

त्यांनी त्यांचा ववश्वासही िगमग ु वदला नाही.  आज ना उद्या 

वहरोहोंिा कंपनी लाखो बाईक तयार करणार, ह ेत्यांनी अंतमवनाला 

वारंवार ठणकावनु सांवगतले आवण एके वदवशी ब्रम्हांिाने 

त्यांच्यासाठी आपले दार सताि उघिले. 
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१९८४ मध्ये मारुती-सजुकुीच्या पाठोपाठ, होंिा कंपनीही 

भारतात वहरोसोबत भागीदारी करण्यास उत्सकु झाली. होंिाने 

स्कुटरसाठी कायनेटीकला आवण बाईकसाठी हीरोला पाटवनर 

म्हणनु वनविले. काळाच्या ओघात कायनेटीक समहुाचे 

आवस्तत्वही ववरुन गेले पण हीरो मात् खरा ‘हीरो’ ठरला.   

• काळाचे आघात त्यांनीही हसत हसत सहन केले. 

नव्यान े स्थापन झालेल्या वहरोहोंिा समहुाचे चेअरमन 

वब्रजमोहन मुंजाल होत,े कंपनीच्या म नेवजंग िायरेक्टर पदाची 

जबाबदारी वब्रजमोहन यांचा मोठा मलुगा रमणकांत याने एकहाती 

सांभाळली.  नवीन उद्योगाचा पलांट स्थापन करुन, उत्पादन, 

माकेटींग नेटवकव , ब्र न्ि्नेम सगळया सगळया गोष्टी रमणकांतच 

बघायचे. प्रचिं बवुद्धमान आवण उजाववान होते, पण ददुवैाने अवघ्या 

बेचाळीसाव्या वषी, १९९१ मध्य ेत्यांचा ह्र्दद्यववकाराने मतृ्य ुझाला. 

वब्रजमोहन ह्यांना पतु्शोक झाला, पण दःुखाने कोसळुन जाण ेहा 

त्यांचा स्वभावच नव्हता.  आपला दसुरा मलुगा पवनकांत ह्याला 

त्यांनी पढुच्या वाटचाली साठी तयार केले.  यशाची झेप आवण 

गरुिभरारी रक्तातच वभनलेल्या पवनकांतनेही आपल्या भावाची 

उणीव विीलांना कधीच जाणवचु वदली नाही.  
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• त्यांनी आपल्या ग्राहकाची गरज ओळखली. -  

आखाती यदु्धामळेु नव्वदच्या दशकात पेट्रोलचे भाव गगनाला 

वभिल,े त्यावेळी भारतीय ग्राहकांची नस ओळखनु वहरो समहुाने 

जबरदस्त एव्हरेज दणेारी नवी १०० सीसी बाईक लॉन्च केली. 

त्यावेळची त्यांची जावहरात ‘वफल इट, शट इट एंि फोरगेट इट’ 

सपुरवहट ठरली.  त्यांची आगामी प्रस्ततुी असलेली स्पेंल्िंर ही तर 

जगातली सवावत लोकवप्रय बाईक बनली.  

• तुम्ही पण ‘वहरो’ बनु शकता!. –  

वहरो ने जेव्हा जेव्हा प्राईस वॉर छेिले, आवण आपल्या 

वाहनांच्या वकंमती कमी केल्या तेव्हा तर स्पधवकांच्या तोंिचे 

पाणीच पळाले.  बजाज, टीव्हीएस आवण बाकीच्या इतर सवव 

स्पधवकांना त्यांनी खपु दरुवर माग ेसोिले, इतकी झपाट्याने त्यांनी 

प्रगती केली.  एका वषावत पंधरा लाख बाईक ववकणाऱ्या वहरो 

समहुाने ह े सवव कशाच्या बळावर साध्य केले? पन्नास वषावचा 

सामन्य माणसाला सायकल ववकण्याचा अनभुव, ररटेलसवसोबत 

मधरु संबंध, वविी केल्यानंतर चोख सेवा, आवण समाधानी ग्राहक, 

वहच त्यांच्या यशामागची व्यावसावयक गवुपतं आहते. 

वकफायतशीर, आकषवक आवण उत्तम परफॉरमंस असलेला प्रॉिक्ट 

बनवण्याची कला आपणही वशकुन घेतली तर आपणही आपल्या 
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व्यवसायाचे ‘हीरो’ वनवश्चतपणे बन ुशकतो. हीरो समहुाने आज जी 

काही संपन्नता व सयुश कमावले आह,े त्याचा पाया काय आह?े 

“मजबतु आवण मधरु नाती गोती!” अशी नातीगोती, प्रेमळ संबंध 

बनवण्याची कला आपल्या सवांना आत्मसात होवो, ह्या एकाच 

मनःपवुवक प्राथवनेसह, आभार आवण शभुेच्छा! 
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----------------------------------------------- 

वक्रस्टल वक्लअर – अजीम पे्रमजी 

----------------------------------------------- 

 

महाभारत नावाच्या लोकवप्रय टी.व्ही. मावलकेत ‘काळ’ 

नावाचा एक सतु्धार होता.  “मै समय हु!ं” “मी थकत नाही, मी 

थांबत नाही” “माझे पढुचे पाऊल ओळखणारेच माझ्या सोबत 

चाल ु शकतात”, असं म्हणत तो धीरगंभीर आवाजात मोहक 

बोलायचा, त्याचं एक वाक्य मला आवितं, “दरुदशी, धािसी 

आवण सतकव  लोकंच काळाबरोबर चाल ु शकतात. ज्यांनी 

काळानसुार आपली पावलं उचलनु आपल्यासाठी अपार यश 

आवण असीम धन-सम्पदा तर कमावली आह,े अशा लोकांकिुन 

श्रीमंत होण्याची यकु्ती आवण उजाव आपण वमळवत आहोत. 

आपल्या ह्या यादीत असेच एक असाधारण उद्यमी आहते, ववप्रो 

समहुाचे वनमावत ेअजीम प्रेमजी हा माणसु वजतका धनवान आह,े 

वततका नम्र आह.े वजतका संपत्तीवान आह,े वततका उदार आह.े 

ववप्रो कंपनी आयटी क्षेत्ात जगभरात प्रवसद्ध आह,े  

कॉम्पटुर क्षेत्ात सॉफ्टवेअर आवण हािववेअर, नेटववकंग 

वसस्टीम्स आवण इतर कांपोनंटस ववकण्यामध्य ेववप्रो कंपनी अव्वल 
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स्थानी आह.े आज घराघरात लोकवप्रय असलेल े जाणारे संतरु 

साबणही ववप्रो कंपनीने बनवलेले असते, वसटीस्क नर, एक्स रे, एम 

आर आय मशीन अशा नाजकु आवण मौल्यवान मेिीको 

उपकरणांपासनु बल्ब आणी फ्लरुोसंट ट्यबु सारख्या इलेक्ट्रीक 

वस्तुंपयंत शेकिो प्रॉिक्ट ववप्रो कंपनी बनवते. एक लाख दहा 

हजार कोटी रुपयांची संपत्ती असलेला हा ववप्रो समहु इथपयंत कसा 

पोहोचला?  अजीम प्रेमजी ह्या व्यवक्तमत्वाकिून कोणकोणते गणु 

आपल्याला वशकण्यासारखे आहते?  

• प्रत्येक वटवृक्ष हा कधीतरी एक बीज होता.  

ववप्रो कंपनीचा उदय कसा झाला तमु्हाला मावहत आह ेका? 

अजीम प्रेमजी यांचे विील मोहम्मद प्रेमजी ह ेइगं्रजांच्या काळात 

सध्याच्या म्यानमारमधले एक मोठे तांदळुाचे व्यापारी होते. 

आपला दशे स्वतंत् होण्याच्या उंबरठ्यावर होता, तेव्हा प्रेमजी 

कुटंूब मुंबईत स्थलांतररत झाले. प्रेमजी ह ेएक प्रवसद्ध उद्योगपती 

होत,े दशेातले एक मोठे प्रवतवष्ठत असामी होते. पावकस्तानचा 

वनमावता मोहम्मद अली वजना ह्याने मोहमद प्रेमजींना पावकस्तानात 

स्थावयक होण्याचे आमंत्ण वदले, पण प्रेमजींना कट्टरवादी धमव 

मान्य नव्हता.  ते मोहम्मद अली जीनांला तािकन उसळुन म्हणाले 

होत.े  
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“इवंिया इज माय होम!” “मला नकोय तमुच्या पावकस्तानचे 

मंत्ीपद, माझा आविता दशे भारत आह!े” मसुलमान धमावसाठी 

वनमावण झालेल्या पावकस्तानात जाण्यापेक्षा त्यांनी भारतात राहणे, 

आवण इथल्या जनतेलाच आपली सेवा दणेे, स्वीकारले. १९४५ 

मध्य ेमोहम्मद प्रेमजी यांनी जळगावमध्य ेअंमळनेर ह्या वठकाणी 

‘वेस्टनव इिंीया व्हजेीटेबल प्रॉिक्टस’ नावाची एक कंपनी सरुु 

केली.  ववप्रो ऑईल वमल मध्य ेवनस्पती तपु आवण वनस्पती तेल 

बनवले जायचे. वसवनयर प्रेमजींनी शेकिो गोरगरीब शेतकऱ् यांना 

ववप्रो कंपनीचे शेअसव वदल े आवण कंपनीचे मालक-भागीदार 

बनवले. जन्मान ेमवुस्लम असनुही वसवनयर प्रेमजी इतके प्रगवतशील 

होत ेकी, त्यांनी चाळीसच्या दशकात फक्त एकच अपत्य होव ुवदले. 

साववजवनक जीवनात व्यस्त असल्यामळेु वसनीअर प्रेमजींच्या 

कायवकाळात ववप्रो समहुाची वाटचाल सामान्य गतीने होत राहीली. 

• प्रत्येक अपमान आपल्याला उजवल भववष्याकडे 

नेतो. –  

१९६६ मध्य े एकवीस वषावचा तरुण मलुगा जो स्ट नफोिव 

यवुनव्हवसटीत वशकत होता, एके वदवशी अचानक रात्ी त्याला 

त्याच्या आईचा फोन आला,  “विील गलेे!” “ताबितोब भारतात 

वनघनु ये!” कंपनीचा टनवओव्हर होता, तीन कोटी रुपये, आवण 

कंपनीच्या प्रमखुपदावर वनयकु्ती झाली, मोहम्मद प्रेमजी यांचे 
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वारस, अजीम प्रेमजी यांची! पवहल्याच शेयरधारकांच्या सभेत 

एका जेष्ठ संचालकाने सल्ला वदला, “अजीम सारख्या नववशक्या 

आवण कमी वयाच्या यवुकाला कंपनीचे संचलन जमणार नाही, 

तेव्हा त्याने आपले शेयर ववकुन कंपनी इतर कोणाच्या तालयात 

द्यावी.” अजीम प्रेमजी म्हणतात, “माझ्या विीलांची कंपनी 

ववकण्याची भाषा ऐकुन माझ्या मनात, ह्र्दद्यात वणव्यासारखी आग 

लागली.”  त्या क्षणी मी वनश्चय केला, “मी ववप्रो समहुाला एक 

यशस्वी औद्योवगक समहु बनवनु दाखवीन.” 

• मुळाशी जुडलेलं असणं, हेच त्यांच्या यशाचं रहस्य! 

–  

“कोट्यावधी रुपये कमवणाऱ्या ववप्रो समहुाने आता फक्त 

इन्फोटेक व्यवसायावरच फोकस करावा”, हा सल्ला अजीम 

प्रेमजींनी ऐकला नाही, पाविर, साबण, खाद्य तेल, बेबी िायपसव, 

ट्यबुलाईट आवण बल्ब अशी उत्पादने बनवनु जनतेशी जिुलेलं 

राहण्यातच आपली भलाई आह,े अशीच त्यांची पक्की धारणा 

आह.े आज अजीम प्रेमजींच्या समहुात शंभरहुन अवधक कंपन्या 

आहते. जर जनरल इलेक्ट्रीक बल्ब पासनु एअरिाफ्ट इवंजनपयंत 

सगळं ववकु शकतो, तर ववप्रो का नाही, असा रोकिा सवाल प्रेमजी 

ववचारतात. “आम्ही असे कोणतेही छोटे प्रॉिक्ट बनवण्यात व 
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ववकण्यात संकोच करत नाही, ज्यापासनु आम्हाला नफा वमळेल.” 

ह ेत्यांच्या िोंगराएवढ्या संपत्तीचं साधसोपं गवुपत आह.े 

• साधी वागणी, उच्च ववचारसरणी –  

अजीम प्रेमजी आता व्यवसायातनु वनवतृ्त झाले आहते. पण 

वजतके वषव ते सविय राहीले, आपल्या नम्र, प्रेमळ आवण मदृ ु

स्वभावान े त्यांनी लाखो कमवचाऱ् यांची आवण ग्राहकांची मनं 

वजंकली. ऑफीसमध्य ेअजीम प्रेमजी वजथे कार लावायचे, त्या 

पावकंगमध्ये त्यांच्या एका नव्या अवधकाऱ्यान ेकार लावली, तेव्हा 

अजीमजींच्या पी ए ने ती कार हटवनु ती जागा राखीव केली. 

पण अजीम प्रेमजींनी कंपनीच्या आवारात स्वतःसाठी अशी 

कोणतीही राखीव जागा नसल्याचे जाहीर केले. जो आधी येईल, 

तो त्या जागी गािी लावेल, हा त्यांचा आग्रह होता, हा असामान्य 

माणसु स्वतःला ववशेष कोणी समजत नाही, हाच त्यांचा मोठेपणा 

अनेकांना भावतो. कृवत्म बिेजाव करण े त्यांच्या रक्तातच नाही, 

अचानक ते कधीही, आधी न कळवता, आपल्या एखाद्या 

क्लायंटच्या ऑफीसमध्ये जाऊन धिकायचे, तेव्हा सवांनाच 

आश्चयावचा धक्का बसायचा.  अजीम प्रेमजींचा एकवीस वषांचा 

मलुगा जेव्हा ववप्रोत आला तेव्हा त्याला लगेच राजपतु्ाची खचुी 

वमळाली नाही, आधी दोन वषव शॉप फ्लोअरवर तलुनेने कवठण 

आवण हलक्या दजावचे काम कराव ेलागले. ववप्रोचे सवव कमवचारी 
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ज्या मेस मध्ये जेवतात, वतथेच अजीम आवण ररशाद प्रेमजी 

जेवायचे.  

•  त्यांनी आटच ऑफ वगव्हंग वशकुन घेतली होती. 

असे म्हणतात, की अजीम प्रेमजी आज भारतातले सवावत 

जास्त श्रीमंत व्यक्ती म्हणनु नावाजल ेगेले असते, पण त्याआधीच 

त्यांनी आपल्या मालकीचे सदसुष्ट टक्के शेअसव, गोरगरीब लोकांची 

सेवा करणाऱ्या आपल्या फाऊंिेशनला दान केले. त्यांनी वदलेले 

दान ह ेसाठ हजार कोटी रुपयांपेक्षाही जास्त रुपयांचे आह.े आज 

पैशाचा हव्यास असणाऱ्या कंजषु आवण अपपलपोटी लोकांच्या 
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जगात, लोककल्याणासाठी, कष्टान े कमवलेली स्वतःची संपत्ती 

अशी मकु्त हस्त ेउधळणारा असा माणसु ववरळाच!  

 

“जो स्वच्छ आवण उिार मनाने इतरांना िेतो, त्याला 

अवधक वमळतं,” ह े वनसगावचं गवुपत त्यांनी जाणनु घेतलं आह.े 

‘द्या म्हणज े वमळेल’, ह्या तत्वावर ववश्वास ठेवणाऱ्याच्या पदरी 

कधीही वनराशा पित नाही. आज अजीम प्रेमजी फाउंिेशनच्या 

वीस हजारांहुन अवधक शाळा आहते, ज्यात तीस हजारांहुन 

अवधक ववद्याथी वशकत आहते. आपल्या दशेाला नॉलेज पावर 

हाऊस बनवणं, ह ेअजीम प्रेमजींच लक्ष्य आह.े अजीम प्रेमजींचे 

ववचार साधे आवण स्पष्ट आहते, 

“पैसा कमवणे जरुरी आहे, परंतु समाजाच्या 

भल्यासाठी त्याचा उपयोग करणे, त्याहीपेक्षा जास्त जरुरी 

आहे.” आपल्या अदभतु जीवनातनु एक उदात्त जीवन जगण्याचा 

मागव अजीम प्रेमजी ह्यांनी आपल्या सवांना आखनु वदला आह.े 

आपण सवांनी अजीम प्रेमजी बननु, उद्योग आवण संपत्तीच्या 

मदतीन,े आपल्या भोवतालच्या लोकांना प्रेम, उब आवण आधार 

दणे्याची गरज आह.े         
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--------------------------------------------------------------------- 

रेडी टु टेक ऑफ – गौतम अडाणी 

---------------------------------------------------- 

 

कुठल्याही दशेामध्ये, संपत्ती नसलेला वगव संपत्ती असलेल्या 

वगावकिे िषे आवण मत्सरानेच पाहत असतो. ‘मला नाही, तर 

तलुाही नको’, हा मानवी स्वभावच आह,े  समदृ्धी आवण टंचाई हा 

लढा अववरत चालचु असतो, आपण कोणत्या बाजनेु उभं रहायचं, 

आपणच ठरवायचं, एकेकाळी दशेामध्य ेसवावत श्रीमंत लोकांवर 

वटका करायची, उपहास करायचा तर ‘टाटा-वबलाव’ असे संबोधन 

वापरले जायचे, आजकाल मात् उठताबसता भ्रष्ट आवण शेलक्या 

वटकेसाठी, वबनधास्त ‘अिाणी-अंबानी’ अशी ‘अ’ ची बाराखिी 

वापरली जात.े ही दोन आिनावं आज दशेातल्या तमाम उद्योगपती, 

भांिवलदार आवण संपत्ती वनमावण करणाऱ्या लोकांची प्रवतवनधी 

बनलेली आहते.   याचाच अथव या दोन व्यक्ती खपु प्रभावशाली 

बनलेल्या आहते. अंबानी पररवाराला तर सगळं जग ओळखतं, 

पण हा अिाणी समहु नेमका काय उद्योग करतो? थेट अंबानीला 

माग े टाकून संपत्तीवान लोकांच्या यादीत अव्वल स्थानी 

पोहोचलेला हा तरुण उद्योजक गौतम अिाणी आह ेतरी कोण?  
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पस्तीस वषांपवुी अधववट वशक्षण सोिुन वदलेला एक कॉलेज ड्रॉप-

आउट तरुण आज अिीच लाख कोटी रुपये संपत्तीचा मालक कसा 

काय बनला? ह्या मध्यमवगीय तरुणाचा एक अवतश्रीमंत उद्योगपती 

बनण्यापयंतचा हा प्रवास वकती थरारक आवण वचत्तवेधक होता? 

एखाद्या यशस्वी व्यक्तीच्या लाईफच्या स्टोरीचा, त्याच्या 

जिनघिणीचा बारकाईनं अभ्यास केल्यावशवाय त्याचे अंतरंग 

आपल्याला कळणार नाहीत. 

• तुम्हाला काय वमळवायचे आहे, ते तुम्हाला माहीत 

असले पावहजे.  

सन १९८०. अठरा वषावचा कुमारवयीन गौतम नकुताच 

गजुरातमधल्या अहमदाबाद मधल्या एका कॉलेजात कॉमसवच्या 

पवहल्या वषावचे वशक्षण वशकत होता, गौतमचे विील टेक्सटाईल 

टे्रिींगच्या व्यवसायात होते, खाऊन वपऊन सखुी म्हणावे, असे 

वमिलक्लास कुटंूब होत,े गौतमच्या मनात मात् मोठा उद्योजक 

होण्याची तीव्र इच्छा होती. धीरुभाई अंबानी त्याचे दवैत होत.े 

कॉलेजच्या वयात त्यांनी धीरुभाईचंे एक भाषण ऐकल,े ज्यात 

धीरुभाई आपल्या जीवनप्रवासाबद््दल मनसोक्त बोलले, व शेवटी 

म्हणाल,े “सोचो, एक धीरुभाई इतना सब कर सकता ह,ै ऐसे हजारो 

धीरुभाई तैयार हो गये, तो दशे कहां पहुचंेगा?” 
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त्या शलदांनी गौतमला वेिं केलं, त्यान ेमनोमन वनश्चय केला, 

आपणही धीरुभाईसंारखं भव्य वदव्य आयषु्य जगायचं. त्याचा 

उद्योजक बनण्याचा वनणवय ठाम झाला, आवण त्याने अठराव्या 

वषीच अचानक कॉलेज अधववट सोिले आवण मुंबई गाठली.ब 

महने्द्र ब्रदसव नावाच्या वहरेव्यापाऱ्याकिे तो नौकरी करु लागला. 

पढुच्याच वषी गौतमच्या मोठ्या भावाने एक छोटं पलास्टीक 

म न्यफु क्चरींगचं यवुनट सरुु केलं आवण कंपनीचा िोलारा 

सांभाळण्यासाठी भावाला वापस बोलावल.ं 

• िेशाबाहेर पडल्यानंतर समृद्धीची िालनं सताड 

उघडली जातात.  

पलास्टीक बनवण्यासाठी जो कच्चा माल लागतो, त्याला 

पॉवलमर असे म्हणतात. त्याकाळी दशेात लायसन्स राज होते, 

संपणुव भारतात मोजनु फक्त तीन कंपन्या पॉवलमर बनवत होत्या. 

आपल्या पलावस्टकसाठी त्यांनी दशेाबाहरेुन पॉवलमर आणायला 

सरुुवात केली. ह्या काळात आंतरराष्ट्रीय बाजारातल्या 

खाचाखोचा त्यांनी बारकाईनं वशकुन घेतल्या. १९८५ मध्य ेराजीव 

गांधीनी पॉवलमर आयातीचे वनबंध उठवले. हा गौतम अिाणींच्या 

आयषु्यात आलेला टवनंग पॉईन्ट ठरला. पॉवलमर आयात करुन 

नफा कमवण्यासाठी ह्या धंद्यातला प्रत्येक खेळािु उत्सकु होता, 

पण त्यासाठी लागणारे ज्ञान मात् गौतम अिाणींकिेच होते. त्यांनी 
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इटंरन शनल माकेटमध्ये टाय-अप केले, मोठ्या प्रमाणावर पॉवलमर 

आयात करुन लोकल सपलायसवला परुवले, आवण 

आयातवनयावतीच्या आकाशात एक कंपनी उंच उंच भराऱ्या घेऊ 

लागली. वतचे नाव अिाणी एक्सपोटवस! पढेु १९८९ मध्य ेभारत 

सरकार वदवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर उभे होत,े तेव्हा ववदशेी चलन 

वमळवण्यासाठी सरकारन े वनयावत उत्पन्नांना करमकु्त केले आवण 

मग तर गौतम अिाणींना नव ेपंख फुटले.  

• आपल्या ्यवसायाचे गोल्डन सुपर स्टार बना. 

२००१ मध्ये अिाणी एक्सपोटवची उलाढाल अिीच हजार 

कोटी रुपये इतकी होती.  २००५ मध्ये ती चौदा हजार करोि 

रुपयांपयंत जाऊन पोहचली.  अिाणी एक्सपोटवला वनयावतीच्या 

व्यापाराच ेगोल्िन सपुर स्टार हाऊस म्हण्टले जायचे. त्याकाळात 

अिाणी एक्सपोटव वषावला एक करोि टन मालाची कागो वशवपंग 

करत होता. इतकी नेत्वदपक आवण वदमाखदार वाटचाल करुन, 

वयाच्या पन्नाशीत आल्यावर, एखादा व्यक्ती आपल्या कतुवत्वाने 

संतषु्ट झाला असता, आवण मौजमजेन ेत्याने आपले उववरीत आयषु्य 

घालवले असते. पण वमत्ांनो, ध्येयवनष्ठ माणसं वेगळयाच मातीने 

घिलेली असतात.  एक अख्खी प्रवतसषृ्टीच वनमावण करण्याची 

कल्पना गौतम अिाणी ह्यांचा िोक्यात वकत्येक वषांपासनु घोळत 

होती. वनयावतीमधनु आलेल्या पैशाला त्यांनी इन्रास्ट्रक्चर उभा 
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करण्यात गुंतवले. एक भव्य, वदव्य आवण अववश्वसनीय स्वपनं 

त्यांनी मनात पावहल,े आवण वकतीतरी अिचणींवर मात करुन, 

शेवटी त्याला वास्तवात उतरवलेच, त्या भव्य स्वपनांची पररणीती 

म्हणज ेगजुरातच्या वकनाऱ्यावर वदमाखात उभ ेअसलेले अवतशय 

सरेुख रचना असलेले ‘मुंद्रा’ बंदर! 

• जयाचे मैिान, त्याचे राजय!  

वशवाजी महाराजांच्या काळापासनु एक गोष्ट आपल्याला 

मवहत असते, ज्याच्या तालयात मोक्याच ेबंदर असायच,े त्याचीच 

राज्य समदु्रावर चालायची. आजही आयातवनयावत करण्यासाठी 

सवावत आवश्यक असते, ते समदु्रवकनारी मोक्याच्या जागी 

असलेले वठकाण, पोटव, बंदर! सन १९९५ मध्य ेगजुरातचे मखु्यमंत्ी 

असलेले वचमणभाई यांनी प्रायव्हटे पोटव पॉवलसीची घोषणा केली, 

लायझवनंग आवण लॉवबंगमध्ये वनष्णात असणाऱ्या गौतम 

अिाणींनी ह्य संधीला जाऊ वदले असते तरच नवल! राज्य 

सरकारसोबत भागीदारी करुन मुंद्रा पोटव च्या ववकासासाठी त्यांनी 

एक कंपनी स्थापन केली, अिाणी पोटवस! असं म्हणतात, की 

वचमणभाईचं्या कुटंूबाची ह्या व्यवहारात अनावमक भागीदारी होती. 

राज्यकते आवण उद्योगपती ह ेयांची एकमेकांचं पोषण करणारी एक 

यतुी असते, इथेच भ्रष्टाचाराचा उगम होतो. काहीही असो, गौतम 
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अिाणी चतरु आहते, हुशार आहते, व्यावसावयक आहते आवण 

भल्याबऱु्या मागावने हव ेते वमळवतात, ह ेनक्की!   

• नफा कमवण्यासाठी विघचकाळ प्रवतक्षा करावी 

लागली.  

मुंद्रा प्रोजेक्ट फक्त तीन वषावत बननु तयार झाला, पण हवा 

तसा वबजनेसच वमळाला नाही. त्यांच्या ववरोधकांच्या लॉबीने 

प्रचार चालवला, की मुंबई वदल्ली वाहतकुीच्या मुंद्रा प्रोजेक्ट 

सोयोस्कर नाही, आिबाजलुा आह.े त्यामळेु आंतरराष्ट्रीय 

व्यापारासाठी नवी मुंबईचे बंदर जास्त उपयकु्त आह.े सवावत मोठे 

उराशी बाळगलेले स्वपनं हजारो-कोटी रुपये खचुवन तयार तर झाले 

होत ेपण वापराअभावी अजनुही ओसाि आवण वनजीवच होते. 

गौतम अिाणी खचले नाहीत, ते वेगवेगळया राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय 

पल टफॉमववर मुंद्रा बंदाराचे महत्व पटवनु दते राहीले. त्यांनी तकव  

वदला, हा दशेातला सवावत खोल समदु्रवकनारा असल्यामळेु मोठे 

जहाज आवण ऑईल ट कं वेसल्सचे ह िंवलंग इथे सोपे आह.े  

दसुरीकिे त्यांनी मुंद्रा बंदरावर अवधकच्या सवुवधा वदल्या. 

मल्टी कमोिीटी आवण कंटेनर कागो परुवल्या. इथेही त्यांना 

सदुवैाने मदत केली, वकत्येक वषव रखिलेला गांधीधाम - पालनपरु 

रेल्व ेट्र क ब्रॉिगेज झाला, आवण मुंद्रा-वदल्ली ह ेअंतर एकदम कमी 

झाले.   त्यामळेु कच्छच्या खािीतनु नेहमी ये-जा करणारी पाच 
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हजार जहाजे एकदम मुंद्रा बंदराचा वापर करु लागली आवण 

अिाणी पोटवसचे नशीबही फळफळले. वनयमाप्रमाणे एखादा 

स्पेशल इकॉनॉवमक झोन एक हजार हके्टर असला पावहजे, मुंद्र सेज 

दहा हजार हके्टरवर बनलेला आह.े जे करीन ते भव्यच करीन, ही 

धीरुभाई वतृ्तीच गौतम अिाणींमध्ये वदसते. 

• ते कृतज्ञ आहेत. – 

लोक श्रीमंत आवण यशस्वी लोकांच्या चकुा काढतात, 

त्यांना नावं ठेवतात, पण त्यांनी केलेला संघषव कोणाला फारसा 

मावहत नसतो. आज यशाच्या वशखरावर पोहोचलेल्या गौतम 

अिाणींनी अनेक संकट झेलली आहते, अनेक अपयशे पचवली 
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आहते. १९९१ मध्य े आयातवनयावत करताना रवशयन लोकांनी 

अिाणी समहुाला फसवणकुीचा असा काही दणका वदला होता की 

अिाणी परुते उध्वस्त झाले होत.े आतापयंत दोन वेळा गौतम 

अिाणी मतृ्यचु्या जबि्यातनु सहीसलामत वापस आले आहते. 

१९९७ मध्ये गौतम अिाणी ह्यांचे अपहरण झाले होत,े 

अपहरणकत्यांनी त्यांना अठरा तास बंदी बनवले होते. सव्वीस 

अकराच्या हल्ल्याच्या वदवशी संध्याकाळी गौतम अिाणी हॉटेल 

ताजमध्येच एका वबजनेस वमटींग साठी गेले होत.े त्यांच्यासमोर 

गोळीबार झाला, हॉटेल ताज च्या एका कमवचाऱ् यांने त्यांना एका 

सरुवक्षत जागी लपवल.े पढुच ेबाहत्तर तास त्यांनी उपाशीपोटी, जीव 

मठुीत धरुन काढले. “दवेाची कृपा होती, म्हणनुच मी वाचलो.” ते 

म्हणतात. ते गजुराती जैन आहते, सकाळी ऑफीसमध्य ेआल्यावर 

आधी पायातले जोिे काढुन प्राथवना करतात, आवण मगच कामाची 

सरुुवात करतात. त्यामळेुच की काय, दररोज जहरी वटका होवनुही, 

आपले वचत्त ववचवलत न होव ुदतेा, हाती घेतलेले काम वनषे्ठनं करत 

रहतात. गौतम अिाणींचा संघषव खरोखर प्रेरणादायी आह,े 

त्यांच्यासारखी ही इतकी झुंजार आवण वचवट वतृ्ती बाळगली तर 

वदवसरात् अिाणी, अंबानी आवण त्यांच्या कूळांचा उद्धार करणारे 

सदु्धा अिाणी अंबानीच्या रांगेत येऊन बसतील. फक्त कष्ट आवण 

बदु्धीमत्ता यांचीच आवश्यकता आह.े          
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एका व्यक्तीने स्वप्नात बघितले, की तो समदु्र तटावर घहिंडत आह,े 

वाळुवर त्याच्या पावलाच्या घिन्हाव्यघतररक्त आणखी दोन पदघिन्ह े

आहते. त्या व्यघक्तला आपल्याबरोबर ईश्वर असल्यािी जाणीव झाली. 

तो आनिंदी झाला. 

ही पावले सगळीकडे होती, पण त्याच्या सिंकटाच्या काळात मात्र 

एकट्याच्या पावलािंच्या खणुा होत्या. तो उदास झाला, घििंताक्ािंत 

झाला, आघण त्याला एक गोड कुजबजु करणारा, एक मधाळ आवाज 

ऐकु आला, “माझ्या लेकरा, उदास होव ु नकोस, ही पदघिन्हिं तझुी 

नाहीत, माझी आहते,” “ज्या ज्या वेळी तझु्यावर सिंकटे आली होती, 

त्या त्या वेळी मी तलुा अलगद उिलनु माझ्या कडेवर िेतले होत.े” 

- अजय पीरामल ह्ािंच्या आत्मकथनामधनु! 

---------------------------------------------------- 

संकटांचं संधीत रुपांतर करणारा जािुगार 

– अजय पीरामल 

---------------------------------------------------- 

 

गोपीकृष्ण पीरामल ह े एका कापि वगरणीचे मालक होत.े  

पन्नास वषांपासनु मुंबईमध्ये चांगला नावलौवकक कमावलेली 

‘मोरारजी टेक्सटाईल वमल’ ही त्यांची प्राणाहुन वप्रय अशी कापि 
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वगरणी कशीतरी रखित रखित चालली होती. १९८२ मध्य ेजेव्हा 

मुंबईतल्या बहुतांश कापि वगरण्या कामगारांच्या संपामळेु ठपप 

झाल्या होत्या, ह्या धक्क्यामळेुच की काय गोपीकृष्ण पीरामल ह्यांचे 

वनधन झाले, आपला परंपरगत व्यवसाय धोक्यात आलेला 

असताना संपणुव कुटंूबाची आवण व्यवसायाची जबाबदारी त्यांची 

दोन तरुण मलुे अशोक पीरामल आवण अजय पीरामल यांच्यावर 

आली, पण काही वदवसातच पीरामल कुटंूबावर वनयतीचा दसुरा 

भयंकर वज्रआघात झाला. कंपनीची सवव जबाबदारी सांभाळणारे, 

तरुण, तिफदार छबी बनवलेल्या आवण आपल्या व्यवसायात 

चतरु वततकेच लोकवप्रय असलेल्या अशोक पीरामल यांचे वकिनी 

क संरच्या ववकारामळेु वनधन झाले.  गोपीकृष्ण पीरामल यांचा 

सवावत लहान मलुगा फक्त अठ्ठावीस वषव वयाचा होता, िोक्यावरचे 

विीलांचे छत् हरवनु तो पोरका झाला होता,  पहािासारखा मोठा 

भाऊ अकाली गमवल्याने तो मनातनु खचला होता,  एकीकिे 

त्याची ववधवा ववहनी, वतच्या पदरात असलेली तीन वचमरुिी मलु े

ह्यांच्याकिे पाहुन त्याच्या ह्र्दद्यात कालवाकालव होत होती, 

दसुरीकिे पन्नास-साठ वषांपासनु प्रवतवष्ठत असलेला पीरामलु 

समहु वदवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर पोहोचला होता.  पण अजय 

म्हणतात, “एक अजाण शक्ती नेहमीच आपली मदत करत.े”  “हचे 

कारण आह,े मी कोणत्याही गॉि फादरववना कुठल्याही राजकारणी 
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व्यक्तीच्या पावठंलयावशवाय मी वबजनेस वल्िवमध्ये वटच्चनु उभा राहु 

शकलो.” 

• अतुट ववश्वास हेच यशाचं रहस्य! –  

ऐन तारुण्यात एकामागे एक वनयतीच े फटके खाल्लेला, 

वदवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर उभा असलेला माणसु, आज 

दशेातल्या श्रीमंत लोकांच्या यादीत अव्वल स्थानी कसा काय 

जाऊन बसला? “अजय पीरामल आजही भगवतगीतेचे वनयवमत 

पठन करतात. ते म्हणतात, हा धावमवक ग्रंथ नाही, ह ेजीवनाची 

म नेजमेंट वशकवणारे पसु्तक आह.े”  

“ह ेपसु्तक मला आवितं,”  “कारण आयषु्याच्या परीक्षेच्या 

वेळी जगण्याचं धािस वनमावण करतं, तणावातनु मकु्त करणारे अनेक 

मागव दाखवतं.” अजय पीरामल ह्यांनी आपल्या विीलांच्या 

िबघाईला आलेल्या कापि वगरणीच्या व्यवसायापासनुच 

आपल्या करीअरचा श्रीगणेशा केला. दत्ता सामंताच्या 

आंदोलनामळेु टेक्सटाईल वमल बिुण्याच्या वस्थतीत होती, 

आयषु्यात अनभुवलेल्या चढउतारांमळेु, त्यांना आपल्या कापि 

वमलच्या बरोबरीने अजनुही काही उत्पन्नाचे मागव असण्याची तीव्र 

गरज जाणव ुलागली होती. त्यातनुच तोट्यात असलेले, पीरामल 

समहुासाठी नव े नव े व्यवसाय, खरेदी करुन त्यांना नफ्यात 

आणण्याच े सतु् त्यांनी अवलंबल.े  वतला आवण आपल्या 
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कुटंुबाच्या आवथवक वस्थतीला योग्य ट्र कवर आणण्यासाठी तरुण 

अजयन ेअनेक नव्या व्यवसायात प्रवेश केला, जे. पी, इलेक्ट्रॉवनक्स 

नावाची ऑटोमोबाईल स्पेअरपाटव बनवणारी वविीला वनघालेली 

एक कंपनी अवतशय स्वस्त दरात खरेदी करण्याचे धािस त्यांनी 

दाखवले.  

• वजंिगी हर आिमी को एक चान्वस जरुर िेती है! 

१९८८ मध्ये त्यांनी केलेले वनकोलस ल ब रोटरीजचे 

अवधग्रहण हा अजय पीरामल ह्यांच्या जीवनातला टवनंग पॉईन्ट 

ठरला.  ही रोचक आवण नाट्यपणुव कहाणी त्यांच्याच शलदात 

वाचयुा! “एके संध्याकाळी, सहज गपपांमध्ये, मला माझ्या एका 

वमत्ाकिुन कळाले की सारा ली ग्रपु आपली भारतीय यवुनट 

वनकोलस ल ब ववकुन भारत सोिुन जाण्यास इच्छुक आह.े” “मी 

जवळ जवळ मला अनोळखी असलेल्या फामाव सेक्टरमध्ये प्रवेश 

करण्याचा वनणवय घेतला.” “भारतात ते औषध बनवणाऱ्या 

कंपन्यांच्या यादीत अठे्ठचाळीसाव्या स्थानी होत े आवण अनेक 

वदग्गज फामाव समहु त्यांना खरेदी करण्यात उत्सकु होत.े” “मी सरळ 

एपोइटंमेंट घऊेन, त्या कंपनीचा प्रमखु असलेल्या माईक बेकरला 

भेटलो.” “माझी मागणी पाहुन त्याला हसचु फुटले”, फामाव 

कंपनीशी दरु दरु संबंध नसलेला, एक तेहतीस वषावचा कपिे 

व्यवसायातला तरुण, उगीचच औषध कंपनी खरेदी करण्याचा 
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जगुार खेळत आह,े असे त्याला वाटले.” “पण तरी सदु्धा माझा 

प्रामावणकपणा आवण माझे धािस त्याला आविले.” “त्याने 

माझ्यावर प्रश्णांची सरबत्ती केली, आवण मी ही धैयावने, त्याच्या 

प्रत्येक प्रश्नाचे न घाबरता, मदु्दसेदु उत्तर वदले.” “बोलता बोलता मी 

एक वाक्य जोशात बोललो,” “मी वनकोसल फामाव ला दशेातल्या 

पवहल्या पाच फामाव कंपन्यामध्य ेनेऊन ठेवेन.” आवण माझ्या ह्या 

वाक्याने त्याचा दृवष्टकोन एकदमच बदलला.  पीरामलने वनकोलस 

ला वदिशे कोटी रुपयांत खरेदी केले, तेव्हा अनेक लोक म्हणाल,े 

पीरामलला औषधांचा अनभुव नाही, ते नक्की बिुणार! 

पण अजय पीरामल ह्यांनी आज आपल्या ह्याच वनकोलस 

पीरामल कंपनीला इतक्या मोठ्या उंचीवर नेऊन ठेवले आह ेकी 

बघणारे थक्क होतील.  

• अक्कल लावुन नक्कल  

भारतीय उद्योग समहु संपणुव जगात जेनेरीक ड्रग्जसाठी 

ओळखला जातो, आपण भारतीय ‘ररव्हसव इवंजवनअरींग’ मध्ये 

म्हणज े‘कॉपी पेस्ट’ करण्यामध्य ेवस्ताद असतो. त्या काळातल्या 

भारतीय औषध कंपन्या ह्या दशेाबाहरेील तज्ञ बहुराष्ट्रीय 

कंपन्यांच्या ड्रग्जचे ववशे्लषण करायच्या आवण तोच फॉमुवला 

वेगळयाच पद्धतीने कमीत कमी खचावत बनवनु ववकायच्या. ववदशेी 

माकेटसाठी सदु्धा बल्कमध्ये ड्रग्ज तयार करणारी यंत्णा अनेक 
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कंपन्यांनी उभी केली होती. वसपला, र न्ब क्सी, िॉ. रेि्िीज आवण 

वोकहािव ह्या सवव कंपन्यांनी नक्कल करण्याचे तंत् वापरुन ह्या 

क्षेत्ात अवतशय जलद गतीने जबरदस्त प्रगती केली. 

 

• ववजेते प्रवाहात वाहत जात नाहीत, ते वेगळी वाट 

वनवडतात. -  
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पीरामलने मात् कधीही कोणाची नक्कल केली नाही, आवण 

नफेखोरीही केली नाही,  त्यांची स्वतःची ररसचव िेव्हलपमेंटची 

टीमही नव्हती, मग त्यांनी काय केले? त्यांनी बहुराष्ट्रीय कंपन्यांशी 

स्पधाव करण्याऐवजी त्यांनाच आपल्या वबजनेसच ेपाटवनर बनवले. 

ते ड्रग्ज चे माकेटींग आवण विस्ट्रीलयशुन करु लागले.  आपण रोज 

वापरतो ती वकत्येक घरगतुी औषध े जसे की स रीिॉन, एस्प्रो, 

बरनॉल, िेटॉल, विवस्प्रन, स्टे्रपवसल्स अशी औषध ेपीरामल हले्थ 

केअरनेच बाजारात आणली, रुळवली आवण त्यांची तफुान वविी 

केली.  गेल्या तीस वषावत पीरामल समहुाने इतक्या कंपन्या ववकत 

घेतल्या की वमिीयाने अजय वपरामल ह्यांना प्रेमाने ‘टेकओव्हर 

टायकुन’ असे गोंिस नाव वदले आह.े  आज पीरामल समहु 

वस्वटझल ंि, अमेरीका, इगं्लंि आवण जापान इथेही भागीदारीत 

व्यवसाय करतो, एकीकिे दशेातल्या इतर औषध कंपन्याना 

अनेकदा फॉमुवल े चोरी करण्याच्या आरोपांमळेु असंख्य खटले 

दाखल झाले,  वकत्येकदा त्यांच्यावरचे गनु्ह े वसद्ध झाले आवण 

अनेकदा त्यांना कोट्यावधी रुपयांची भरपाई द्यावी लागली, 

दसुरीकिे पीरामल समहुावर मात् औषधचोरीचा एकही आरोप 

झाला नाही, िाग लागला नाही. म्हणनुच की काय पीरामल 

समहुाला एक वेगळीच प्रवतष्ठा आह,े एक वलय आह,े त्यांच्या 

ब्र ण्िला कधीही शंकेच्या नजरेन े बवघतले जात नाही. अजय 
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पीरामल ह ेएकमेव भारतीय उद्योगपती आहते, ज्यांना जगातील 

फामाव उद्योग मान सन्मान प्रदान करतो.  

एका मलुाखतीत ते याचे कारणही सांगतात, “मी कंपनीच्या 

प्रगतीसाठी कधीही कोणताही शॉटवकट वापरला नाही.” 

• एकामागोमाग एक यशाची वशखरे –  

त्यांच्या ह्या प्रामावणकपणा आवण वचकाटीमळेुच की काय, 

त्यांनी ज्या व्यवसायाला हात लावला त्याचे सोन ेझाले. गजुरात 

ग्लास नावाच्या कंपनीला त्यांनी पीरामल ग्लास बनवले आवण 

आज ती कंपनी काही हजार कोटींची कंपनी बनली आह.े दवक्षण 

मुंबईत वदि लाख स्क्वेअर फुटांमध्ये त्यांनी शॉपींग मॉल, िॉस रोि 

आवण फुि कोटव उभारले आह.े  त्यांची मलुगी नंवदनी पीरामल 

वहला त्यांनी इतके चांगले तयार केले की वतन ेआपल्या कंपनीचा 

ववस्तार इगं्लंि आवण क निामध्येही केला. कोट्यावधी रुपयांची 

प्रॉपटी आपल्या नावावर असणारा हा उद्योगपती आजही मनाने 

एकदम ‘िाऊन टु अथव’ नम्र आवण स्वभावान ेएकदम साधा सरळ 

आह.े आपल्या कुटंूबात अजय पीरामल ह्यांनी सवव जबाबदाऱ्या 

आनंदाने पार पािल्या. सवांना आनंदात ठेवले.   आजतागायत 

वबजनेस जगतात पीरामल कुटंूबाला एक आदशव आवण संस्कारी 

कुटंुब म्हणनु ओळखले जात.े आनंद पीरामलांनी एके वठकाणी 

सांवगतलेल्या एका आठवणीने आजच्या लेखाचा शेवट करतो, 
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“मी जेव्हा वशक्षण घेत होते तेव्हा एकदा माझ्या ववदशेी प्रोफेसर 

सोबत इटलीच्या समदु्रवकनाऱ्य़ावर वफरत होतो, तेव्हा मी 

इटलीच्या सौंदयावचे, त्याच्या सांस्कृतीक वारशाचे गणुगाण करु 

लागलो,” “तेव्हा माझे गरुु म्हणाल,े आपल्या दशेात जा, आवण 

आपला गोरवशाली इवतहास समजनु घे.” “प्रोफेसरच्या त्या 

शलदांनी मला अंतबावह्य हालवनु टाकले.”  “मी अंतमुवख झालो.” 

“मी एका महान संस्कृतीचा वारसा असल्याची जाणीव मला झाली 

आवण छाती भरुन आली.” “आवण हाच आत्मववश्वास मला 

पढुच्या आयषु्यात अनेकदा कामी आला.”  माझ्या व्यावसायीक 

यशस्वीतेचे रहस्य कदावचत त्या प्रसंगातच दिलेले आह.े”   
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----------------------------------------------- 

वडटजिंट वकंग – करसनभाई पटेल 

----------------------------------------------- 

 

जेव्हा एक इवलीशी मुंगी  हत्तीसारख्या महाकाय प्राण्याच्या 

कानात वशरुन किकिुन चावा घेते, तेव्हा तो जंगलात सैरावैरा 

धावतो, वचत्कारतो आवण कळवळतो. १९६९ मध्ये घरगतुी 

उत्पादन े बनवणारी दशेातली सवावत मोठी कंपनी वहदंसु्थान 

वलव्हरला दखेील अशीच वेदना आवण लाचारी पत्करावी लागली 

होती, जेव्हा अहमदाबादच्या एका सरकारी ल बचे अवसस्टंट 

करसनभाई पटेल मुंगी बननु लीवरच्या कानांत वशरले होते. 

वहदंसु्थान लीव्हरचा सफव  ज्यावेळी १५ रु. वकलो ववकायचा, 

त्यावेळी आपला वपवळा, होममेि सािेतीन रुपये वकलो वकमतीचा 

वनरमा लॉन्च केला. 

सफव ची एकावधकारशाही संपली, वहदसु्थान लीव्हरच्या 

तोंिचे पाणी पळाले. त्यांना ह्याची तोिच सचुतच नव्हती. ‘वनरमाने 

अल्पावधीत वमळवलेले दवैदपयमान यश’ ह्या ववषयावर जगातील 

प्रवतवष्ठत वबजनेस स्कुल हावविवच्या ववद्याथ्यांसाठी एक केसस्टिी 

सादर करण्यात आली होती. ही घटना ‘करसन-चमत्कार’ असे 
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नाव वदले गेले. जगाच्या माकेटींग गरंुुनी ‘करसन चमत्कार’ चे 

उदाहरण दऊेन आपल्या ववद्याथ्यांना ‘मास-प्रॉिक्ट’ आवण ‘मास-

ब्र न्िींग’ ही वकमया समजावली. वनरमाचा उगम होण्याआधी 

बहुराष्ट्रीय कंपन्या भारतीय कंपन्याना तचु्छ समजत असत, त्यांची 

बाजारात उतरण्याची दखलसदु्धा घेत नसत, पण वनरमाने त्यांची 

अशी काही धलुाई केली, की मल्टी न शनल कंपन्या भारतीय 

कंपन्याची स्पधाव लक्षात ठेवनु स्ट्र टेजी आख ुलागल्या. 

प्रत्येक लोकवप्रय उत्पािन ही कधीतरी एक कल्पना 

होती.  

ते साठचे दशक होत.े  करसनभाई पटेल हा भक्कम बांध्याचा 

मेहनती आवण कष्टाळु माणसु गजुरात सरकारच्या खाण आवण भ-ु

ववज्ञान खात्याच्या प्रयोगशाळेत साधारण पदावर कामाला होता. 

आपल्या घरातील विया कपिे धतुाना वकती कष्ट आवण मेहनत 

करतात, ह े ते रोज पहायचे.  त्या प्रत्येक कपि्यावर साबण 

घासायच्या आवण मळ काढण्यासाठी त्यांना दगिावर आपटले 

जायचे.  ह्याला पयावय एकच होता, विटजंट पाविर! परंत ु

साबणाच्या तलुनेत ते वतपपट महाग होते. करसनभाईनंा मनोमन 

वाटायचे, आपण जर स्वस्त आवण उत्तम क्वावलटी असलेले 

विटजंट पाविर तयार केले, तर दशेातल्या मध्यमवगीयांमध्ये 

त्याची तफुान वविी होईल. 
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जे्हा एक नौकरिार ‘उद्योजक’ बनतो. –  

करसनभाईनंी केवमकल ल बमध्य ेकाम करण्याचा आपला 

अनभुव वापरला, आवण स्वस्तातला विटजंट बनवण्यात स्वतःला 

झोकुन वदले. प्रयोगशाळेत स्वस्तातले पाविर तर बनले, पण 

म न्यफु क्चरुरंग आवण माकेटींगचा खचव करण्यासाठी त्यांच्याकिे 

बजेट नव्हत.े मग करसनभाई स्वतःच वन-म न-आमी झाले. 

आपल्या घरामध्य ेकुठल्याही मवशनीवशवाय आपल्या हातांनी ते 

वपवळे विटजंट पाविर बनवायचे. सायकलवर झोळी बांधनु, दर 

रवववारी गरीब कुटंूबामध्ये जाऊन ते वापरायची गळ घालायचे.  

ग्राहकांना त्यांच्या पैशाचा योग्य मोबादला वदला की अल्पावधीत 

यश वमळत,े ह ेत्यांनी जगाला दाखवनु वदले. दशेाच्या फ वब्रक वॉश 

माकेट मध्य े त्यांनी िांती घिवनु आणली. “गरीबांसाठी साबण 

आवण श्रीमंतासाठी विटजंट’ ही धारणाच त्यांनी मोिीत काढली. 

‘दधु सी सफेदी’ हा वाक्यप्रचार त्यांच्या वपवळया वनरमा पाविरने 

रुजवला. 

िणक्यात सुरुवात, आवण वशखराकडे प्रवास –  

करसनभाईनंी आपले उत्पादन आपली वदवंगत पतु्ी ‘वनरमा’ 

ह्या नावाने धमुधिाक्यात लॉन्च केले. संपणुव दशेाला कळल,े की 

महागिे विटजंट आवण वनरमा एकच काम करतात, परंत ुदोघांच्या 

वकमतीत खपुच अंतर आह.े वनरमाच्या वाढत्या माकेट शेअरने 
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वहदंसु्थान लीव्हरची झोप उिाली.  वनरमाच्या तिाख्यानंतर तो 

जायंट असा काही हादरला की, आजपयंत तो पवुीसारखा माकेट 

शेअर वमळव ुशकलेला नाही. बघता बघता वनरमा माकेट लीिर 

बनला.  आज वनरमान े पाच हजार कोटी रुपयांचा टपपाही 

ओलांिला आह.े ‘हमेा-जया-सषुमा’ ह्यांच्या जावहरातींनी 

भारतीयांना वेि लावले.  मागच्या चार दशकात करसनभाईनंी 

व्यवसायाची दशा आवण वदशा दोन्ही बदलनु टाकल्या. वनरमाने 

पंचवीस हजार लोकांना रोजगार उपललध करुन वदला आह.े 

त्यांनी सरळ सरळ युद्ध पुकारले. –  

१९९० मध्य े वनरमा ने आंघोळीचा साबण बनवला आवण 

स्वस्त दरात वविीसाठी आणला.  तोपयंत भारतीय बाजारात 

वहदंसु्थान वलव्हरच्या लक्सची मोनोपल्ली होती, वनरमा लयटुीने 

लक्सला तगिी टक्कर दणे्याची सरुुवात केली. वनरमा लाईमने 

‘वलरील’ वर किािुन हल्ला केला.‘ब्रीज’ नावाच्या 

गलुाबसाबणावर ‘वनरमा रोज’ भारी पिु लागला. स्वस्त दरात 

साबणे बनवनुही, आजही वनरमा बाथ सोप ही नफ्यात असलेली 

सवावत मोठी कंपनी आह.े  
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त्यांच्या यशाचं रहस्य काय? 

कमी नफा, अवधक उत्पादन, अवधक वविी ह्या सतु्ांवरच 

वनरमान े थक्क करणारी प्रगती केली आह.े करसनभाई ह े चतरु 

गहृस्थ आहते, “महागाचा अथव चांगला आवण स्वस्त म्हणजे 

वाईट” असे नसत,े ग्राहकांना मोठ्या कौशल्याने समजावले,  

करसनभाई गंमतीत म्हणतात, “दशेातल्या एकशे पस्तीस कोटी 

लोकांपयंत मी एकटा पोहच ुशकलो असतो, तर मी जावहरातीवर 

खचव न करता, वनरमाची उत्पादन ेअजनु स्वस्तात ववकली असती.” 

माकेटींगमध्ये शलदांचा खेळ चालतो, लोकांना मखुव बनवणे, सोपे 

असते, पण कमी खचावमध्ये उच्च प्रवतचे उत्पादन बनवनु लोकांना 

आपल्याकिे आकवषवत करणे वततकेच अवघि असते. करसनभाई 

ह्या कलेत वनपणु आहते. विटजंट पाविरसाठी लागणारा कच्चा 

माल लागतो, जसं की, सोिा, सोिा एश! खचव कमी करण्यासाठी 

वनरमान ेआपला कच्चा माल बनवणारे कारखाने स्वतःच उघिले. 

काळानुसार त्यांनी स्वतःला बिलले. 

आजकाल टी. व्ही. वर येणारी जावहरात आठवा, महाग 

कपिे, महाग आभषुणे घातलेल्या दखेण्या मॉिेल्स एक दसुरीचे 

कपिे मळवल्यानंतर वनरमाची जावहरात करतात. संदशे स्पष्ट होता, 

वनरमा फक्त गरीबांपरुते मयाववदत राहीलेले नाहीय,े ते मध्यम आवण 

उच्च वगीयांमध्येही लोकवप्रय झालेले आह,े हचे वेगवेगळया 
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क्लपृत्या वापरुन ग्राहकांच्या मनावर वबंबवल ेगेले. आपल्यापेक्षा 

हजारोपट मोठ्या असलेल्या एका बहुराष्ट्रीय कंपनीची परुती 

दमछाक करुन करसनभाई आवण त्यांच्या पररवारान े वसद्ध करुन 

दाखवले की भारतीय व्यक्ती पाश्चात्यांपेक्षा कुठल्याही क्षेत्ात उणे 

नाहीत. आपल्या प्रामावणक हतेमुळेु आवण अथक पररश्रमामळेु 

करसनभाईसदु्धा शनु्यातनु सरुुवात करुन वशखराकिे पोहोचलेल्या 

टाटा, वबलाव, धीरुभाई, नारायणमतुी वकंवा अजीम प्रेमजी यांच्या 

रांगेत पोहचले आहते.  
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आत्मववश्वास बाळगा, सुरवक्षत जोखीम घ्या.  

नव्या उद्योगपतींसाठी करसनभाईचंा कानमंत् आह,े “वड्रम 

ववथ विफरंस!” २०१० मध्ये भारत सरकारन ेकरसनभाईनंा पद्मश्री 

परुस्कार वदला, त्या भाषणात ते म्हणतात, “इवंजवनअर झाल्यानंतर 

अजनु पढेु वशकण्याची माझी इच्छा होती, पण आवथवक पररवस्थती 

चांगली नसल्यामळेु वशकु शकलो नाही.” “पंचवीस वषावच्या 

वयात सरकारची सरुवक्षत नौकरी सोिुन एका वनसरि्या मागाववर 

चालण्याचे धािस मी दाखवले, म्हणनु आज मी इथवर पोहोच ु

शकलो.” “चांगले आवण स्वस्त विटजंट बनवण्याचे माझे स्वपन 

होत.े” “पण मी एकटाच होतो.” “माझ्या कुटंूवबयांना, माझ्या 

वमत्ांना कोणालाही माझ्यावर भरवसा नव्हता.” “माझा मात् ठाम 

वनधावर होता की मी विटजंट वकंग बनणारच!” “तमुचाही ठाम 

वनधावर तमु्हाला जगात एक नवी ओळख वनमावण करुन दईेल.” 

आपल्या आयषु्यात काहीतरी भव्य वदव्य करुन दाखवण्याची 

इच्छा असलेल्या प्रत्येकासाठी,  करसनभाईचंे ह ेप्रेरणादायी शलद, 

अगदी ह्र्ददयावर कोरुन ठेवावेत, इतके बहुमलु्य आहते. 
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जेव्हा तमु्हाला माहीत असते की तमु्ही अज्ञानी आहात, तेव्हा 

यशािी सिंभावना जास्ति अघधक असते.  सभुाष ििंद्र गोयल. 

--------------------------------------------------------------------- 

ि बॉक्सर – सुभाष चंरा 

---------------------------------------------------- 

 

घरची आवथवक पररवस्थती एकदम कोलमिल्यामळेु, 

अचानक विीलोपावजवत व्यवसायात पिलेला एकोणीस वषावचा 

एक तरुण आधी आपल्या परंपरागत धान्य-व्यापारात चांगलं 

बस्तान बसवतो. नंतर वदल्लीला येऊन मोठमोठी धान्याची कंत्ाटं 

बनवतो, धान्याची वनयावत करुन भरघोस पैसा जमवतो,  ल वमनटेेि 

ट्यबुज बनवण्याचा दशेातला पवहला कारखाना उघितो, मग 

दशेातला पवहला अम्यझुमेंट पाकव  सरुु करतो आवण दशेातलं पवहलं 

टी. व्ही. च नेल सरुु करतो, पवहलं वसनेमा च नल, पवहलं न्यजु च नल, 

पवहली विटीएच सेवा आवण एका मध्यमवगीय घरातनु वनघनु 

दशेातल्या कुबेरांच्या यादीत अढळ स्थान पटकावतो.  

स्वपनातही खरा वाटणार नाही असा थक्क करणारा हा 

प्रवास! आवण मातीलाही हात लावला, की वतचं सोनं करणारा हा 

माणसु म्हणजे, झी टी.व्ही. चा मालक सभुाषचंद्र गोयंका! एखादा 
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करोि रुपये जमवता जमवता इथे साध्या माणसांची फे फे होते,  

आवण अशी कशी ही माणसं हजारो रुपयांपासनु प्रवास सरुु करुन 

हजारो कोटी – लाखो कोटी रुपयांचे टपपे बघता बघता पार करतात. 

ह्या माणसाचं अलजोपती बनण्याचं रहस्य तरी काय? चला, जाणनु 

घेऊया!  

• धाडसी लोकांना िैव साि िेतं. –  

पंजाबमधल्या वहसार नावाच्या एका शहरामध्ये एका 

बऱ्यापैकी श्रीमंत म्हणता येईल अशा मारवािी कुटंूबात सभुाषचा 

जन्म झाला. वपठाची वगरणी, कापसाची दलाली आवण सावकारी 

असे त्यांच्या कुटंूबाचे परंपरागत व्यवसाय होते. कुमारवयीन 

सभुाषने वसरसा ह्या शहरात इलेक्ट्रीकल इवंजनीअर शाखेत प्रवेश 

घेतला. पण १९६२ मध्य ेपंजाबच्या सीमेवर पवहल ेभारत पाक यदु्ध 

झाले, आवण त्याचा कापसाच्या धंद्यावर भयानक पररणाम झाला, 

गोयल कुटंूब पणुवपणे कजावत बिुाले, कुटंूबाची जबाबदारी 

सांभाळण्यासाठी, सभुाषला अधववट वशक्षण सोिुन गावी परत यावे 

लागले. पाच लाखाचे कजव िोक्यावर घेऊनच अठरा-एकोणीस 

वषावच्या सभुाषची व्यावसावयक कारवकदव सरुु झाली.  सोन्याचा 

चमचा तोंिात घेऊन जन्मलेला सभुाष ह्या ददुवैाच्या फेऱ्यामध्ये 

जराही िगमगला नाही, उलट पणुव वहमतीन ेह्या वाईट वदवसांना 
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सामोरा गेला. जवळ भांिवल नाही, बाजारात पत नाही, अशा 

वस्थतीत त्याने स्वतःची नवी टे्रिींग फमव उघिली,  

मे. सभुाषचंद्र सत्यनारायण! वचकाटीन े धंदा करुन पढुच्या 

तीन वषावत त्यान े सवव कजव फेिुन टाकले. धिपि्या सभुाषला 

आयषु्यात काहीतरी मोठे करुन दाखवायचे होत,े त्याला भरारी 

मारण्यासाठी मोठे आकाश हव े होत.े १९७४ मध्ये वयाच्या 

चोवीसाव्या वषी लग्न करुन सभुाष वदल्लीत आला, धान्याच्या 

व्यापारासोबतच इतरही धंद ेकरुन नफा कसा वमळवता येईल, याचा 

अभ्यास करु लागला.  

• आधी ऑडचर आवण मग कारखाना! –  

१९७६ मध्ये दशेात इतके पीक झाले की सरकारची सवव 

गोदाम ेगच्च भरुन गेली, तरीही लाखो टन धान्याची पोती रस्त्यावर 

तशीच पिून राहीली.धिपि्या सभुाषने भारतीय खाद्य वनगम ह्या 

संस्थेच्या एका वररष्ठ अवधकाऱ् याला सहजच असे सचुवले की ह े

धान्य पॉवलथीन शीटसने झाकण्यात यावे, आवण अशा पॉवलथीन 

शीटस परुवठा करण्याची तयारी दाखवली. परवानगी वमळाली, पण 

सभुाषकिे पॉवलवथन शीटस बनवण्याचा अनभुवही नव्हता आवण 

कारखानाही नव्हता. रातोरात सभुाषने पलावस्टक ल मेनेशन पलांट 

खरेदी केला. पढेु पॉलीवथन शीटसचा परुवठा केल्यावर मशीन 

ररकाम्या पिुन असायच्या. आता ह्या पलांटमध्ये अजनु काय 
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बनवावे? ह्यावर बराच खल झाला आवण दशेाला पवहला पलास्टीक 

ल मीनेटेि ट्यलुज तयार करण्याचा कारखाना वमळाला. 

• जे गरज ओळखतात, त्यांचा माल चटकन खपतो. –  

तमु्हाला आठवत असेल, आपल्या लहानपणी, टुथपेस्ट, 

विम, वेगवेगळी मलमे, कॉस्मेटीक्स सगळे काही एल्यवुमवनअम 

ट्यबुच्या कव्हरमध्य े ववकले जायचे. दशेातला पहीला पलास्टीक 

ट्यलुजचा कारखाना १९८४ मध्ये सभुाषचंद्रा ह्यांनी सरुु केला. 

कोलगेट आवण वहदंसु्थान लीव्हरला ह्या सारख्या कंपन्यांना 

लागणाऱ् या ट्यलुज सभुाष चंद्रांची एस्सेल प्रोपेक कंपनी बनवते. हा 

व्यवसाय जगभर पसरला आह,े त्यांच ेट्यलुज बनवण्याचे कारखाने 

१३ दशेात आहते. आजही ही कंपनी वषावला पस्तीस कोटी ट्यलुज 

बनवनु कोट्यावधी रुपयांचा नफा कमवते. 

• पैशाची योग्य गंुतवणुक –  

१९८० च्या दशकात सभुाषचंद्रा ह्यांनी रशीयाला धान्य 

वनयावत करुन भारी पैसा कमवला. आलेल्या पैशातनु मुंबईच्या 

जवळ त्यांनी सातशे चौसष्ट एकर जमीन ववकत घेतली.  जमीन 

खरेदी केल्यावर इथे व्यवसाय कोणता करावा, ह्यावर आता ववचार 

सरुु झाला. विस्नेवल्िवच्या धरतीवर भारतातही एखाद ेवल्िव क्लास 

एम्यझुमेंट पाकव , वॉटर पाकव  आवण रीविएशनल सेंटर बनवले तर ते 
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तफुान चालेल असे बऱ्याच जणांचे मत पिले, आवण एस्सेल 

वल्िवचा जन्म झाला. 

• एका अपयशातुनच पुढचे यश जन्वम घेते. – 

एस्सेल वल्िवचा गाजावाजा तर खपु झाला, पण सभुाषजी 

समाधानी नव्हते. कारण त्यांना प्रोजेक्टमधनु हव ेतसे ररटनव वमळेना. 

त्यांची अपेक्षा होती, एका वषावत एस्सेल वल्ि्वला तीस लाख लोक 

भेट दतेील, पण असे झाले नाही. त्यांनी कारण ेशोधली तेव्हा त्यांनी 

वनष्कषव काढला, भारतीय लोकांना घरापासनु दरु नाही, घराच्या 

आतच मनोरंजन हव ेअसते आवण जन्म झाला, झी टी. व्ही. चा. 

त्याकाळात दरुदशवनची एकावधकारशाही होती. पण १९९१ मध्ये 

भारतान ेआपली अथवव्यवस्था खलुी केली.  त्यावेळी आवशयात 

एकाच कंपनीचा दबदबा होता, स्टार टी.व्ही.! ही कंपनी 

हॉन्गकॉन्गमधनु संचलन करत होती.  सभुाषचंद्रा स्टार ग्रपुच ेचीफ 

‘ली’ यांच्याकिे भारतात नव े स टेलाईट च नेल सरुु करण्याचे 

प्रपोजल घेऊन गेले, पण ‘ली’ ह्या धान्याच्या व्यापाऱ्याची 

दखलही घेईना. त्यांनी ‘ली’ यांना त्यांचे स टेलाईट नेटवकव  वापरु 

दणे्याच्या बदलयात तलबल पंधरा लाख िॉलसव ऑफर केले. 

१९९१ मध्य ेही रक्कम कुठल्याही उद्योगपतीसाठी प्रचंि म्हणता 

येईल इतकी मोठी होती. सभुाष चंद्र आपला हट्ट सोित नाहीत, ह े

पाहुन त्यांना कटवण्यासाठी त्यान े मागणी केली, पन्नास लाख 
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िॉलसव आवण लगेचच हो वकंवा नाही! अशी मागणी करुन ‘ली’ 

आपल्याच जाळयात अिकला, कारण सभुाष चंद्रानी ही रक्कम 

दणे्याचे वतथल्या वतथ ेतात्काळ मान्य केले. ‘ली’ मात् अजनुही 

मनातनु ह्या व्यवहाराबाबत साशंक होता, जो माणसु नीट इगं्रजी 

बोल ुशकत नाही, तो एक टी.व्ही. च नेल कसे चालवेल? हा तर 

एक साधा धान्याचा व्यापारी आह,े 

पण नाईलाजाने स्टार ग्रपुच्या आपल्या टीमसोबत ली ला 

भारतात यावे लागले, त्यान े सभुाष चंद्राच े सवव कारखाने, 

एस्सलवल्िव वगैरे प्रोजेक्ट पावहल ेआवण सभुाषचंद्रांच्या क्षमतेची 

खात्ी पटल्यावरच स्टार ग्रपुने आपली स टेलाईट सेवा भारतातल्या 

पवहल्याववहल्या खाजगी टी.व्ही. च नेलला वापरायला वदली.  

सभुाषचंद्रांनी असे एक सोपे नाव शोधायला सांवगतले, जे चटकन 

प्रत्येकाच्या तोंिात बसेल आवण ते नाव धमव, दशे, परंपरा ह्यांचे 

पवलकिचे असावे, एि एजन्सीच्या अशोक कुरीयन ह्यांनी असे 

एक नाव सचुवल,े झी! जे सवांनाच पसंत पिले. ह्याच नावान ेपढेु 

भारताच्या मनोरंजन क्षेत्ात एकहाती धमुाकुळ घातला आवण 

नवनवा इवतहास रचला.  झी समहुाच्या सरुुवातीच्या वदवसात 

सभुाषजींना अनंत अिचणी आल्या. त्यांचा एका वदवसाचा खचव 

नऊ लाख रुपये होता, आवण वततका तर आठवि्याचा नफाही 

नव्हता.     स्टार ग्रपुला दणे्यासाठी लागणारे पन्नास लाख िॉलसव 
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त्यांनी अमेरीकेतल्या वमत्ांकिुन महागि्या कजावन े घेतले होत,े 

त्याच्या व्याजाचे बोजे वाढतच होत,े लोक म्हणाले, सभुाष चंद्रा 

वेिा झालाय, हा लवकरच वदवाळखोर होणार! पण वजद्द आवण 

वचकाटीच्या जोरावर झी टी.व्ही. चा जम बसला, अल्पावधीत ती 

लोकवप्रय झाली, आवण आता वतने धो धो पैसा कमवायला सरुुवात 

केली. झी टी.व्ही. ने अनेक गणुी आवण प्रवतभावान कलावंताना 

पवहली संधी वदली, ज्यामधले बहुतांश लोक पढेु सपु्रवसद्ध झाले. 

आज झी किे असलेल्या फक्त टी.व्ही प्रोग्रामच्या लायब्ररीची 

वकंमत दहा हजार कोटी रुपयांहुन जास्त आह.े  

 

• जे्हा त्यांनी रुपटच मडॉचकला गवनमी कावा 

िाखवला.  

 

रुपटव मिॉवक हा ऑस्टे्रवलयामधला एक गिंगंज माणसु, पढेु 

पैशाच्या जोरावर तो जगभरातल्या वमिीया हाऊसेसचा बेताज 

बादशाह झाला. त्यान ेस्टार समहु खरेदी केला आवण ‘झी’ ची मान 

त्याच्या हातात आली. भारतात वदग्गजांमध्ये चचाव सरुु झाली की 

‘झी’ वट. व्ही. चे वदवस भरले. सभुाषचंद्रा किािले, भारतीय व्यक्ती 

आवण भारतीय वबजनेस ववकाऊ नाही.  मालकी हक्क हवा असेल 
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तर सभुाषचंद्रांना एक कोटी िॉलसवची गरज होती, आवण इतका 

पैसा वमळवणेच शक्य नव्हते. त्यांनी अमेरीकेत जाऊन रुपटवच्या 

संपकव सतु्ांची भेट घेतली, आवण एक बोगस गगुली टाकुन आले. 

तजर का स्टारने ‘झी’ टी.व्ही शी नात ेतोिले तर आम्ही त्यांच े

ववरोधक जसे की विस्कव्हरी, ईएसपीएन आवण एम टी.व्ही. 

ह्यांच्याशी नाते जोिु, अशी त्यांनी आवई उठवली. पण खरे तर त्या 

क्षणापयंत त्यांची कुणाशीच बोलणी झाली नव्हती, पण 

सभुाषचंद्राची ही धािसी चाल अवतशय योग्य ठरली. त्यांच्या ह्या 

पाववत्र्यामळेु मिोक नरमला.  
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एकीकिे रक्तात वबजनेस वभनलेल्या आवण व्यापाराच्या 

खेळात कसलेल्या सभुाषचंद्रांनी बोलाचालींमध्य ेरुपटव मिोकला 

खेळवत ठेवले, एकीकिे त्याला आपल्या बाजनेु वळवले आवण 

दसुरीकिे वेगान,े झी टी.व्ही. चे स्वतःच ेस टेलाईट नेटवकव  उभा 

केले आवण योग्य वेळ येताच त्याच्यापासनु कािीमोि घेऊन 

स्वतंत्ही झाले. खरचं वबजनेस ह्या माणसाच्या नसानसामध्ये 

वभनलेला आह.े  

सभुाषचंद्रांच्या यशाचे एका शलदात असे वणवन करता येईल 

– धािस! १९६९ मध्य े त्यांचा लहान भाऊ धान्याचा एक ट््रक 

घेऊन आपल्या गावाकिे जात होता, रस्त्यात एका गुंिाच्या कंपनेु 

त्यांना हप्ता मावगतला. त्यांनी नकार वदला, तेव्हा त्यांच्यावर तलवार 

आवण चाकुने हल्ला करण्याचा प्रयत्न झाला, त्याचा पाठलागही 

सरुु झाला, पण लक्ष्मीनारायण अवजबात घाबरला नाही, त्याने 

स्वतः ट्रकच्या ड्रायव्हरच्या जागी बसनु ट्रक दकुानापयंत आणला.    

जो व्यक्ती आपल्या व्यवसायात इतके धािस दाखवतो, त्याला पढेु 

प्रचंि यश वमळत,े ह्यात नवल ते काय?  आपल्या सवांमध्येही 

असेच धािस आवण साहस वनमावण व्हावे, हीच शभुकामना! 
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घनयती आधी आपली कठोर परीक्षा िेते, आघण एकदा आपल्या कतुुत्वावर, ती 

प्रसन्न झाली की आपल्याला सखु, सिंपन्नता आघण यश दतेे.  

----------------------------------------------- 

पांढऱ्या सोन्वयाचे सौिागर  

अशोक पाटनी 

----------------------------------------------- 

 

राजस्थान!  खरोखर इथल्या लोकांनी खपु काही सहन 

केलेले आह.े  वनसगावकिुन अवतशय प्रवतकुल पररवस्थती त्यांना 

वमळाली आह े आवण शतकानशुतके, एकानंतर एक ववदशेी 

आिमणेही त्यांना झेलावी लागली आहते, पण प्रवतकुल 

पररवस्थतीमध्येच ‘परुुषाथव’ खलुतो, ह ेकथन राजस्थानी, मारवािी 

लोकांनी सत्य करुन दाखवले आह.े  दषु्काळापासनु त्यांनी 

सहनशीलता वशकली,  वनविंुग आवण उन्हाच्या उष्ण झळांमळेु ते 

इतरांची वेदना ओळखयला वशकले. पाण्याची टंचाईमळेु ते 

पाण्याचा काटकसरीन े वापर करायला वशकले. तापलेल्या 

वाळुप्रमाणेच ते स्वतःही कमवयोगामध्ये तापवायला वशकले.  

आपल्या गौरवशाली पवुवजांचा ‘जौहार’ हाच पढेु त्यांचा 

स्वावभमान आवण आत्मसन्मान बनला. वचकाटीने आपलं काम 
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करणारा राजस्थानी कारागीर असो वा वजद्दीन ेव्यवसाय करणारा 

चतरु मारवािी व्यापारी, दोघांनीही जगामध्ये एक वेगळी ओळख 

वनमावण केली आह,े एक वेगळा ठसा उमटवला आह.े  

राजस्थानच्या जवमनीन ेएकीकिे आपल्या लेकरांना तापवले 

आवण दसुरीकिे त्यांच्यासाठी स्वतःच्या गभावमध्य ेसोनं तयार केलं,  

ह ेपांढरं सोनं म्हणज े‘माबवल’! अशा सरेुख संगमरवरी दगिाला, 

भारतात, घरोघरी पोहचण्याचं कारण ‘पाटणी पररवार’ आह.े 

पाटणी परीवाराचे सगळेच कतुवत्ववान सदस्य आवण त्यांचं अस्सल 

राजस्थानी कतुवत्व खरोखर अभ्यास करण्यासारखं आह.े 

• प्रत्येक श्रीमंत माणुस आधी कधीतरी गरीबच होता. 

–  

जयपरु पासनु शंभर वकलोमीटर अंतरावर एक वजल्हा आह,े 

‘वकशनगढ’! त्यातल्या एका गावात ह े पाटणी कुटंूब रहायचे. 

शेतीवािी, वकराणा दकुान आवण ग्रामीण भागातली सावकारी हा 

त्यांचा विीलोपावजवत धंदा होता. प्रामावणकपणा, चोख व्यवहार 

आवण वदलेला शलद पाळण्याची वतृ्ती मात् ह्या व्यापारी कुटंूबाच्या 

रक्तात वभनलेली होती. ह्या घरात एक मलुगा जन्माला आला, 

अशोक पाटणी!  तरुण वयातच त्यान े व्यवसाय सांभाळण्याची 

सरुुवात केली, पण त्याच्या महत्वकांक्षी स्वभावान ेत्याला आपले 

छोटेशे गाव सोिुन कुटंूबासह, वकशनगढ किे प्रस्थान केले.  
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वकशनगढमध्ये ववपलु प्रमाणात उपललध असलेल्या सरेुख आवण 

आकषवक माबवलने त्यांचे लक्ष वेधनु घेतले. राजस्थानचे ‘मकराना 

माबवल’ जगप्रवसद्ध आह,े  दशेातनु माबवल खरेदी करण्यासाठी लोक 

वकशनगढ आवण मकराना ह्या वठकाणी यायचे, पण ह्या व्यवसायात 

असे अनेक अधववशवक्षत आवण चलाख लोक वशरले होत,े जे 

लोकांची फसवाफसवी करायच.े  अशोक पाटनी ह्यांनी ही 

पररवस्थती जवळुन बवघतली आवण ह्या व्यवसायात उतरण्याचा 

वनणवय घेतला.  संगमरवराच्या खाणी चालवणे म्हणज ेमोठी ररस्क 

असते, आवण रक्तात वभनलेल्या वजद्द आवण सचोटी ह्या गणुांना 

वापरुन, त्यांनी प्रामावणकपणे माबवलचा व्यवसाय केला आवण 

त्याचे फळ म्हणनु ह्याच मनमोहक संगमरवरी दगिाने फक्त दहा 

वषावत ह्या लहानशा खेि्यातनु आलेल्या, जेमतेम वशकलेल्या, 

एका मध्यमवगीय पण स्वपनाळु माणसाला संपन्नतेच्या वशखरावर 

नेऊन पोहचवले. 

• प्रत्येक ्यवसायात ‘प्रोफेशनॅवलझम’ आवश्यक 

असतो. 

भारतात माबवलची कहाणी ताजमहालापासनु सरुु होते. पण 

पढुच्या तीनशे वषांपयंत ती पढेु सरकलीच नाही. प्रत्येक क्षेत्ात 

प्रामावणकपणा आवण मलु्यांना पायदळी तिुवनु व्यवसाय करणारी 

लोकं असतात. अशा काही पैशाच्या हव्यास जिलेल्या लोकांमळेु 
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वकशनगढ मधला माबवलचा व्यवसाय बदनाम झाला होता. १९८० 

पयंत संपणुव दशेामध्य े ह्या व्यवसायात कसलीच ववश्वासनीयता 

नव्हती, त्याकाळी माबवल वापरण े लक्जरी होती, फक्त श्रीमंत 

लोकंच आपल्या घरात, ऑफीसमध्य े माबवल वापरत असत. 

नाहीतर मंदीर, मवस्जद आवण गरुुिारा अशा प्राथवनास्थळांपरुता 

माबवलचा वापर मयाववदत होता. स्टोन खाणकाम, प्रोसेंवसंग आवण 

वफनीवशंगच्या पद्धती जनु्या आवण कालबाह्य झालेल्या होत्या. 

माबवलच्या व्यवसायात जावहरातींची परंपरा नव्हती, गोि 

बोलनु कस्टमर पटवले जायचे, आधी पैसे घेऊन, नंतर त्यांच्या 

गळयात हलक्या प्रवतचा माल टाकला जायचा. सरावस फसवणकु 

व्हायची, कस्टमरला आपण कशाची खरेदी करणार आहोत आवण 

आपल्याला काय वमळणार आह,े याची सतत भीतीच वाटायची. 

माबवल खरेदी करण ेहा जगुार झाला होता.  नव्या उजेच्या अभावी 

हा संपणुव उद्योग ससु्तावला होता, आपल्या कल्पक सजवनशीलतेचा 

मकु्त वापर करुन पाटणी कुटंूबाने ह्या व्यवसायाचं रुपिंच पलटावनु 

टाकले. 

• प्राण जाये पर वचन ना जाये! 

लोकांना खरेपणा आवितो, भावतो. आजकालच्या 

फसवणकुीच्या जगात तर त्याचे महत्व खपुच वाढले आह.े िोळे 

बंद करुन ववश्वास ठेवता यावी, अशा माणसांची जगाला कायम, 
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सतत, गरज असते, आवण म्हणनुच ववश्वासवनयता कमव ुशकलेल े

असे लोकच आपल्या नेटवकव मळेु प्रचंि यशस्वी होतात. अशोक 

पाटणींनी हचे केले.  भरुट्या लोकांच्या गराि्यात त्यांनी प्रामावणक 

आवण चोख व्यवहार करुन स्वतःचे भक्कम स्थान वनमावण केले. जे 

स मं्पल लोकांना दाखवले, तेच पाठवले. 
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आजबुाजलुा प्रचंि स्पधाव असतानाही, वविी वाढवण्याच्या 

मोहान,े कधीच ग्राहकाला फसवले नाही. खरी खरी मावहती द्या, 

आवण तिार येऊ दऊे नका, अशी ताकीदच त्यांनी सवव 

कमवचाऱ् यांना वदली होती.‘आर. के, माबवल’ आज संपणुव दशेात 

आपल्या ववश्वासनीयतेसाठी आवण पारदशवक व्यवहारासाठी 

प्रवसद्ध आह.े केरळसारख्या लांबच्या शहरात आज लोक 

वकशनगढला येतात, आवण फक्त ह्या एकाच कंपनीकिुन बेवफकीर 

होवनु माल खरेदी करतात.  ‘वदलेला शलद पाळायचा’, हचे ह्या 

कंपनीचे यशाचं रहस्य आह.े आपण आपल्या कामाच्या वठकाणी 

वदलेला शलद पाळतो का? कंपनी जॉईन करताना, मी तन-मन-धन 

लावनु कंपनीच ेकाम करीन असे म्हणणारा नौकरदार पढेु खरंच 

मनापासनु, शंभर टक्के योगदान दऊेन काम करतो का? आपलं 

छोटसं दकुान थाटुन बसलेला सेल्फ एम्पलॉईि, ग्राहक 

पटवण्यासाठी त्याला अनेक वचने दतेो, पण एकदा पैस ेआल्यावर 

तो वततक्याच उच्च दजावची सेवा दतेो का?  लोकांनी जर आपापले 

शलद पाळल ेअसते तर ह्या जगात कंपनी आवण ग्राहक ह्यांच्यात 

भांिणे झालीच नसती.  आपल्या स्वपनांप्रवत आपण प्रामावणक 

राहीलो असतो तर, आळस आवण टंगळमंगळ ह्यांनी आपल्या 

जीवनात प्रवेश केलाच नसता. आपण खरंच वकती प्रामावणक 
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आहोत आवण अजनु प्रामावणक वागण्यासाठी आपल्याला स्कोप 

आह े का, हा ववचार प्रत्येक श्रींमंत होव ु इवच्छणाऱ्या व्यक्तीने 

करायलाच हवा. 

• ्यवसायात टॉपवर पोहचायचे तर आपल्या के्षिात 

जागवतक पातळीवरचे एक तज्ञ बना.  

अशोक पाटणी ह्यांनी फक्त दहा वषावत आपल्याच नाही तर 

दशेाच्या माबवल उद्योगाचा कायापालट केला.  त्यांना एका गोष्टीची 

नेहमी खंत वाटायची. उच्च गणुवते्तचे असनुही भारतीय माबवलला 

‘इटावलयन माबवल’ सारखी प्रवतष्ठा का नाही? ह्या प्रश्णाचं उत्तर 

शोधण्यासाठी ते थेट इटलीलाच गेले. त्यांच्या खाणी, त्यांचा दगि, 

त्यांची मवशनरी, त्यांची वफवनवशंग-पॉवलवशंगची अत्याधवुनक 

साधन ेआवण त्यांची माकेटींग ह्याचा त्यांनी बारकाईने अभ्यास 

केला.  आता वकशनगि मध्येही अत्याधवुनक माबवल खाणी आवण 

प्रोसेवसंग चे कारखाने सरुु करण्याच्या संकल्पनेने त्यांना झपाटले.  

लवकरच वकशनगढ जवळ मोरवाि गावी त्यांनी सात लाख 

स्क्वेअर फुट क्षेत्फळ असलेल्या जागेत इटावलयन माबवलच्या 

तोिीस तोि असा अत्याधवुनक माबवल प्रोसेवसंग कारखाना 

काढला.  कोट्यावधी रुपयांची गुंतवणकु केली. पवहल्यांदाच 

माबवल व्यवसायामध्ये एमबीए प्रोफेशनल्स आणले. त्याला एक 

आधवुनक स्वरुप वदले. फक्त एका दशकात ते दशेातील नव्ह,े तर 
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संपणुव जगातील सवावत मोठे माबवल उत्पादक झाले. सन १९९८ 

मध्य ेवगनीज बकु ऑफ वल्िव रेकॉिवमध्ये त्यांच ेनाव नोंदले गेले, 

ह्यावर प्रवतविया दतेाना अशोक पाटणी अवभमानाने म्हणाल,े 

“आम्ही भारतीय कुणापेक्षा कमी नाही.” ह्या पाटणी बंधमुळेुच, 

त्यांच्या खटपटीमळेु, आज भारतातनु अनेक यरुोप दशेांमध्ये 

आपलं माबवल वनयावत होव ुलागल ंआह.े त्यांनी वव्हयेतनाम आवण 

तवुकव स्थान इथल्या खाणीदखेील चालवायला घेतल्या आहते. 

मागच्या तीस वषावत पाटणी बंधनुी स्वतःच्या अनभुवातनु 

छोट्या जागेतनु, अत्यंत कमी खचावत जास्तीत जास्त माबवल 

उत्पादन करुन, एक नवेच तंत् ववकवसत केले आह.े कसलेही 

औपचारीक वशक्षण नसताना, केवळ अनभुवाच्या आधारावर 

त्यांनी ह ेसाधले आह.े त्यांचे उत्पादन आवण त्यांच्या वकंमती पाहुन 

जगातल्या अनेक तज्ञांनी आश्चयावन ेतोंिात बोटे घातली. एकदा तर 

इटलीची वटम वकशनगढ्ला येऊन अभ्यास करण्यासाठी दोन मवहने 

येऊन राहीली. आधी एकदा अशोकजी इटलीला अभ्यासासाठी 

गेले होत,े आता तेच अशोकजींकिे आले, वतुवळ पणुव होतच 

असते, आपण फक्त त्या वबंदसुारखी नेटान ेवाटचाल करत रहायची 

असते.   
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आपण जेव्हा जन्माला येतो, त्यावेळी आपली मठु बिंद असते, परिंत ु

आपण जेव्हा ह ेजग सोडून जातो, तेव्हा आपल ेहात मोकळ ेअसतात. 

----------------------------------------------- 

गोताखोर – राजश्री पािी 

----------------------------------------------- 

 

ओशो म्हणतात, “ईश्वर कधीच चकु करत नाही. तो जगात 

कुणालाच ररकाम्या हातांनी पाठवत नाही,” “जगात एकही व्यक्ती 

अशी नाही, वजला आईच्या गभावतनु एखादी प्रवतभा वकंवा एखादा 

गणु वमळालेला नाही.” बहुतांश भारतीय मवहलांना कौटंुवबक 

परंपरा आवण सामावजक पररवस्थतींमळेु स्वतःचे कतुवत्व वसद्ध 

करण्याच्या संधी वमळत नाहीत. आपल्या समाजातल्या िीया 

बालपणी वपता, तरुणावस्थेत पती आवण वदृ्धावस्थेत मलुांसोबत 

कौंटुवबक धाग्यांनी बांधलेल्या असतात.  कळत नकळत एक कंफटव 

झोन म्हणा, वकंवा सरुक्षा कवच म्हणा, आयषु्यभर त्या 

लक्ष्मणरेषेतच त्यांना जगावे लागत.े तरीही ह्याच पोलादी समाजात 

काही मोजक्या िीयांनी आपले सरुक्षा कवच तोिुन आपल्या 

जन्मजात प्रवतभेला जोपासले, आवण एक उद्योवजका म्हणनु ह्या 
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समाजात एक आदशव उभा केला. अशाच एका नावयकेची कहाणी 

आज मी तमु्हाला सांगणार आह,े त्यांचे नाव राजश्री पाथी! 

राजश्री एका व्यावसावयक कुटंूबात जन्मलेली साधी, सरळ 

आवण स्वपनाळु तरुण मलुगी होती, वतचे कॉमसव ग्र ज्यएुशनचे 

वशक्षण चाल ु होत,े  राजश्रीचे विील वरदराज ह्यांची मेहनतीने 

आवण कष्टाने उभा केलेली कापि वगरणी संपणुव कोईम्बतरुमध्ये 

सपु्रवसद्ध होती. वरदराज ह े तावमळनािूमधले एक वजनदार 

व्यवक्तमत्व होते, ते राज्यसभेचे सदस्य होत.े वरदराज ह्यांना मलुगा 

नव्हता, त्यांना राजश्री आवण जयश्री ह्या दोन मलुी होत्या. आपल्या 

मलुीच्याच नावावर कापिवगरणीचे नाव राजश्री वस्पनींग वमल अस े

ठेवले गेले होत.े  तारुण्यात प्रदापवण करताच पाथी कुटंूबात 

राजश्रीचा वववाह झाला, पण वतच्या लग्नानंतर वदि वषावतच नायिु 

कुटंूबावर एक वज्राघात झाला,  फक्त बावन्न वषव वय असलेल्या 

वरदराज ह े जेवण करत असताना गळयात माशाचा काटा 

अिकल्याचे वनवमत्त झाले, आवण अचानक त्यांची तलयेत 

वबघिली. दहा वदवस कोमामध्य े मतृ्यशुी झुंज वदल्यावर त्यांच े

दःुखद वनधन झाले,  आपल्या पतीच्या वनधनाचा धक्का त्यांची 

पत्नी सहन करु शकली नाही, काही वदवसात राजश्रींची आईही ह े

जग सोिुन गेली. 
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राजश्री वस्पनींग वमल पोरकी झाली, कुटंूबावर तर संकटाचा 

पहाि कोसळला.  आई विीलांच्या अशा अकाली जाण्याने 

व्यवसायाची सगळी जबाबदारी राजश्रीच्या खांद्यावर आली.  

राजश्री ही पाथी कुटंूबाची सनु होती, एका तान्ह्या बाळाची आई 

होती. राजश्रीने वहमंतीने आपल्याच नावावर स्थापन झालेल्या 

राजश्री ग्रपुची सतु् ेआपल्या हाती घेतली, आवण तरुण राजश्रीच्या 

परीक्षेला सरुुवात झाली. 

वजद्दी माणसंच इवतहास रचतात. –  

राजश्रीच्या विीलांनी एक साखर कारखाना सरुु केला होता, 

पण त्या भागात उसाचे के्षत् कमी असल्यामळेु वदवसेंवदवस 

कारखाना तोट्यात चालला होता. राजश्रीकिे तर पगार दणे्याचेही 

पैसे नव्हत,े ह्या संधीचा फायदा त्यांच्या स्पधवकांनी घ्यायचे ठरवल.े 

तो साखर कारखाना कविीमोल दरात वगळंकृत करण्यासाठी अनेक 

वदग्गज राजकारणी टपनुच बसलेले होत.े त्यांनी राजश्रीवर 

वेगवेगळया मागावने मानवसक दबाव टाकण्यास सरुुवात केली. वतने 

आपल्या ववरोधकांना कारखाना ववकण्यास स्पष्ट नकार वदला.  

राजश्रीच्या गावापासनु कारखाना बराच दरु होता, आपला 

कारखाना वाचवण्यासाठी राजश्रीन े त्या वदवसात खपु धावपळ 

करायची, तेही तेव्हा, जेव्हा ती दसुऱ् यांदा गरोदर होती. राजकारणी 

लोकांनी राजश्रीच्या सासरुवािीच्या लोकांशी संपकव  केला.  “ह े
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तलुा झेपणार नाही, राजश्री ग्रपुची सतु्े एखाद्या प्रोफेशनल 

माणसाच्या हाती दऊेन आपण बाजलुा व्हावे यासाठी वतचेच 

आप्तस्वकीय वतच्यावर दबाव टाकु लागले.” पण खंबीर राजश्री 

बधली नाही, अवजबात झकुली नाही.  

 

आता वतचेच लोक वतला खपु नावं ठेवायला लागले, अखिु 

म्हणायच,े घमंिी म्हणायचे. वास्तववक आतापयंतचे राजश्रीचे 

जीवन आईविीलांच्या मायेच्या पंखाखाली अवतशय 

ऐशोआरामात गेले होते.  आता वतला दगदग करण्याची काहीच 

आवश्यकता नव्हती. एकीकिे आपल्याच लोकांचा ववरोध 
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पत्कारुन दसुरीकिे वतला आव्हानांचा सामना करावा लागत होता. 

पण आव्हानात्मक आवण ववपरीत पररवस्थतीला जे सामोरे जातात, 

तेच लोक ह्या जगात स्वतःची वेगळी ओळख वनमावण करु 

शकतात, ह े वतला मावहत होत.े  राजश्रीने आपल्या विीलांचा 

वारसा यशस्वीपणे जपला, एवढेच नाही तर गेल्या पंचवीस वषावत 

वतने आपल्या समहुाचा व्यवसाय दहा पटींनी वाढवला. 

तुम्ही माणस ं जोडण्यावर लक्ष द्या, तुमची संपत्ती 

आपोआप वाढेल. –  

राजश्री म्हणतात, “ए.सी. ऑफीसमध्ये बसनु आय टी 

सारखा वबजनेस करण्यासाठी माझा जन्म झालेला नाही, मला 

उसाची शेतं आवितात,” “मला शेतकऱ्यांबरोबर बोलायला 

आविते, मी वनःसंकोच पण े त्यांच्या घरात वशरते.” राजश्रीची 

जवळची मैत्ीण मवल्लका साराभाई सांगते, “राजश्री जेव्हा 

तावमळनािु-आंध्रच्या सीमावती भागांमध्ये शेतकऱ् यांना भेटायची 

आवण उसाची शेती करण्यात प्रेरीत करायची, तेव्हा त्यांच्याशी 

तावमळ आवण तेलग ुभाषा बोलताना ती खपुदा अिखळायची, पण 

आता ग्रामीण भाषा ती अस्लवखतपणे बोलते.” आपल्या समोर 

प्रश्ण उभा राहीला, की त्याचे अनेक उत्तरं शोधण,े  एखादी समस्या 

आ वासनु उभी राहीली की वतला सोिवण्याचे उपाय शोधनु 

काढण,े  हा राजश्रीचा स्वभावच आह.े समहुाच्या चेअरमन 
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झाल्यावर राजश्रींनी ताज्या दमाचे, तरुण तिफदार, अनेक 

नवनवीन साथीदार वनविले, प्रत्येकान ेआपली जबाबदारी चोख 

पार पािली पाहीजे असा त्यांचा आग्रह असतो, तावमळनािुच्या 

ओसाि आवण मागासलेल्या क्षेत्ात सरुु झालेला कारखाना आज 

वहरवागार आवण वदवळीचा भाग बनलेला आह,े ह्याच े श्रेय 

राजश्रींनाच जात.े  

 राजश्री यांचे जवळचे वमत् म्हणतात, राजश्री वमत् बनवण्यात 

आवण मैत्ी वनभवण्यात खपु वनपणु आह.े ऑफीसमध्ये 

बसण्यापेक्षा वतला वबजनेस टुर आविते. कलेवर मनापासनु प्रेम 

करणाऱ्या लोकांच ेवतला आकषवण आह.े  

वशक्षण घ्यायला लाजु नका. वशकण्याचे वय नसते.    

ज्ञानप्राप्तीसाठी वय आवण पररवस्थती कधीही अिथळा होत 

नसतात. कॉपोरेट वल्िवमध्ये सविय झाल्यावर राजश्रीला वाटले, 

की त्यांच्याजवळ प्रोफेशनल वशक्षण असायला हव,े आवण वयाची 

वतशी ओलांिलेली असताना, दोन मलुांची आई असताना, १९९९ 

मध्य,े हावविव वबजनेस स्कुलमध्ये तीन वषावचा वबजनेस कोसव 

वशकायला गेल्या. “ह्या वबजनेस म नेजमेंटच्या वशक्षणाचा मला खपु 

फायदा झाला, आवण त्यामळेु माझा दृवष्टकोणच बदलनु गेला.” 

राजश्री सांगतात.  
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यशस्वी लोक स्वतःला नेतृत्व करण्यासाठी पाि 

बनवतात. 

प्रत्येक यशस्वी उद्योजक व्यवसायाच्या नवनवीन संधी 

शोधण्यासाठी आग्रही असतो. राजश्री पाथी लॉवबंक करण्यात 

सदु्धा पटाईत आहते. सवव दवक्षण भारतीय साखर कारखान्यांची एक 

संघटना आह.े २००४ – ०५ मध्य े त्याचे अध्यक्षपद राजश्रींकिे 

चालनु आले, राजश्रींनेही ह्या संधीचे सोन ेकेले.  इथेनॉल इधंनाचे 

चलन वाढवण्यासाठी त्यांनी भारत सरकारला राजी केले. 

वेगवेगळया पल टफॉमववरुन त्यांनी तकव  वदले, दशेाचा िुि 

ऑईलवरचा खचव कमी व्हावा, इकोरें िली इधंनाचे प्रमाण 

वाढवावे, असा प्रचार त्यांनी केला. सरकारनेही त्यांचे म्हणणे मान्य 

केले.  दशेभरातल्या सवव शगुर इिंस्ट्रीसाठी हा नफ्याचा सौदा 

ठरला. विीलांच्या वनधनानंतर इतका मोठा संघषव करण्याची प्रेरणा 

राजश्रीला कशी वमळाली, ह्या प्रश्णाचे उत्तर दतेाना राजश्री 

म्हणतात, जेव्हा केव्हा मी वनराश व्हायचे, हतबल व्हायचे, तेव्हा 

माझ्या विीलांवर भरवसा ठेवनु कष्टान ेउसाची शेती करणारे लोक, 

ते त्यांच्या कुटंूवबयांच ेचेहरे माझ्या समोर यायचे, जर ते आमच्यावर 

ववश्वास ठेवनु आपली लढाई लढत आह ेतर मग मलाही माघार 

घेण्याचा अवधकार नाही, असे माझे मन स्वतःलाच बजावायचे, 

आवण माझ्यात एका नव्या शक्तीचा संचार व्हायचा, त्या शक्तीच्या 
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बळावरच अनेक शेतकरी आवण आमचा कारखाना, एकमेकांच्या 

साथीन,े दोघेही संपन्न झालो आहोत, आवण इथवर येऊन 

पोहोचलो आहोत.  राजश्रीच्या ह्या शलदांमध्ये खपु मोठा अथव 

दिलेला आह,े जास्तीत जास्त लोकांची जास्तीत जास्त सेवा करा, 

सन्मान आवण संपत्ती आपोआप वमळेल, हचे वतच्या यशाचे गवुपत 

आह.े  
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--------------------------------------------------------------------- 

फास्ट मु्हर - सुनील वमत्तल भारती 

--------------------------------------------------- 

 

उद्योगपतींचे चररत् वाचताना काही क्षणांसाठी आपण त्या 

व्यवक्तमत्वांमध्ये एकरुप होवनु जातो. आपली ववचारांच्या कक्षा 

रंुदावतात, संस्कृतमध्ये एक मोठे अथवपणुव वचन आह,े राम ंभतु्वा, 

रामं यजेत, वशवं भतु्वा, वशवं यजेत! म्हणजे रामाच ेस्मरण कराल, 

तर राम व्हाल, वशवाचे स्मरण कराल, तर वशवस्वरुपात लीन व्हाल.  

व्यवसायाचा पवहला धिा आह,े - नो ररस्क, नो गेन! ह्या धि्याचा 

सवावत कटःईण प्रश्ण आह.े वकती ररस्क? ह्या प्रश्णाचे सहज सांगता 

येईल, असे उत्तर नाही,  यशस्वी व्यावसावयक मोजनु मापनु 

घेतलेली जोखीम, म्हणजे ‘क लक्यलुेटेि ररस्क’ अशी व्याख्या 

करतात.  पण हा एक असा ठोकताळा आह,े ज्याची वनवश्चत अशी 

व्याप्ती नाही.  क ल्क्यलुेटेि ररस्कच्या पवलकिे जाऊन संपणुव 

आयषु्य िावावर लावनु खेळणाऱ्या उद्योजकांचीही एक यादी 

आह.े परंत ुती यादी फारच छोटी आह,े आवण त्या यादीत सनुील 

वमत्तल भारती ह ेएक नाव ठळकपणे वलहावे असे काहीस ेआह.े  

मानवाच्या परुुषाथावला जेव्हा ब्रम्हांिाच्या आवशवावदाची जोि 
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लाभत,े तेव्हा संघषव करणारी वजद्दी व्यक्ती अलगदपणे यशाच्या 

वशखरावर जाऊन पोहोचते.   



उद्योग गाथा पंकज कोटलवार 

183 

 

 

सवुनल वमत्तल यांचा जन्म एका कॉन्ग्रेसी खासदाराच्या घरात 

झाला. त्यांच्या विीलांचे नाव सतपाल वमत्तल. सतपाल एक 

व्यापारी होत.े त्यांनी एकोणीसशे पन्नासच्या दशकात आंतरजातीय 

वववाह केला होता. त्यांना त्यांच्या जातीतल्या लोकांचा प्रचंि 

ववरोध झाला, त्यांनी आपण सारे आधी भारतीय आहोत ह े

लोकांना पनु्हा पनु्हा आठवावे म्हणनु ‘सतपाल वमत्तल भारती’, 

असे नाव लावण्यास सरुुवात केली. हाच वकत्ता त्यांच्या मलुानेही 

वगरवला, आवण त्याचे नाव झाले, सनुील वमत्तल भारती! पढेु मलुाने 

जी कंपनी काढली त्या समहुाला नाव वदले, ‘भारती ग्रपु’! काही 

वषव दशेातली कम्यवुनकेशन लाईफलाईन बनलेली ‘एअरटेल 

कंपनी’ ह्या समहुाची आह.े  आज हजारो कोटी रुपयांची उलाढाल 

करणारा हा व्यावसावयक जन्मतःच इतका श्रीमंत होता का? 

• प्रत्येक शतक हे एकेक रन काढुन बनलेले असते. 

एका राजनेत्याचा मलुगा असल्यामळेु सनुील वमत्तल भारती 

यांना राजकारणात प्रवेश करण े सोप े होते. भारतात राजकारणी 

लोकांना आवण त्यांच्या पररवारांना व्यवसायाच्या अनेक संधी 

लवकर उपललध होतात. पण सनुीलने विीलांच्या फेवरचा शॉटव 

कट न घेता एक लॉन्ग कट वनविला. १९७७ मध्य,े वयाच्या 

ववसाव्या वषी कॉलेजचे वशक्षण घेत असताना त्यांनी वीस हजार 
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रुपयांचे भांिवल घेऊन लधुीयाना मध्य े सायकल पाटवस 

बनवण्याचा कारखाना सरुु केला. तेव्हापासनुच दशेातल्या इतर 

महनगरांना ते भेटी द्यायला लागले होते. कोल्ि आवण हॉट 

रोवलंगची एक छोटी स्टेनलेस स्टील यवुनट पण त्यांनी स्थापन 

केली, पण एक यवुा आवण प्रचंि महत्वकांक्षी मन-मवस्तष्क अशा 

लघ ुउद्योगांनी संतषु्ट थोिेच होणार होते?  मोठ्या क नव्हासवर काम 

करण्याची इच्छा बाळगनु ते १९७८ मध्य े वदल्लीला आले. 

आपल्या जनु्या वफयाट कारमधनु ते संपणुव वदल्ली शहरात वफरले 

आवण त्यांनी स्वतःसाठी एक नवा व्यवसाय वनविला. 

• िेशाबाहेरुन येणाऱ्या वस्तंुच्या पुरवठा करुन, माणुस 

अल्पावधीत श्रीमंत बनतो. – 

ते ववदशेातनु विझेल जनरेटर सेटस आयात करुन येथे त्याची 

वविी करु लागले. जपानच्या होंिा आवण सजुकुी ह्या ब्र न्िेि ते 

जनरेटर मागवायचे. पढुच्या तीन चार वषावतच ते जनरेटर वविी 

करणारे दशेातले सवावत मोठे व्यापारी झाले. सनुील वमत्तल भारतीने 

ह्या व्यवसायात चांगला पैसा कमवला.  पण वनसगावचे उन-पावसाचे 

खेळ चाल ुअसतात, तसे वबजनेसम नच्या आयषु्यातही चढ उतार 

चालचु असतात. एके वदवशी अचानक सरकारन े विजेल जनरेटर 

सेट खरेदी करण्यावर प्रवतबंध घातले.  सवुनल वमत्तल भारती एका 
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ठपक्यात बेरोजगार झाले. संपणुव वबजनेस सेटअप ठपप झाला. 

भयंकर लॉस झाला.  

• एक िरवाजा बंि झाला की िुसरे िोन िरवाजे 

उघडतात.  

तसही आपला नायक हातावर हात ठेवनु बसणारा तर 

नव्हताच. नव्या वबजनेस शोधण्यासाठी ते तैवान ला गेले, वतथे 

त्यांना एक वस्त ुआविली, पशुबटन टेलेफोन! त्याआधी भारतात 

फक्त गोल िायलचे वटं्रग ट्रींग वाजणारे फोनच प्रचवलत होते, 

आकषवक पशु बटन आवण वेगवेगळया रंगात, वेगवेगळया 

विझाईनची, आकषवक रुपि्यातली टेलेफोन सेटस भारतात प्रचंि 

लोकवप्रय होतील ह े चाणाक्ष सवुनल ने ओळखले. त्यांनी नवी 

कंपनी स्थापन केली, बीटल! अस े पशु बटन फोन आयात 

करण्यावर सरकारचे वनबंध होत,े पण हार मानेल ते सवुनल वमत्तल 

कसले? त्यांनी एक पळवाट काढली, त्यांनी फोनचे सटेु भाग 

वेगवेगळया वठकाणी, वेगवेगळया कंपन्यांच्या नावानी आयात 

केले, ह ेसरकारला मान्य होते. नंतर त्यांनी त्याची असेंलली केली 

व वविीसाठी बाजारात नेले, ह्या फोन्सनी भारतीयांना भरुळ 

पािली, नव्वदच्या दशकात कोट्यावधी टेलेफोन सेटस ववकले 

गेले.  
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• वशखर गाठण्यासाठी गरुड भरारी घ्यावी लागते.  

१९९६ मध्य ेसवुनल वमत्तलन ेआपला वमत् अवनल नायरला 

सांवगतले होते, आता भारती समहु टेलेकॉम सेवा क्षेत्ावर फोकस 

करणार. लांबचा ववचार करणे आवण त्या ववचाराला जलद गवतने 

अंमलात आणणे, ही त्यांची रणवनती नाही, हा त्यांचा स्वभावच 

आह.े मोबाईल क्षेत्ात प्रायव्हटे कंपन्या उतरल्या त्यात ररलांयंस, 

टाटा, एस्सार ह्या वदग्गज कंपन्यासह, सवुनल भारतींनाही लायसन्स 

वमळाले. नोव्हेंबर १९९७ मध्य े इदंोरमध्ये टचटेल (आताची 

एअरटेल) कंपनीच्या मोबाईलची पवहली घंटी वाजली. पण 

एअरटेलपढेु अनेक संकटे आली. सरकारन ेपनु्हा एकदा आपली 

वनती बदलली. प्रवतस्पधी कोटावत गेले. त्यांना वमळालेली चारही 

सकव ल त्यांच्यापासनु काढुन घेतली गेली,  अनेक घिामोिी होत 

राहील्या, शह काटशहाच्या राजकारणात त्यांना मुंबई सोिुन त्यांना 

वदल्ली अलोट केले. ही सगळी संकटे झेलनु आज एअरटेल कुठे 

आह,े ह ेसांगण्याची गरज नाही, ‘लक्ष्यावर फोकस आवण सवावत 

अगोदर लक्ष्यभेद’ ह े सतु् सवुनल वमत्तल भारतींचे सतु् आपण 

आपल्या व्यवसायात आत्मसात केले तर आपणही यशाच्या 

वशखरावर नक्की पोहोच,ु ह्या दृढवनश्चयासह, आभार आवण 

शभुेच्छा!... 
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--------------------------------------------------- 

ि मिर ऑफ इन्ववेंशन 

 वकरण मुजुमिार शॉ 

--------------------------------------------------- 

 

ते एकोणीसशे ऐशंीचे दशक होत.े संपणुव पंजाब 

दहशतवाताच्या भयानक आगीने पेटलेला होता.  वतथे 

‘खवलस्तान’ चळवळीने जोर धरला होता.  शीखांचा आपला 

वेगळा दशे असावा, अशी मागणी करत, वतथल्या अनेक माथेवफरु 

तरुण वहसंाचार करत, दगंली करत होते.  सत्तावीस वषांची एक 

तरुणी आपल्या कंपनीच्या कामासाठी पंजाबमध्ये गेली होती.वतला 

दसुऱ्या वदवशी सकाळी एक महत्वाच्या वमटींगला जायचे होते.  

त्यासाठी चंदीगिहुन कपरुथला जाणाऱ्या बसमध्य ेचढली. वतने 

बवघतले, बसमध्य ेती एकटी मवहला आह.े  इतर सवव परुुष आहते, 

त्यातही बरेच कृपाण आवण तलवारधारी शीख आहते.  एकट्या 

िीन ेरात्ी उशीरा प्रवास करणे, त्या पररवस्थतीत धािसाचेच मानल े

जायचे, पण तरीही त्या तरुणीन ेन घाबरता ती यात्ा ठरल्याप्रमाणे 

पणुव केली. मनात ध्येय पक्कं असलं, की ह्र्दद्यात आपोआप उत्साह 

आवण वनभवयतेचा संचार होतो.  स्वतःच्या बळावर वशखरावर 
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पोहोचलेली भारतातली सवावत श्रीमंत उद्योवजका म्हणनु आज 

त्यांना सगळं जग ओळखतं, त्या असामान्य उद्योजक मवहलेचे नाव 

वकरण मजुमुदार शॉ! 

ह्या मवहलेचे नाव तमु्ही याआधी वकतीतरी वेळा ऐकले 

असेल,  त्या श्रीमंत घरात जन्माला आल्या होत्या का?  त्यांना 

वारशाहक्कामध्य े संपत्तीचे िोंगर वमळाले होत े का? नाही! 

अवजबात नाही.  त्यांचे विील एक महान वैज्ञावनक होत,े पण त्यांनी 

आपले सगळे पैसे चकुीच्या वठकाणी गुंतवले होते, त्यामळेु 

वकरणला त्यांच्याकिुन कसलीच आवथवक मदत वमळाली नाही. 

वतला आपली बायोकॉन इवंिया कंपनी स्वतःच्या कष्टान े उभी 

करावी लागली.  

• ररसचच करण्याची वजद्द रक्तातच असावी लागते. 

आय. आर. मजुमुदार ह ेएक प्रवसद्ध रसायन शािज्ञ होते. 

आज सपु्रवसद्ध असलेल्या वकंग वफशर वबयरचा फॉम्युवला 

बनवण्याचे श्रेय ह्यांनाच जाते तर अशा एका नावाजलेल्या पण 

मध्यमवगीय महाराष्ट्रीय कूटंुबातच वकरणचा जन्म झाला.  

विीलांप्रमाणेच वकरणलाही ववज्ञान शािात रुची होती. वतने 

झलुॉजी म्हणजे प्राणीशािात पदवी वमळवली, ते गोल्िमेिल 

घेऊनच. खरे तर त्यांना िॉक्टर व्हायचे होत,े पण एिवमशनच 

वमळाले नाही. पण वपता-पतु्ी दोघेही वनराश होणारे नव्हत,े  
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विीलांनी नाना खटपटी करुन आपल्या लािक्या मलुीला पढुच्या 

वशक्षणासाठी ऑस्टे्रवलयामध्ये पाठवले. धान्यांवर आवण फळांवर 

वेगवेगळया प्रविया करुन त्यापासनु एंझाईम्स, बीअर आवण इतर 

वबव्हरेजेस कसे बनवायचे, ह ेवशकवले जाणाऱ्या कोसवमध्ये त्यांनी 

प्रवेश घेतला.  वतथल्या मोनाश यवुनव्हरवसटीमधल्या ‘बे्रववंग एंि 

फमंटेशन’ ह्या ग्र ज्यएुशन क्लासमध्य ेवकरण एकटीच मलुगी होती,  

ती वयान े सवावत लहान होती, कॉपोरेट जगताचा कसलाच 

अनभुवही नव्हता. त्यांचे सहपाठी प्रत्येक क्षेत्ात त्यांच्यापेक्षा 

अव्वल होत.े वकरण खऱ्या अथावने वतथल्या खलु्या वातावरणात 

परुुषांबरोबर प्रवतस्पधाव करायला वशकली. जगाच्या पाठीवर तमु्ही 

कुठेही असा, कठोर पररश्रमांना फळ वमळतेच वमळते. सगळयांना 

चवकत करुन वतने क्लास टॉपर बननु ‘ब्रेववमस्टे्रज’ ही पदवी 

वमळवली.  

• संघषच वतलाही चुकला नाही.  

आपले वशक्षण संपवनु वकरण भारतात परतल्या. इथे 

आल्यावर त्यांनी वेगवेगळया कंपन्यामध्ये नौकरीकरीता अजव केले. 

परदशेातनु इतक्या उच्च दजावचे, इतके चांगले वशक्षण घेऊन 

आल्यावरही त्यांना कोणीही नौकरी वदली नाही. नौकरी 

नाकारण्याच ेकारण त्यांना जास्तच खटकले, कंपन्यामध्ये त्यांना 

सांवगतले जायचे, “आमच्या कंपनीला एका मवहला ब्रेवर ची गरज 
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नाही.” भारतामध्य ेिी किे ‘वीकर सेक्स’ म्हणनु बवघतले जात,े 

लहानपणापासनुच कळत नकळत वतच्या मनावर वबंबवले जात,े 

की ती परुुषांच्या मानाने कमी शवक्तशाली आह.े िी परुुषांच्या 

शरीररचनेत थोिासा बदल असेलही, याचा अथव विया कमजोर 

आहते, वकंवा परुुषच धािसी आहते असा अवजबात नाही.  ववज्ञान 

आवण मनोववज्ञान च्या म्हणण्यानसुार, प्रकृती, वलंगभेद करत नाही. 

पक्षपात करत नाही.   वकरण मजुमुदार एका मलुाखतीत सांगतात, 

“माझ्या विीलांनी मला वकत्येकदा सांवगतले होते,” “वैज्ञावनक 

ज्ञान ह ेमौल्यवान संपत्तीसारखे असते,” “ते प्रत्येकालाच असेच 

वमळत नाही, ते कमवावे लागत.े” “परुुष असो वा िी, प्रत्येकाने 

आपल्या बोवद्धक संपदचेा उच्च वापर केलाच पावहज.े” ते 

म्हणायच,े “वकरण, कोणत्याही बदु्धीशाली व्यवक्तला आपले 

सामथ्यव ववनाकारण घालवायचा अवधकार नाही.” 

वपत्याकिुन पतु्ीला वशकवण वमळाली होती, ते म्हणायचे, 

“प्रत्येक आव्हान तलुा मजबतु करेल, आवण नवीन वदशा दाखवेल, 

नव े मागव वमळवनु दईेल.” त्या संघषावच्या काळात, त्यांच े वपता 

त्यांच्यासाठी प्रेरणा दणेारे दीपस्तंभच होते जण,ु पण अजनु नौकरी 

भेटली नव्हती, आवण अचानक त्यांच्या वपत्याचे वनधन झाले. पण 

वकरण खचली नाही, वकरणच्या आईने आपल्या पतीची इच्छा पणुव 
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केली. वतन े वकरणला स्वतःची कंपनी उघिण्यासाठी प्रोत्साहन 

वदले.  

• एकिा आपल्या आयुष्याचं लक्ष्य सापडलं की 

जगण्याचे सुर गवसतात.  

 

वकरण मजुमुदार ने १९७८ मध्य े बैंगलोरमध्ये कोरमंगला 

भागात एका छोट्याशा शेिमध्ये दहा हजार रुपयांच्या भांिवलावर 



उद्योग गाथा पंकज कोटलवार 

192 

 

वलकर फरमेंटेशन साठी कच्ची पपई आवण मासोळयापासनु 

एंझाईम बनवण्याची सरुुवात केली. अल्पावधीतच त्यांच ेएंझाईम 

लोकवप्रय आवण सपु्रवसद्ध झाले, भांिवल वमळवण्यासाठी त्यांनी 

आयलंिच्या बायोकॉन केमीकल्सशी संपकव  केला.  बायोकॉन 

केवमक्ल्सन ेएका अटीवर भांिवल परुवण्याच ेमान्य केले,  अट ही 

की, वकरण ह्यांनी व्यवसायाचे भारतभरामध्ये ववस्तारीकरण केले 

पावहज.े 

बायोकॉन केवमक्ल्सची अट पणुव करण्यासाठी वकरण 

पंचवीस वषावच्या वयात झपाटुन गेल्यासारखं, कावश्मर ते 

कन्याकुमारी वफरल्या. अनेक ब कंानी ह्या धिािीच्या उद्योवजकेला 

केवळ मवहला आह,े म्हणनु कजव दणे्याचे नाकारले. सत्तरच्या 

दशकात ह ेअनोळखी सेक्टर होत.े लोक इथे प्रवेश करण्याआधी 

शंभरदा ववचार करायचे. त्यात एक मवहला इथे आपली मळेु 

रुजवण्यासाठी धिपित होती. “आपण नवख्या आहात, 

अनभुवहीन आहात”, असे सांगनु त्यांची बोळवण केली जायची. 

पण वकरणन ेआपली वजद्द सोिली नाही. 

• कोशीश करनेवालेकी हार नही होती. –  

पढेु वकरण मजुमुदार यांच्या कंपनीतील बायोकॉन 

आयलंिची इवक्वटी यवुनवलव्हर कंपनीने खरेदी केली, आवण 

वकरणचे पंखच कापनु टाकले. बायोकॉनला कुठलेही नवे संशोधन 
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करण्यास त्यांनी मनाई केली. यवुनवलव्हर वकरणच्या पायातील बेिी 

बनली. त्यांच्या ह्या मसु्कटदाबीमळेु तलबल पंचवीस वषांपयंत 

बायोकॉन ही वन प्रॉिक्ट कंपनी बननु राहीली. झुंजार वकरण 

याहीवेळी वहमंत हरली नाही, ती योग्य संधीची वाट बघत राहीली. 

१९९८ मध्ये त्यांनी यवुनवलव्हरचे बंधन झगुारुन वदले. त्या 

म्हणतात, “ह े त्यांच्या जीवनाचे टवनंग इयर होते.” १९९८ मध्ये 

पंचेचाळीस वषावच्या वयात त्यांनी स्कॉटलंिच्या मळु वनवासी 

असलेल्या जॉन शॉ सोबत लग्न केले.  जॉनन ेआपली सगळी बचत 

गुंतवनु पत्नीला यवुनवलव्हरपासनु मकु्त केले, वकरण आपल्या नव्या 

गरुिभरारीसाठी सज्ज झाल्या.  पवहल्या वीस वषावत पन्नास 

पंचावन्न कोटीपयंत घटुमळणारी कंपनी पढुच्या फक्त पाच वषावत 

सातशे कोटी रुपयांपयंत जाऊन कशी पोहोचली, कोणालाच 

कळाल ेनाही.  त्यांच्या ह्या नेत्वदपक प्रगतीने सगळे जग थक्क 

झाले.  जगात वकरण मजुमुदार शॉ ह्या नावाचा बोलबाला वाढु 

लागला.  

• त्यांच्या यशाचं गुवपत काय? 

वकरण म्हणतात, एका वाक्यात सांगायचं तर, “योग्य वेळी, 

योग्य व्यवक्तला, योग्य जबाबदारी दणेे.” त्यांनी त्यांची टीम अवतशय 

घट्ट स्नेहाने बांधलेली आह,े “मी साथीदारांना सांगते, कसलीही भ्रष्ट 

दवेाणघेवाण करायची नाही.” माणसं जोिण्याची कला त्यांना 
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इथवर घेऊन आली आह,े  ही कला त्या कुठल्याही पसु्तकातनु 

वशकल्या नाहीत, अस्सल जीवनाच्या अनभुवातनु ते टीम 

म नेजमेंटचे तंत् वशकल्या आहते. कंपनीच्या सरुुवातीच्या वदवसात 

त्या स्वतः मवहना पन्नास रुपये पगार घ्यायच्या, व इतर ररसचव 

करणाऱ्या स्टाफला बाराशे रुपये पगार द्यायच्या. 

पण मनाने मायाळु असलेल्या ह्या बाई प्रसंगी करारी 

स्वभावाचेही दशवन घिवतात. त्या कवठण प्रसंगात िगमगत नाहीत, 

त्यांच्या कंपनीच्या कामगारांनी संप केला, आवण एका गुंिाने त्यांना 

चेहऱ्या वर एवसि फेकण्याची धमकी वदली, तेव्हा सदु्धा त्या 

अवजबात घाबरल्या नाहीत. त्यांनी सवव उद्धट कामगारांना 

कामावरुन काढुन टाकले आवण संपणुव पलांटचे ऑटोमेशन केले. 

१९८० मध्य े वकरण मजुमुदार शॉ ह्यांचा भारत सरकारने 

पद्मश्री परुस्कार दऊेन सन्मान केला आह.े त्या भाषणात वकरण 

म्हणाल्या होत्या, “ही कंपनी सरुु केली तेव्हाच माझ्या ह्र्दद्यान ेमला 

सांवगतले होते, की पढुच्या दहा वषावत ही कंपनी जगप्रवसद्ध होणार 

आह.े” मला सांगा, वमत्ांनो, हा लॉ ऑफ अट्र क्शन नाही तर काय 

आह?े  
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“ह्ा जगात एकही अशी व्यक्ती नाही, घजला दवेािा साक्षात्कार 

झाला नसेल”,  

“दवे रोजि नव्या रुपात आपल्याला भेटत असतो.” 

“दवे सिंधी बननु येतो, जे त्याला ओळखतात, त ेत्याला धरुन 

ठेवतात.” 

“जे पघहल्यािंदा दवेाला ओळखतात, त्यािंिी मात्र दवेाशी वारिंवार 

भेट होत असत,े”  

- नारायण मतुी (सिंस्थापक, इन्फोघसस) 

 

--------------------------------------------------------------------- 

चतुर वशकारी – अवनल अग्रवाल 

--------------------------------------------------- 

 

धरणी मातेच्या गभावत जी अमाप संपदा भरलेली आह,े 

त्यापैकी एक आह ेधात!ु ह्या जगात धातचुा व्यवसाय करुन अनेक 

लोकांनी अमाप संपदा कमवली आह.े  ह्याचं एक उदाहरण म्हणज,े 

सगळं जग ज्यांना स्टील वकंग म्हणनु ओळखतं, ते लक्ष्मी वमत्तल 

आवण दसुरं उदाहरण म्हणजे ‘वेदांता स्टारलाईट’ कंपनीचे 

सवोसवाव अवनल अग्रवाल! आजकाल धातचु्या क्षेत्ात जरी मंदी 

आलेली असली, तरीही आजही अवनल अग्रवाल यांच्या 

स्टरलाईट कंपनीची उलाढाल आवण नफा हजारो कोटी रुपयांमध्ये 
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आह.े  नॉन फेरस मेटलमध्ये जगाच्या नकाशावर आपला दबदबा 

वनमावण करणारा हा भारतीय उद्योग सम्राट जन्मल्यापासनुच इतका 

श्रीमंत होता का?  नाही! एका मध्यमवगीय कुटंूबात जन्माला 

येऊन, त्याने आज दशेातला ववसावा सवावत श्रीमंत व्यक्ती ही मजल 

गाठलेली आह.े  अवनल अग्रवाल ह्यांच्या विीलांचा लोखंिाच्या 

वग्रल्स आवण दरवाजे बनवण्याचा फ वब्रकेशनचा व्यवसाय होता.  

त्यासोबत ते लोखंिाच्या स्ि पचीही वविी करायचे. छोटा अवनल 

ह ेलहानपणापासनु बघत होता.  ते वबहारच्या पाटना जवळ अशा 

एका छोट्या गावात रहायचे, शाळेत जाण्यासाठी त्यांना दहा 

वकलोमीटर अंतर सायकलवर जावे लागायचे.  कॉलेजमध्ये 

जाण्यासाठी त्यांच्या विीलांनी त्यांना व्हसे्पा स्कुटर घेऊन वदली, 

पण एकोणीस वषांचा अवनल कॉलेजमध्ये गेलाच नाही,  स्टुिंट 

कंसेशन घेऊन तो थेट एका मुंबईला जाणाऱ्या ववमानात चढला,  

ते वषव होते १९७०! ‘पटना-मुंबई’ ह ेअंतर त्याने कोणालाही 

न बोलता पार केले, कारण त्याला इगं्रजीत बोलता यायचे नाही. 

मुंबईच्या रस्त्यावर वफरताना त्याला नरीमन पॉईन्टवर असलेल्या 

हॉटेल ओबेरॉय मध्य े एक रात् थांबण्याची इच्छा झाली, पण 

आतमध्ये जाण्याचे धािस होत नव्हत.े त्याने मनाचा वहय्या केला 

आवण एका अनोळखी व्यक्तीकिुन ररसेपशनवर एंट्री करवनु त्यांनी 

हॉटेलमध्ये स्वतःच्या नावाने एक रुम बकु केली.  रोज दोनशे रुपये 
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दऊेन ते त्या हॉटेलमध्य ेकाही वदवस राहीले खरे, पण आपला खचव 

वाचवण्यासाठी ते रोज हॉटेलच्या बाहरेच जेवायचे आवण स्वतःचे 

कपिे स्वतःच धवुायचे.  कसलाही आगावपछा नसताना, 

कुणाचाही आधार नसताना, ह्या धिपि्या माणसाने, मुंबईमध्ये 

काळबादवेी इथे आपले पवहले ऑवफस थाटले. ती एक आठ फुट 

बाय दहा फुट आकाराची खोली होती.  एकावेळी तीन व्यक्ती 

बसतील, एवढी जागा आवण एक टेलीफोन! बस्स, इथनुच 

व्यवसाय सरुु झाला. एका मलुाखतीत ते म्हणतात, “मुंबईनेच मला 

इगं्रजी बोलायला आवण व्यववस्थत कपिे घालायला वशकवले, 

इथल्या लोकांशी व्यवहार करताना मी व्यवसायाचे धिे वशकलो.” 

तरुण अवनल नेमका काय व्यवसाय करायचा तर स्वस्त दरात इतर 

राज्यांमधील केबल कंपन्यांकिुन स्ि प ववकत घ्यायचा आवण 

थोि्या कवमशनवर मुंबईच्या व्यावसावयकांना ववकायचा.  

“१९७६ ते १९८६, ह्या दहा वषावपयंत इथल्या व्यवसायान ेमला 

असे काही तापवनु काढले की पढेु माझ्या आयषु्याचे सोन ेझाले.”    

पढेु ब केंकिुन कजव घेऊन त्यांनी समशेर स्टवलंग ही िबघाईला 

आलेली कंपनी खरेदी केली. त्याआधी ते कजव वमळवण्यासाठी 

त्यांना वकतीतरी वेळा ब केंत खेट्या माराव्या लागल्या, तासनतास 

ब कं म नजेरच्या केवबनबाहरे बसनु वाट पाहावी लागली होती.  

काचेच्या वभंतीतनु ते म नेजरकिे पहायच,े आवण आज तरी माझं 
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कजव पास होव ुद,े अशी मनोमन त्याला प्राथवना करायचे.  माणसु 

जेव्हा धक्के खातो, एकामागनु एक अपयशं पचवतो, तेव्हा 

आपोआपच त्याची बदु्धी तल्लख होव ु लागत.े त्याच्यात एक 

प्रकारची वजद्द वनमावण होते आवण ही वजद्द, ही वचकाटी, ही यशाची 

भकुच त्याला एके वदवशी यशाच्या वशखरावर घेऊन जाते. अवनल 

अग्रवाल ह्यांच्यासोबतही तेच झाले. 
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१९८६ मध्य ेअवनल अग्रवाल खरोखरच उद्योगपती झाले, 

जेव्हा त्यांनी स्टारलाईट इिंस्ट्रीज नावाने जेसी वफल्ि केबल 

बनवण्याची फ क्ट्री स्थापन केली.  जेव्हा ह्यासाठी त्यांनी सेकंिह िं 

मवशनरी खरेदी केली, तेव्हा अनेक लोकांनी म्हण्टले, की ही 

मवशनरी दजेदार नाही, हा पलांट कामाचा नाही. पण अवनल आपले 

संपणुव लक्ष्य आपल्या ध्येयावर एकाग्र करतात,  आपल्या अथक 

पररश्रमांनी, केवळ दोन वषांच्या आत त्यांनी आपल्या कंपनीला 

भरघोस नफ्यात आणनु दाखवले.  १९८८ मध्य े त्यांनी 

शेअरबाजारात प्रवेश केला आवण स्वतःचे आवथवक स्वातंत् 

वाढवले. आता त्यांची महत्वकांक्षा गगनचुंबी झाली होती.  स्ि प 

टे्रिींग ते केबल मेवकंग असा प्रवास करत त्यांनी नॉन फेरस 

माकेटमध्ये प्रवेश केला, अवनल यांना ववश्वास होता की टेलीकॉम 

सेक्टरमळेु कॉपर वायसवची मागणी वाढणार. केबल बनवण्यासाठी 

कच्चा माल लागतो, तांबे!  कच्च्या मालाच्या वनवमवतीसाठी त्यांनी 

लोणावळयामध्य ेकॉपर रॉि फ क्ट्री टाकली. वल्िवक्लास कॉपर 

बनवण्यासाठी ते ऑस्टे्रवलयात जाऊन आले, आवण येताना 

अवाच्या-सव्वा दरात एक महागिा पलांट खरेदी करुन आले. 

अमेरीकेतनुही काही संयंत्े आणली. ह े पलांट टाकण्यासाठी 

महाराष्ट्रात काही पयाववरण संघटनांनी त्यांना ववरोध केला, मग ते 

तावमळनािुतल्या तवुतकरण इथे पोहोचले, पण वतथेही ववरोध 
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झाला. त्यांच्या फ क्ट्रीत एक दघुवटना घिली, काम करताना दोन 

कामगार जळाले, काही जखमी झाले. सगळीकिे वटकेची झोि 

उठली. पण इतक्या प्रवतकुल पररवस्थतीतही अवनल ह्यांनी धैयव 

सोिले नाही.  

त्यांचे एकच लक्ष्य होत,े ‘स्टरलाईट कंपनीला स्वावलंबी 

आवण वल्िवक्लास कॉपर कंपनी बनवणे.’  मनात रात्ंवदवस 

बाळगलेली इच्छा पणुव होतेच होत,े हाच तर लॉ ऑफ अट्र क्शन 

आह.े १९८७ ते १९९७ ह्या काळात, अवनलच्या कंपनीची 

उलाढाल पस्तीस कोटी रुपयांहुन चौदाशे कोटी रुपयांपयंत 

पोहोचली.  चार कोटींचा नफा एकशे छपपन कोटी रुपयांवर गेला.  

ह्या काळात दरुसंचार क्षेत्ाचे खाजगीकरण झाल्याचा फायदा 

स्टारलाईट कंपनीला झाला. पढेु त्यांनी तांलयाच्या खाणींमध्ये पैसा 

गुंतवला.  

एक उत्साही माणसु ज्याच्याजवळ काम करण्याच्या वसस्टीम 

आहते, तो काय चमत्कार करु शकतो बघा, मद्रास एल्यवुमनीअम 

कंपनी एक तोट्यात गेलेली आवण आजारी पिलेली कंपनी होती. 

तीन वषावपासनु कंपनीचे कुलपुही उघिले नव्हत.े   १९९५ मध्ये 

पंचवीस कोटी रुपये गुंतवनु अवनल अग्रवाल ह्यांनी कंपनी 

चालवायला घेतली आवण आपले व्यावसावयक कौशल्य वापरुन 

पवहल्याच वषी पंचवीस कोटींचाच नफाही कमवला.  त्यानंतर तर 
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त्यांना एक वबजनेस मंत् सापिला.  एकामागोमाग एक मतृ्यशुय्येवर 

असलेल्या रुग्ण कंपन्या खरेदी करुन त्यांचा कायापालट त्यांनी 

करुन दाखवला.  २००१ मध्य ेत्यांनी भारत एल्यवुमनीअम कंपनी 

(बाल्को) खरेदी केली. हा त्यांच्या आयषु्याचा टवनंग पॉईन्ट आह.े 

१९९६ मध्ये संयकु्त मोचावच्या सरकारन े भारत सरकारच्या 

मालकीच्या बाल्को कंपनीचे एक्कावन्न टक्के शेअसव वविीला 

काढल.े  ररंगणात उतरलेल्या सात कंपन्यापैकी फक्त दोन कंपन्या 

अखेरपयंत वटकल्या. एक वहिंाल्को, आवदत्य वबलाव ग्रपु आवण 

दसुरी स्टारलाईट!  वहिंाल्कोने बोली लावली, २७५ कोटी आवण 

स्टारलाईटने ऑफर केली ५५१ कोटी!कंपनीचा वहस्सा 

स्टारलाईटलाच वमळाला. पण ही एक सरकारी कंपनी होती. 

सरकारच्या ह्या पॉवलसीचा प्रखर ववरोध झाला.  भ्रष्टाचाराचे 

आरोपही झाले. छत्तीसगिचे नेत े अजीत जोगी ह्यांनी तर 

स्टारलाईटन े कंपनीच्या आवारात प्रवेश केल्यास पलांट उध्वस्त 

करण्याच्या अनेक धमक्या वदल्या.  सािेपाचशे कोटी िावावर 

लावनु अवनल अग्रवाल ह्यांच्या वखशात फक्त कागदच होता.  

आपल्याला कंपनीला आंतरराष्ट्रीय दजावचे बनवायचे आह,े असे 

ते वेगवेगळया पल टफॉमववर जाऊन पटवनु दते राहीले.  आज 

अवनल अग्रवाल ह्यांनी बाल्कोला आमलुाग्र बदलनु टाकल ेआह.े  

त्या काळात सरकारी कंपन्यांमध्ये एक प्रकारची मरगळ आवण 
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ससु्ती आलेली असायची, कमवचाऱ्यांवर दबाव नसल्याने, स्पधाव 

नसल्यान ेसरकारी कंपन्या प्रचंि तोट्यात असायच्या.    अवनल 

अग्रवालांनी उत्पादन खचव अध्याववर आणला आवण उत्पादन दपुपट 

करुन दाखवल.े नऊ ह्जार कामगार असलेली वहदंसु्थान वझंक 

अशीच यशस्वी चालवनु दाखवली.  मोिकळीस आलेल्या इिंो 

गल्फला त्यांनी इतके प्रॉवफटेबल केल ेकी त्याचे शेअरधारक सदु्धा 

मालामाल झाले.  

आज वयाच्या बाहत्तराव्या वषीही एका वषावत जवळपास 

पन्नास वदवस वदवस घराबाहरे राहुन वेगवेगळया शहरात प्रवास 

करणाऱ्या अवनलच्या यशाचे रहस्य तरी काय? “मला 

लहानपणापासनुच धातचुे आकषवण होते.” “वबजनेस माझ्यासाठी 

ओझे नाही, तो माझा आविता खेळ आह.े” आपल्या पैकी वकती 

लोक आपल्या नौकरी आवण व्यवसायाला खेळ म्हणनु पाहतात, 

वदवसभर त्याची मजा घेतात, त्याला इतकं प शनेटली जगतात, 

रात्ंवदवस ते फक्त आवण फक्त आपल्या स्वपनांचाच ध्यास घेतात, 

फक्त तेच लोक अवनल अग्रवालांसारखं धनाढ्य कुबेर बनण्यासाठी 

पात् ठरतील, ह ेनक्की!  
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माििाने तेच काम केले पादहजे, जे तो इतरांपेक्षा जास्त चांगले 

करु शकतो. – युिुर् हमीि. 

--------------------------------------------------- 

िवा का विया – युसुफ के. हमीि 

--------------------------------------------------- 

 

जनु्या वहदंी वचत्पटांमध्ये एक िायलॉग असायचा, “अब 

तमु्ही दवाओ ंकी नही, दवुाओ ंकी जरुरत ह”ै, त्या काळात दवा 

इतक्या महाग असायच्या की त्या खरेदी करण्यापेक्षा प्राथवना करत 

शांत राहणं, लोकांना अवधक चांगलं वाटायचं. ववनोदाचा भाग 

सोिा, पण १९७५ पयंत भारतातला औषधांचा बाजार पणुवपणे 

अमेरीकन कंपन्याच्या पोलादी हातांमध्ये होता. पेटंट कायद्याच्या 

मगरवमठीमळेु प्रत्येक औषधाची वकंमत ठरवण्याची मके्तदारी ह्या 

ववदशेी कंपन्याकिे होती,  ह्या मजुोर कंपन्यांच्या मनमानीववरुद्ध 

शंभर कोटींच्या दशेात सगळे वविान मगु वगळुन वचिीचपु होत,े 

बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना ववरोध करुन, ह्या पेटंट कायद्याच्या ववरोधात 

रान उठवण्याची कोणाची वहमंत नव्हती. 

एक यसुफु हमीद मात् आयषु्यभर, कोणालाही न घाबरता, 

ह्या कंपन्यांच्या नफेखोर भवुमकेववरुद्ध, दोन दोन हात करत राहीला, 
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कधी कोटावत, कधी राजकारण्यांच्या दारात जाऊन आपलं गाह्र्दाणं 

मांित राहीला आवण महागिी औषधं स्वस्त दरात ववकण्याची 

आपली तळमळ प्रत्यक्षात आणण्यात तो बऱ्यापैकी यशस्वीही 

झाला. गरीब दशेातील गरीब जनतेला स्वस्त दरात औषधं 

वमळालीच पावहजेत, असं बोलनु बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या ववरोधात 

उघि दिं थोपटणाऱ्या त्या वदग्गज माणसाचं नाव – यसुफु के 

हमीद! ‘द केमीकल एंि इिंवस्टयल फामाववसट्यकुल ल बोरेटरीज’ 

म्हणज े वसपलाचे मालक ही त्यांची ओळख! ‘वसपला’ ही आज 

भारतामधली औषध उत्पादन करणारी िमांक एकची कंपनी आह.े  

• वसपलाचा जन्वम -   

यसुफुचे विील िॉ. ख्बाजा अलदलु हमीद ह ेएका साध्या 

मध्यम वगीय कुटंूबात जन्माला आले पण रसायन शािात 

असलेल्या रुचीन ेपढुच्या वशक्षणासाठी ते जमवनीला गेले.  प्रचंि 

पररश्रम करुन, जमवनीमधल्या एका यवुनव्हवसवटीमधनु त्यांनी बेरीअम 

कंपाऊंि ह्या ववषयामध्ये पीएचिी वमळवली.  वतथे त्यांनी एका 

यहुदी मलुीबरोबर वववाह केला. नाझी लोकांच्या दिपशाहीमळेु ते 

दोघे १९२७ मध्य ेभारतात परत आले. दशे पारतंत्र्यात होता, िॉ. 

हमीद उत्साहाने वेगवेगळी नवनवीन औषध े तयार करायच,े 

त्यांच्या ररसचव टेक्नोलॉजीची वाहवा व्हायची पण त्यांच्या 

औषधाच्या कारखाण्यासाठी कोणी भांिवल मात् दईेना. मग 
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मोठ्या वहमंतीने १९३५ मध्ये अहमदाबाद मध्य ेसहा लाख रुपये 

गुंतवनु त्यांनी वसपला कंपनीची सरुुवात केली.  आपले सगळे 

फॉमुवले त्यांनी कंपनीला ववना रॉयल्टी हस्तांतररत केले. वसपलाची 

ल ब मात् िॉ. हमीद ह्यांच्या भाि्याच्या घरातच होती.  कोणी 

भारतीय उद्योगपती पवहल्यांदाच औषधाच्या ररसचव आवण उत्पादन 

क्षेत्ात घट्ट पाय रोवनु उभा राहत होता. तलबल एक दशक संघषव 

केल्यानंतर त्यांना जरा बरे वदवस वदस ुलागले, दसुऱ्या महायदु्धाच्या 

वेळी वसपलाने लोकांना जीवनरक्षक औषधी उपललध करुन वदली. 

यदु्धानंतर अमेरीकेमध्य ेवकत्येक लोक तणावग्रस्त बनले होत,े ह्या 

काळात वसपलान ेरोलंि कापोरेशन ह्या अमेरीकन कंपनीला मोठ्या 

प्रमाणावर वेगवेगळे ड््रग्ज वनयावत केले व चांगला फायदा कमवला. 

१९३७ मध्ये वसपलाच्या ररसचव ल बला महात्मा गांधीनी भेट वदली 

होती आवण वव्हजीटसव बकुमध्ये वलहुन ठेवले, “हा भारतीय उद्योग 

बघनु मी खपु खशु आह.े” 

• स्वपनं पेरणारा माणुस -  

िॉ. ख्वाजा फक्त एक सायंटीस्ट नव्हते, ते एक वव्हजनरी 

होत,े त्यांची ध्येयं आभाळाएवढी मोठी होती, त्यांना वसपला 

कंपनीचा वटवकृ्ष जगभरात पसरवायचा होता. वसपला कंपनीला 

झालेल्या नफ्यातनु त्यांनी मुंबईमध्ये वकत्येक एकर ओसाि जमीनी 

आवण जनुाट इमारती ववकत घेतल्या.  पढुची काही वषव िॉ. ख्वाजा 
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नेटान ेआपले संशोधन करत राहील.े वसपला मध्यम गतीने प्रगती 

करत राहीली, पण भारत स्वतंत् झाल्यावरचा काळ उद्योजकांना 

वततका पोषक नव्हता.  

•  ‘वसपला’ची बाजारपेठेत िमिार एटं्री -  

सन १९६८ - खरी कमाल तर तेव्हा झाली जेव्हा भारताच्या 

घरगतुी माकेटमध्य ेवसपलाने एंवपवसलीन नावाचे ड्रग लॉन्च केले.  

वसपलाचे ह े गणुकारी एंवपसीलीन िॉक्टरमंिळींमध्ये प्रचंि 

लोकवप्रय झाले, इतका की, धमुाकुळ घालनु, त्यान े संपणुव 

बाजारपेठ काबीज केली. आपल्या आयषु्याच्या शेवटी, आपल्या 

अखंि तपश्चयेला वमळालेले ह े उत्तुंग यश पाहुन िॉ. ख्वाजा 

सखुावले, त्या आनंदाच्या भरातच की काय, १९७२ मध्य ेत्यांनी 

ह्या जगाचा वनरोप घेतला. 

• औषधांच्या िुवनयेत नवा तारा उगवला.  

वसपलाच्या संपणुव व्यवसायाची जबाबदारी आली त्यांचा 

मलुगा ‘यसुफु के हमीद’ ह्यांच्यावर! यसुफु हमीद यांनाही आपल्या 

विीलांप्रमाणे ववज्ञानातच रुची होती. कें वब्रज महाववद्यालयातनु 

त्यांनी ऑगाववनक केवमस्टी मध्य े पीएचिी केली. १९७६ मध्ये 

वसपला कंपनीच ेम नेवजंग िायरेक्टर झाल्यावर त्यांनी स्वतःचे वमशन 

जाहीर केले. “गरीबांना जीवनरक्षक औषधी कमीत कमी वकमतीत 
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उपललध करुन दणेे.” मोजक्या औषधांची वनमीती करणाऱ्या 

वसपला कंपनीच ेआज आठशेपेक्षा जास्त औषधं आहते, ह्याच ंश्रेय 

यसुफु हमीद ह्यांनाच जातं.  

ही औषधं वसपला कंपनी जगातल्या एकशे ऐशंीहुन अवधक 

दशेात पोहचवतेय. लोकलमाकेटमध्ये सदु्धा वसपला फामाव 

कंपन्याचा लीिर आह.े महाराष्ट्रात वसपला कंपनीचे तीन कारखाने 

आहते, मुंबई, पाताळगंगा आवण कुरकंुब! वहमाचल प्रदशेात 

बि्िी, गोवा आवण वसक्कीम अशा राज्यांमध्ये सदु्धा वसपलाचा 

अवाढव्य औद्योवगक पसारा पसरलेला आह.े 

• गरजंुची मित करण्याचे उद्दीष््टय ठेवणारे श्रीमंत 

होतात.  

वसपला कंपनी इतकी यशस्वी होण्यामागचे कारण म्हणजे 

त्यांनी गरीब दशेांतील लोकांना स्वस्त दरात औषध ेपरुवण्यासाठी 

खपु मोठी मदत केली आह.े वसपलान ेभारतात सवावत पवहल्यांदा 

एम्पीवसलीन तयार केले.अस्थमाच्या रोग्यांना वदलासा दणेारे 

औषध दशेात सववप्रथम वसपलानेच आणले. दशेात सववप्रथम क संर 

प्रवतरोधी औषधी आणण्याचे श्रेयही वसपलाकिेच जाते. पणु्याच्या 

वारज ेमध्य े वसपलाचे क संर केअर वक्लनीक आह,े वजथे रोग्यांची 

वनःशलु्क दखेरेख केली जाते. आईपासनु मलुाला होण्याऱ्या गंभीर 
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रोगांना वाचवणाऱ्या बहुमलु्य औषधाचीही, वसपलानेच जगाला 

भेट वदली आह.े 

 

• मुठ पोलािी जयांची, ही धरा िासी तयांची – 

बहुराष्ट्रीय औषध कंपन्यानी पेटंटच्या बळावर जगामध्ये 

दादावगरी, मनमानी आवण आवथवक शोषण करत होत्या. ह्या कंपन्या 

गरीब दशेातल्या सरकारांनासदु्धा जमुानत नाहीत. इतकी प्रचंि 
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शवक्तशाली ह्यांची लॉबी असते. ह्यांच्याववरुद्ध बोलण्याची कृती 

करण्याची वहमंत कोणातही नसत.े  २००१ मध्य ेअशा ह्या नफेखोर 

आवण मजुोर, बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या ववरोधात यसुफु हमीद ह्यांनी 

जाहीररीत्या दिं थोपाटले, त्यांना उघि उघि आव्हान वदले. एच 

आय व्ही वर उपचार करणारी औषधं वसपलाने बहुराष्ट्रीय 

कंपन्यापेक्षा अवतशय कमी वकमतीत ववकायला सरुुवात केली.  ही 

मातलबर मंिळी चवताळली, त्यांनी वसपलावर अनेक खटले भरल,े 

पण गरीबांचे आवशवावद आवण यसुफु हमीद ह्यांनी वदलेले तकव  

ह्यामळेु त्यांचा आंतरराष्ट्रीय कोटावत ववजय झाला. गंमत म्हणजे 

पढुच्याच वषी अमेरीकेचे माजी राष्ट्रपती वबल वक्लंटन ह्यांनीही 

आपल्या एन जी ओ साठी वसपलाकिुनच स्वस्त दरान ेखपु साऱ्या 

औषधांची खरेदी केली. 

• सामान्वय जनतेच्या भल्यासाठी त्यांनी आवाज 

उठवला.  

१९७० च्या दशकापयंत आपल्या दशेात औषधं अत्यंत 

महाग होती. सगळया औषधांचे भाव आज जे आहते, त्यापेक्षाही 

वकतीतरी पटीन ेऔषध ेमहाग राहील ेअसते, पण यसुफु हमीद ह्या 

एका माणसाने, प्रस्थावपत कंपन्यांववरुद्ध आवण प्रसंगी धोका 

पत्कारुन सरकारववरुद्ध एकहाती लढा वदला.  ते तत्कालीन 

प्रधानमंत्ी इवंदरा गांधी यांना अनेकदा भेटले, तळमळीने त्यांनी 



उद्योग गाथा पंकज कोटलवार 

210 

 

बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची मके्तदारी मोिून काढण्याची आवश्यकता 

त्यांना समजावली. त्यांच्या पाठपरुाव्यानंतरच सरकारन े पेटंट 

कायद्यात संशोधन केले, आवण त्यामळेुच भववष्यात र न्ब क्सी, 

वसपला आवण िॉ. रेि्िीज ह्या कंपन्यांना तलुनेने अवतशय स्वस्त 

असलेली जनरीक औषधे बनवण्याची परवानगी वमळाली. िॉ. 

यसुफु हमीद बौवद्धक संपदलेा साववजवनक मालमत्ता मानतात. 

म्हणणु की काय, आजही वसपलान ेआपले सारे ररसचव दसुऱ्या सवव 

स्पधवक कंपन्याना वनशलु्क उपललध करुन ठेवले आहते. नफ्यापेक्षा 

गरीबांचे जीवन जास्त महत्वाचे आह,े असे ओरिुन ओरिुन 

तळमळीने सांगणारा माणसु खरंच जगावेगळा आह.े यसुफु हमीद 

आजही एका तपस्वी योग्यासारखेच जीवन जगतात.  

आपल्या आविीवनविीबद््दल बोलताना यसुफु म्हणतात, 

“माणसाने तेच काम केले पावहज,े जे तो इतरांपेक्षा जास्त चांगले 

करु शकतो,” “वसपला कमीत कमी वकंमतीत औषधे बनवण्यास 

समथव आह,े म्हणनु आम्ही तेच काम करतो,” “इतरांचे इतरांना 

माहीत!”  
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--------------------------------------------------- 

इवंडयन हबचल क्वीन – शहनाज हूसेन 

--------------------------------------------------- 

 

“तझुा जन्म भारतात झाला आह,े आवण तलुा येथेच मरावे 

लागणार, आपल्या आई-विीलांवर जर तझुं प्रेम असेल तर ववदशेी 

नागरीकता घेऊ नकोस.”  एका भारतीय वपत्याला जेव्हा कळालं 

की आपली मलुगी इराणचं नागरीकत्व स्वीकारते आह,े ह ेकळताच 

आपल्या मलुीला एक भावकु पत् वलहलं, विीलांच्या त्या एका 

पत्ाचा मलुीच्या मनावर इतका मोठा पररणाम झाला, की वतने 

इराणमधल्या आपल्या घरातले अवतशय महागिे फवनवचर अवतशय 

कविीमोल स्वस्त दरात ववकले, १९७० मध्य े ही तरुण मलुगी 

भारतात आली,  नव्या वदल्लीच्या ग्रेटर कैलाश मध्य े एका 

छोट्याशा वन बी एच के वतने भाि्याने घेतला, आपल्या फ्ल टला 

वतने रें च फवनवचर आवण इराणी गालीचे वापरुन छानशे सजवले, 

वतथ ेआपले नेचर ट्रीटमेंट लयटुी सलनु सरुु केलं, बघता बघता वतचे 

अत्याधवुनक लयटुी सलनु माऊथ पवललसीटी मळेुच प्रचंि लोकवप्रय 

झाले, ही बातमी वमिीयापयंत पोहोचली, भारतीय वमिीयान ेह्या 

आगळयावेगळया सलनुचे वणवन करताना वलहल ेहोत,े “अदभतु! 
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भारतात प रीसची झलक!” ज्यांनी इवंदरा गांधी आवण वप्रंसेस िायना 

यांच्यासारख्या अवतमहत्वाच्या व्यक्तीचा मेकअप केला होता,  

आज भारतामध्येच नाही, जगामध्ये शहनाज हुसेन ह्यांच्या सौंदयव 

उत्पादनांनी आपलं स्थान वनमावण केल ंआह.े 

• बालपणीच वतच्यामध्ये संस्कार रुजवले गेले होते. –  

शहनाज हुसैन ह्यांचे विील एन. य.ु बेग इलाहाबाद उच्च 

न्यायालयाचे मखु्य न्यायाधीश होत.े  लहानपणीच त्यांचे विील 

त्यांच्याकिुन शेक्सवपअरचे वकटस आवण कववता पाठ करुन 

घ्यायचे. एका उच्च ववद्या ववभवुषत आवण रॉयल कुटंूबात जन्म 

घेऊनसदु्धा त्यांच्या आई विीलांनी त्यांना साध्या जीवनशैलीची 

वशकवण वदली. तसं शहनाजचं बालपण इस्लाम धमावच्या 

वशकवणीनसुार पोलादी पिद्यांच्यामागनु जग बघण्यात गेलं, 

लखनौच्या सेंटमेरी शाळेमध्ये असताना मलुांशी बोलण्याची त्यांना 

परवानगी नव्हती, शाळेत येताना जाताना सदु्धा पिद ेअसलेल्या 

कारमधनु त्यांना नेल े आणले जायचे. पण विीलांने वदलेले 

आत्मववश्वासाचे धिे कामाला आले. पढेु ह्याच शहनाजने 

स्वतःच्या बळावर आपली कंपनी स्थापन केली, आवण 

आंतरराष्ट्रीय लयटुी कॉन्फरंसमध्ये आत्मववश्वासानं सहभागी 

झाल्या. 



उद्योग गाथा पंकज कोटलवार 

213 

 

• अवेळी झालेलं लग्नही त्यांची प्रगती रोखु शकलं 

नाही. –  

वयाच्या चौदाव्या वषी, इयत्ता आठवीला असताना 

आईच्या आग्रहामळेु, हट्टामळेु शहनाजचा साखरपिुा झाला, 

पंधराव्या वषी वतच ेलग्न झाले. सोळाव्या वषी शहनाजने आपल्या 

मलुीला जन्म वदला, आई झाल्या, लग्नानंतर शहनाज हुसैन यांचे 

पती तेहरानला वशफ्ट झाल.े शहनाज सांगतात, “लग्नानंतर माझे 

उच्च वशक्षणाचे सवव दरवाजे बंद झाले होत”े,  “विीलांना वाटायच ं

की मी ही त्यांच्यासारखं न्यायाधीश व्हाव,ं पण अधववट वशक्षण 

सोिल्यामळेु लॉ आवण मेिीकलचे माझे सारे दरवाजे बंद झाले 

होत.े” “मी वनणवय घेतला, मी लयटुी केअरचे प्रवशक्षण घेऊन 

प रामेिीकल क्षेत्ात कायव करीन.” तेहरानमध्ये त्यांना ही संधी 

लाभली. तेहरानच्या त्या चार वषांच्या सावनदध््यात त्यांनी लंिन, 

जमवनी आवण प रीसच्या प्रवसद्ध संस्थामधनु लयटुीकेअरचे प्रवशक्षण 

घेतलं. कॉस्म टोलॉजी आवण कॉस्मेटीक केवमस्ट्रीचे प्रवशक्षण घेत 

असताना त्यांच्या लक्षात आलं की वसंथेटीक नकुसानकारक आह.े 

लहानपणी आपल्या आजोबांची हबवल्स मधील आवि बवघतली 

होती,  भारताच्या परुातन आयवुेवदक पद्धतीनसुार, जिीबटुींपासनु 

नेचरल केअर बनवता येईल, ह्यासाठी त्यांनी प्रयोग सरुु केले, 

आवण त्यात यश वमळवले. शहनाजचा हबवल कॉस्मेटीक्सला 
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प्रवतष्ठा दणे्यापयंतचा हा प्रवास इतका सोपा नव्हता. न्ययुॉकव  आवण 

लंिनमध्ये इटंरन शनल लयटुी कॉन्फरंसमध्ये त्यांनी वहस्सा घेतला, 

हबवल उत्पादनांचं महत्व समजावनु सांगताना, त्यांना वसंथेटीक्स 

कॉस्मेटीक लढा घेतला. तेहरान मध्य ेशहनाज हुसैन ह्यांनी आपले 

सलनु सरुु केले. एका फ शन म गझीन मध्य े त्या वनयवमत वलहु 

लागल्या. पढेु त्यांनी ईरान वट्रलयनु ही पवत्काच खरेदी केली.    

•  ‘वजंिगी इवम्तहान लेती है!’ –  

नंतर शहनाह हुसैनसाठी एका मोठ्या परीक्षेचा क्षण आला. 

शहनाजच्या पतींना ईराणच्या सरकारी कंपनीचा सीईओ होण्याची 

ऑफर आली. त्याच्यासाठी त्यांना व कुटंूवबयांना ईराणचे 

नागरीकत्व स्वीकारावे लागणार होत.े त्यांच्या पतीसाठी तर हा वड्रम 

जॉब होता. विधा शहनाजने आपल्या विीलांना एक पत् वलहलं, 

तेव्हा वतच्या विीलांनी पत्ात जी गोष्ट वलहली, त्यान ेती अंतबावह्य 

हादरुन गेली आवण त्या एका पत्ान ेवतच्या आयषु्याने शहनाझ च्या 

आयषु्याला एक कलाटणी वमळाली. वतच्या विीलांनी वतला 

वलहलं, “आपण लॉयल (दशेभक्त) लोक आहोत, पलायनवादी 

नाही. “जर तझु्या शरीरात माझं रक्त असेल, तर वजथे त ुजन्माला 

आलीस, त्यालाच आपली कमवभमुी बनव.” आपल्या विीलांच्या 

ह्या शलदांनी प्रेरीत होवनु शहनाज इराणमध्ये बसलेला जम सोिुन, 
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आवण चालनु आलेली ईराणी नागरीकत्वाची ऑफर लाथािुन 

स्वदशेी परतल्या. 

• त्यांना जगण्याचा हेतु सापडला. –  

 

आपली मलुगी एका आंतरराष्ट्रीय वकतीची सौंदयवतज्ञ बननु 

आलेली पाहुन विीलांनी शहनाजची पाठ थोपाटली. त्याबरोबर 

त्यांनी आपल्या मलुीला जगण्याचा हते ु वशकवला. शहनाजच्या 
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विीलांनी वलहलेल्या त्या ओळी प्रत्येक नवउद्योजकासाठी 

मागवदशवक अशा आहते.   

“जर फक्त स्वतःच्या फायद्यासाठी काम करशील तर 

आनंि होणार नाही.” 

 “ववश्वववधात्याने आपल्याला इिे ह्यासाठी पाठववले 

आहे, की आपण आपले वसद्ध करावे.” 

“आम्ही ह्या जगात फार िोडा काळच राहणार आहोत.”  

“हे आमचे कायमचे घर नसुन, हा फक्त एक पडाव आहे.” 

 

“आपले ज्ञान, आपले धन ह्याने लोकांचा फायदा करुन दणेे, 

म्हणज ेआपण आपल्या आत्माची सजावट केल्यासारखं आह.े” 

विीलांचा हा उपदशे शहनाजन े कायम लक्षात ठेवला. त्यांनी 

मकुबधीरांचे एक स्कुल सरुु केले आवण पढेु यशस्वीपणे चालवले, 

दहा वषांनंतर त्या शाळेला राष्ट्रपती झैलवसंग ह्यांनी भेट वदली. 

शाबासकी दऊेन शहनाजचा उत्साह वाढवला. 

• शहनाजचं काम –  

शहनाज ची हबवल कॉस्मेटीक्स आवण लयटुीसलनु आज 

जगभरात पसरली आहते. आज त्यांची चारशेहुन अवधक एंटी 

एवजंगची उत्पादन े आहते. उच्च गणुवते्तचा कच्चा माल 
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वमळवण्यासाठी त्यांच्याकिे हबवल शेतीसदु्धा करतात. पाचशेहुन 

अवधक र चंाईजी आहते. एकशे अितीस दशेांमध्ये त्यांचा व्याप 

पसरला आह.े सोबतीला लयटुीकेअर टे्रवनंग इवन्स्टट्यटु सदु्धा 

चालवतात. 

शहनाज चा यशाचा मंत् खपु साधासरळ, सोपा आवण 

सटुसटुीत आह,े “पे इफ य ुक न, प्रे इफ य ुकान्ट”  म्हणज ेज्या 

समस्या सोिव ुशकता, वतथे कृती करा, जर समस्या सोिवता येत 

नसेल तर प्राथवना करा. जेव्हा ह ेपसु्तक वलहण्यासाठी, मी अनेक 

नामांवकत उद्योजकांचा अभ्यास करत होतो, तेव्हा उद्योजकांच्या 

ह्या शृंखलेमध्ये शहनाझ हुसेन यांच्यावरर वलहायच ंठरवलं, जेव्हा 

मी त्यांचं एक वाक्य वाचल,ं “माझ्या व्यवसायात मी इथवर 

पोहोचले, कारण माझा व्यवसाय माझ्या नसानसात सामावलेला 

आह.े” ध्येय जर का नसानसात सामवलं की त्याला कोण रोख ु

शकेल?  
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----------------------------------------------- 

ि गे्रट फोजचर – बाबा कल्याणी 

----------------------------------------------- 

 

असं म्हणतात, एखादा नामांवकत यशस्वी व्यवसाय भव्य 

प्रमाणात उभा करणं, ह ेकमीत कमी तीन वपढ्यांचं काम आह.े  जी 

कंपनी शंभर वषव वनयवमत प्रगती करते, वेगवेगळया संकटात 

येणाऱ्या आव्हानांच्या वावटळीपढेु वचवटपणे तग धरुन राहते 

आवण व्यवसायात येणाऱ्या तेजीमंदीला, वेगवेगळया चढ उतारांना 

सामोरं जात,े तीच कंपनी दशे-ववदशेाच्या पातळीवर स्वतःचं एक 

स्थान वनमावण करत,े आपला ठसा उमटावत,े आपल्या के्षत्ात 

अव्वल स्थान वमळवते. 

वबजनेस म नेजमेंटच्या तज्ञांनी ह ेसतु् मांिलं आह,े पवहली 

वपढी उद्योग व्यवसाय स्थावपत करते, दसुरी वपढी तो व्यवसाय 

वाढवत,े कुटंूबाच्या वतसऱ्या वपढीने वपढीजात वारसा पढेु 

चालवला, तर ही परंपरा येणाऱ्या वकत्येक वपढ्यांपयंत अशीच 

चाल ुराहत.े  ह्या साखळीमध्य ेदसुऱ्या वपढीचा रोल खपु महत्वाचा 

आह,े एकीकिे त्यांना पवुवजांच्या कतुवत्वाला सांभाळावे लागत,े 
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दसुरीकिे काळाची पावले ओळखणारी वतसरी वपढी सदु्धा 

घिवावी लागत.े  

आज अशाच एका दसुऱ्या वपढीतल्या कतुवत्ववान माणसाची 

गोष्ट सांगणार आह.े कल्याणी समहुाच ेसंस्थापक आहते, नीलकंठ 

कल्याणी, आवण त्यांचा मलुगा बाबा कल्याणी ह्यांनी आपल्या 

समहुाला ववश्वाच्या कानाकोपऱ्यात पोहचवले. बाप आवण मलुगा 

ही जोिी इतक्या अदभतु वेगान ेधावली आह ेकी, त्यांची भारत 

फोजव ही कंपनी जगातील सवावत मोठी फोवजंग कंपनी आह.े 

अमेरीकेत तयार झालेल्या प्रत्येक दसुऱ्या ट्रक्समध्य ेभारत फोजवचे 

रंट एक्सेल लावलेले असते, अमेरीका, यरुोप, जापान, चीन, 

ब्राझील, म वक्सको ह्या सवव दशेातल्या ऑटोमोबाईल कंपन्यांना 

भारत फोजव काम्पोनंट्स म्हणजे सटेु भाग परुवते. हळद आवण 

शेंगदाण्याचा व्यवसाय करणाऱ्या शेतकऱ्याची कंपनी आज अकरा 

हजार कोटी रुपयांच्या उलाढालीपयंत जाऊन पोहचली आह.े ही 

कंपनी इतकी मोठी झाली कशी, चला, जाणनु घेऊया! 

विल्याने होत आहे रे, आधी विलेची पावहजे. – 

महाराष्ट्राच्याच सातारा वजल्ह्यात एक सधन शेतकरी 

रहायचे, अनपपा कल्याणी त्यांच ेनाव, लोक त्यांना हळदी वकंग 

म्हणायच.े अनपपा खपु मोठ्या मनाच े व्यक्ती होते, लोक लांबनु 

लांबनु त्यांना मदत मागण्यासाठी येत असत. अनाथ आवण गरीब 
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मलुांना ते आपलेपणाने आधार द्यायचे. पढेु महाराष्ट्राचे पवहले 

मखु्यमंत्ी झालेले, आवण वजनदार नेत े असलेले यशवंतराव 

चव्हाण ह्यांना सदु्धा त्यांनी त्यांच्या संघषावच्या काळात आवथवक 

मदत केली होती आवण त्यांचे करीअर घिवले. पण म्हणतात ना, 

प्रत्येकाचे वदवस कधी ना कधी पालटतात. एकदा ह्या ददुवैाने खदु्द 

अनपपांवरच घाला घातला आवण त्यांना व्यवहारात प्रचंि नकुसान 

झाले, हा झटका इतका मोठा होता, की अनपपा खपु खचले, 

कजवबाजारी होवनु व्यवसायातनु बाजलुा झाले, त्यांचा मलुगा 

नीलकंठ ह्याला अध्याववर वशक्षण सोिावे लागले आवण घराचा 

खचव भागवण्यासाठी तो घरची उसाची शेती करु लागला. शेंगदाणा 

आवण हळदीचा व्यवसाय करु लागला. मेहनतीतनु आवण कष्टातुन 

त्यांनी कुटंूबाची ववस्कटलेली आवथवक घिी पनु्हा नीट बसवली 

खरी पण मनातल्या मनात एक मोठा उद्योगपती होण्याची त्यांची 

उमी त्यांना स्वस्थ बस ुदते नव्हती. १९६२ हा काळ परवमट आवण 

लायंसंस राज चा होता. उद्योगपतींना सरकारी अवधकाऱ्यांकिुन 

चोर आवण गनु्हगेार ह्या भावनेन े वागवले जाई. भारतात नवा 

कारखाना सरुु करण ेप्रचंि वजकीरीचे काम होत.े  नीलकंठने खटपट 

करुन आपले वमत् वकलोस्कर आवण कोल्हापरुचे महाराज 

ह्यांच्याकिुन पाच पाच लाख रु भांिवल घेऊन त्यांना भागीदार 

केले आवण सरकारी दप्तरी परवानगीचा अजव केला. यशवंतराव 



उद्योग गाथा पंकज कोटलवार 

221 

 

चव्हाणांनी नीलकंठ ह्यांना ओळखले व महाराष्ट्र शासनाने त्यांना 

तात्काळ मंजरुी वदली. मात् कें द्र सरकारमध्य े मंत्ी असलेल्या 

मनभुाई शाह ह्यांनी त्यांना कंपनीत वहस्सेदारी मावगतली, आवण ती 

नाकारल्यावर त्यांनी ती फाईल नीलकंठच्या चेहऱ्यावर फेकुन 

मारली. भर ऑफीसमध्य े नीलकंठचा जाहीर अपमान झाला, 

त्यांचा चष्मा फुटला. त्यांच्या आयषु्याची पढुची पाच वष ेफुकट 

गेली, कारखाना सरुुच झाला नाही.  

इि ंन मम!. –  

स्थापना केल्यानंतर आपले पवहल ेफोवजंग तयार करायला 

भारत फोजवला तलबल आठ वषव प्रवतक्षा करावी लागली. पण वचवट 

नीलकंठजी नी आपली वजद्द सोिली नाही. त्यांनी एक उत्कृष्ट 

फोवजंग कंपनी चाल ु केली, त्यांचा मलुगा बाबा कल्याणी 

व्यवसायात आला, आवण जनरेशन ग पमळेु म्हणा, वकंवा 

एकमेकांच्या काम करण्याच्या पद्धतीमळेु म्हणा, दोघांमध्ये खटके 

उिु लागले. नीलकंठजी ‘स्लो एंि स्टेिी’ ह ेतत्व पाळणारे एक 

संयमी उद्योजक होत,े तरुण रक्ताचे बाबा कल्याणी प्रचंि 

महत्वकांक्षी आवण धिािीचे यवुा होते, यापढुची वाटचाल त्यांना 

आिामक वतृ्तीने करायची होती, १९९४ मध्य ेमतभेद टोकाला 

पोहोचले होत,े पण ते जगजाहीर होण्यापवुीच नीलकंठ जींनी माघार 
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घेतली, मनाचा मोठेपणा दाखवनु त्यांनी कंपनीची सगळी सतु्े 

आपल्या तरुण मलुाच्या हाती सोपवली, व स्वतः वनवतृ्त झाले.   

झंझावात, केवळ झंझावात! – 

बाबा कल्याणी आपल्या उत्तुंग यशाचे रहस्य एका प्रसंगाच्या 

रुपात सांगतात, “माझे वशक्षण वमल्ट्री बोिीगं स्कुलमध्ये झाले,” 

आवण आमच्या वप्रवन्सपल सरांनी आम्हा मलुांच्या कोवळया 

मनात एकच गोष्ट कोरली”, “पले द गेम!”  “ववजय पराजयाचा 

ववचार न करता, आपले काम करा,”  “ह ेत्यांचे तेव्हाचे पालपुद, 

पढेु तोच माझा स्वभावच बनला.” बाबा कल्याणी ह्यांनी वबलाव 

इन्स्टीट्यटु मधनु मेक वनकल इवंजनीअरींग केले.  १९७० च्या 

दशकात जेव्हा ते भारत फोजव मध्य ेदाखल झाले तेव्हा भारत फोजव 

फक्त धरु बाहरे काढणारी, सायलेन्सर बनवणारी कंपनी होती. 

बाबांनी एकेका नवनवीन क्षेत्ात प्रवेश करायला प्रारंभ केला, 

आवण धरुाच्या वचमण्या बनवणाऱ्या कंपनीला त्यांनी ऑटोमोबईल 

कांम्पोनंट, अनेक महत्वाचे सटेुभाग बनवणारी दशेातली नंबर वन 

कंपनी बनवले. 

ह्या प्रवासात अनंत अिचणी आल्या. १९८० चा उत्तराधव 

येताना सोबत खतरनाक मंदी घेऊन आला.  कंपनी बंद पिण्याच्या 

मागाववर होती, बाबा कल्याणी सटु चढवनु दशेाबाहरे पिले, 

वेगवेगळया दशेात जाऊन आपल्या कंपनीच्या आवस्तत्वासाठी 
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झगिु लागले, मोठमोठ्या कार आवण ट्रक कंपन्याच्या 

ऑफीसमध्य ेभेटी दऊेन, व्यवसाय शोध ुलागले. म्हणतात ना, 

पेरलेले बीज वाया जात नाही, त्यांच्या ह्या धिपिीला यश आले 

आवण १९९१ मध्य े अमेरीकेतनु १९९४ मध्ये जापानच्या 

वमत्सवुबशीकिुन वनयावतीचे खपु मोठे कॉण्ट्रक्ट भारत फोजवन ेखेचनु 

आणले.  

जो ररयाज करेगा, वोही राज करेगा! 

आंतरराष्ट्रीय सपलाय करताना बाबांना जाणवले, आपण 

भारतीय तंत्ज्ञानात खपुच माग े आहोत. आपले ह मर फोजव 

कालबाह्य झाले आहते. त्यांनी ह े बदलायचे ठरवले, अनेक 

िांतीकारी वनणवय घेतले. प्रसंगी वपत्याचा ववरोध पत्कारुन त्यांनी 

कंपनीचा संपणुव कायापालट केला. आपला पल टं, त्यातील उत्पादने 

अत्याधवुनक बनवले. आपल्या पल टंला अपिेट करण्यासाठी 

बाबांनी १९९५ ते २००० ह्या पाच वषावत काही कोटी रु खचव केल े

तेव्हा ऑटोमोबाईल माकेटमध्ये ससु्ती होती, मालाला उठाव 

नव्हता, त्यांची ही खटपट पाहुन, त्यांचे वररष्ठ सहकारी त्यांना हा 

घाट्याचा सौदा होईल अशी भीती दाखवत होत.े पण बाबा 

कुणालाच बधले नाहीत, कुणाच्या टीकेला त्यांनी भीक घातली 

नाही, ते दरुदशी होत,े त्यांचे लक्ष भारताच्या नाही, जगाच्या 

बाजारपेठेवर होत.े वल्िव क्लास प्रॉि्क्शन करण्यासाठी केलेल्या 
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महागि्या ऑटोमेशन मळेु भारतफोजव ने कात टाकली. आज 

फोवजंगची प्रविया माणसु वनवमवत नाही, संपणुवपणे कॉम्पटुर वनवमवत 

आह.े वजथे एका िाय ने १००० नग तयात व्हायचे, वतथ ेअिीच 

हजार नग तयार केले जाऊ लागले. आंतरराष्ट्रीय ग्राहकांना हवी 

असलेली स्पीि आवण एक्यरेुसी त्यांनी गाठली आवण आज भारत 

फोजवचे नाव ववदशेांमध्येही सन्मानान ेघेतले जात.े   
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सन २००० नंतर कल्याणी समहु इतका शवक्तशाली झाला 

की त्यांनी दशेाबाहरे हातपाय पसरायला सरुुवात केली, हळुहळु 

पद्धतशीरपणे आपले सगळेच वदग्गज स्पधवक आपल्या बाजनेु 

वळवनु घेतले.   सवावत आधी त्यांनी यरुोपच्या जायंट असलेल्या 

िाना कापोरेशनला खरेदी केले. मग अमेरीकेची फेिरल आवण 

इमाट्रा ववकत घेतली. २००३ मध्य ेजमवन फोवजंग कंपनी सीिीपीचे 

अवधग्रहण केले. २००६ मध्ये चीनमधील सवावत मोठी कंपनी फस्टव 

ऑटोमोबाईल कंपनीचे मालकी हक्क ववकत घेतले. ह्या सवव 

कंपन्यांमळेु त्यांची वावषवक उत्पादन क्षमता सहा लाख टन इतकी 

झाली आह.े  अमेरीकेहुन आलेल्या एका मोठ्या आवधकाऱ्याने 

जेव्हा भारत फोवजंगला भेट वदली तेव्हा बाबा कल्याणींना शॉप 

फ्लोअरवर पाहुन तो थक्कच झाला. 

 “हा अलजोपती उद्योगपती वेगळया मातीचा बनलेला आह,े 

मला त्यांच्याशी हस्तांदोलन करता आले नाही, कारण त्यांच्या 

हाताला ग्रीस होत.े” 

२००६ चा वबझनेस इवंियाचा एवॉिव घेताना बाबा कल्याणी 

चे बोल मला आकषवणाच्या वसद्धांताचीच अनभुतुी करुन दतेात.    

“१९७० च्या दशकात माझे एकच लक्ष्य होत,े दशेातील सवावत 

मोठी फोवजंग कंपनी होण्याचे!” “१९८० मध्य े मी आवशयावर 

फोकस केले,” “आज आमची नजर जगावर आह,े” पढेु ते अलदलु 
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कलामांचं वाक्य उद्धतृ करुन म्हणतात, “स्वपनं ते नसतं, जे आपण 

झोपेत बघतो,” “स्वपनं ते असतं, जे आपली झोप उिवतं,” “अशा 

एकेका स्वपनांनी माझी झोप उिवली होती, आवण अनोखा, आवण 

रोमांचक प्रवास करुन मी इथवर पोहोचलो आह.े” बाबा टेवनस 

खेळतात, गोल्फ खेळतात, वॉटर स्की चा थरारक आनंद घेताना 

तासनतास त्यात हरवनु जातात, त्यांच्या खजुे फामव हाऊसवर एक 

स्पीि बोट आह,े त्यांना एअर िाफ्टच ंउििाण करायला आवितं,  

आपल्या उजेचं रहस्य त्यांनी एका वठकाणी मनमोकळेपणाने सांगनु 

ठेवलयं, “दसुऱ्यांवर प्रेम केल्यान,े दसुऱ्यांसाठी काही केल्याने, 

मला उजाव वमळत.े” 

लॉ ऑफ अट्र क्शन अजनु वेगळा काय असतो? 

आभार आवण शभुेच्छा!  
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--------------------------------------------------------------- 

शहंशाहाचे पुनरागमन 

--------------------------------------------------------------- 
 

 

तो काळ १९९६-९७ चा होता, पंचवीस वषांहुन अवधक 

वहदंी वसनेसषृ्टीवर एकहाती अवधराज्य गाजवणारा अवभनेता 

अवमताभ बच्चन नव्यानेच एबीसीएल कंपनी स्थापन करुन 

व्यवसायाच्या क्षेत्ात उतरला होता, पण व्यावसावयक आिाखे 

चकुल्यामळेु म्हणा, कधी व्यवहाराचे ठोकताळे चकुल्यामळेु 

म्हणा, अवमताभला एकामागोमाग एक संकटांना सामोरे जावे 

लागले. अवभनयाच्या क्षेत्ात तफुान फटकेबाजी करणारा अवमताभ 

व्यवसायाच्या वपचवर मात् वहटववकेट झाला. एबीसीएल इतकी 

गाळात रुतली होती की अवमताभ गळयापयंत कजावत बिुाला 

होता, कजावच्या ककव रोगाने अवमताभच्या गळयाभोवती असा 

काही फांस आवळला, की त्याचा जीवच गदुमरु लागला होता, 

त्याचं राहतं घर दखेील जप्त होण्याची वेळ आली होती. इकिे 

एबीसीएलन े वदवाळखोरी जाहीर केली, वतकिे सावकारांनी 

अवमताभवर एक िझनहुन अवधक खटले भरल,े अवमताभची 

चमकदार छबी बघता बघता पणुवपणे धळुीस वमळाली, ‘अवमताभ 
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संपला’, ‘एका शहशंहाचा अंत’ अशा शीषवकाखाली 

अवमताभच्या अपयशाची चचाव चवीन ेचवचवली जात होती.  

ददुवैाच्या काळात वबग-बी ची आकाशाएवढी उंची इतकी 

ठेंगणी झाली, की लोक ह्या चमकणाऱ्या ताऱ्याचं तटुलेल्या आवण 

आकाशात सैरावैरा धावणाऱ्या धमुकेतमुध्ये झालेलं रुपांतर पाहुन 

लोक टाळया वपटु लागले होत.े पण एक चमत्कार घिला, 

आतापयंत पिद्यावर केलेला, रीललाईफमध्ये केलेला संघषव वफका 

पिेल, असा काही झुंजार संघषव केला, की राखेतनु नवा जन्म 

घेणाऱ्या लोकांमध्ये अवमताभचे नाव सोन्याच्या अक्षरांनी कोरले 

गेले. आपला बिुता मानसन्मान वाचवण्यासाठी साठ वषावच्या 

ररटायर होण्याच्या वयात कंबर कसनु आपली क्षमता आवण 

आपली प्रवतभा आपल्या कामामध्य े एकाग्र केली. एकट्या 

अवमताभन े ते करुन दाखवले, जे वकत्येक नामवंत कंपन्यादखेील 

करु शकल्या नाहीत. वदवाळखोरीचा वशक्का लागल्यानंतर 

कजावची परतफेि न करण्याची रुढ परंपरा अवमताभने तोिली. 

प्रसंगी एकाहुन एक दयु्यम दजावचे टुकार वसनेम ेसाईन केले, पण 

वदवसरात् काम केले, प्रत्येक सावकाराचा पै पै परत केला.   

जेव्हा रोल वमळणे बंद झाले, तेव्हा काम मागण्यासाठी 

अवमताभ यश चोप्रांच्या दारात जाऊन उभा टाकला. ऑक्टोबर 

२००२ मध्य ेइवंिया टुिेला वदलेल्या मलुाखतीत अवमताभ म्हणतो,  
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“ददुवैाच्या काळात मी स्वतःलाच ववचारले, मी काय करतोय?, 

मग मी यश चोप्रांच्या दारात जाऊन उभा राहीलो, आवण म्हणालो, 

मला काम पावहज.े” पररणाम - मोहबत्तेचा जन्म!  ह्याबरोबर सरुु 

झाला अवमताभचा दसुरा िाव, अवमताभला जवळुन ओळखणारे 

म्हणतात, “अवमताभची वेदना सोसण्याची अदभतु क्षमता आह.े” 

• नेमके अपयश कशामुळे आले? –  

एबीसीएल ची १९९६ मध्ये स्थापना झाली तेव्हा त्यांनी 

आपल्यासमोर साधी, सोपी, सरळ चार उवदष्ट ेठेवली होती. वफल्म्स 

वनमावण करुन त्यांच े ववतरण करण,े म्यझुीक अवधकार ववकण ेव 

ववकत घेणे, टी. व्ही प्रोग्र म्सची वनवमवती करण,े आवण एंटरटेनमेंट 

इव्हेंट्स आयोवजत करणे. एबीसीएलच े संचलन करण्यासाठी 

वहदंसु्थान यवुनवलव्हरच्या संजीव गपु्ता ह्यांना एबीसीएल मध्य े

सीईओपदावर नेमण्यात आले. कंपनीने पवहल्यावषी चांगला नफा 

कमवला, पण कंपनीला आणखी रोख नगदीची गरज भास ुलागली. 

एबीसीएल ने बेंगलोरमध्य े ववश्वसुंदरी वनविण्याचा शो अयोवजत 

केला. ह्यातनु खपु मोठी नगदी रक्कम आवण भरघोस नफा हाती 

पिेल असा कयास बांधला गेला. पलान सपुरफ्लॉप झाला,  

पावकस्तानी गायक नसुरत फतेह अली खान ह्यांचे ८६ अल्बमच्या 

गाण्यांची खरेदी त्यांना खपु महाग पिली. एकेकाळी फक्त आपल्या 

जीवावर बॉक्स ऑफीस गल्ला जमवणारा अवमताभ एकामागोमाग 
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एक सपुरफ्लॉप वसनेम ेदऊे लागला. अवमताभची बाजारातली पत 

संपली, शेअसवचे भाव धिाधि कोसळले. वसनेसषृ्टीतला कोणीही 

माईका लाल अवमताभच्या बिुणाऱ्या नौकेचे वारु 

सांभाळण्यासाठी पढेु आला नाही. सगळे तटस्थपणे एबीसीएलचा 

ह्र्दास बघत राहील.े 

• आविचक ्यवहार चोखपणे सांभाळा. –  

भास्कर समहुाला वदलेल्या एका मलुाखतीत अवमताभ 

म्हणतो, “मी व्यावहररक नाही.” “वहशोब सांभाळण्याचे काम मी 

माझा छोटा भाऊ अवजताभ ह्यांच्यावर सोपवले होत.े” अवजताभ 

आपल्या व्यवसायासाठी लंिनला स्थावयक झाला आवण 

अवभनयात व्यस्त असल्यामळेु मला माझे अकांऊंट, माझे आवथवक 

व्यवहार, म नेजरांच्या भरवशावर सोिाव ेलागले, आवण वतथेच 

घात झाला. आपल्या अपयशाची वममांसा करताना एका जागी 

अवमताभ असेही म्हणतो, “मला असे सांगण्यात आले होत ेकी मी 

माझ्या टीमला पणुव स्वातंत् वदले पावहज े व त्यांच्या कामात 

ढवळाढवळ करु नय.े” “पण मी अवधक दक्ष आवण चौकस 

रहायला पावहजे होतं.” “अंवतम वनणवय आवण वनयंत्ण मी स्वतःच्या 

हातात ठेवायला हव ेहोत.े” “आता मला चांगला धिा वमळाला 

आह.े”  

•वाघ म्हातारा झाला तरी झंुजणे त्याच्या रक्तातच असते. –  
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वसने जगताच्या शहशंहासमोर आलेल्या संकटाची फक्त 

कल्पनाच करुन बघा, वसनेम े फ्लॉप होतात, व्यावसावयक 

जावहरातींच्या कराराचे नतुणीकरण होत नाहीय,े मलुगा अवभषेक 

ह्याला वचत्पटात ब्रेक वमळत नाहीय,े वहन्दी सावहत्याचे उध्ववय ु

अवमताभचे वप्रय बाबजुी हररवंशराय बच्चन वदृ्धावस्थतेील कष्ट 

सोसत आहते, अवमताभचा बंगला प्रवतक्षाची बेल वाजते, 

अवमताभची आई तेजी बच्चन दरवाजा उघितात,  समोरचा माणसु 

बंगल्याच्या जप्तीची नोटीस घेऊन आला आह,े अगदी वसनेमात 

घिावी अशी घटना ह्या महानायकाच्या आयषु्यात घिली, पण हा 

माणसु प्रत्येक अवघि प्रसंगाला ववलक्षण धैयावन ेसामोरा गेला. 

• मै आज भी फें के हुवे पैसे नही उठाता! –  

मोहबत्तेंच्या प्रत्येक दृश्यात अवमताभने अक्षरशः जीव 

ओतला आह.े त्या वचत्पटाची शटुींग करताना अवमताभ नव्वद 

कोटी रुपयांच्या कजावखाली बिुालेला होता, मोहबत्तेच्या प्रत्येक 

रेममध्य ेअवमताभच्या खोल िोळयामध्ये एक वेदना वदसत,े कधी 

पनु्हा वपक्चर पाहीला तर ती वेदना वाचण्याचा प्रयत्न करा. जेव्हा 

कौन बनेगा करोिपतीच्या शो होस्ट करण्यासाठी अवमताभला 

ववचारणा झाली,  जाणकार लोकांनी न मागताच अवमताभला 

सल्ला वदला, “शतकाच्या महानायकाने छोट्या पिद्यावर येणं, 

खपु चकुीच ं ठरेल.” पण अवमताभजवळ पयावय होताच कुठं? 
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त्याला कसही करुन फक्त नव्वद कोटींचं कजव फेिायचं होतं, छोट्या 

पिद्यावर एंकरींग केल्याने त्यांना खपु पैसा वमळणार आह,े ह े

कळताच एका क्षणात ते तयार झाले,  पवहले पंच्याएंशी एपीसोि 

करुन त्याने पंधरा कोटी रुपये कमवले. ह्या कायविमाने 

स्टारपलसचेही वदवस पालटले. अवमताभकिे पनु्हा एकदा 

जावहरातींचा ओघ वाढला. आयसीआयसीआय ब केंने दहा कोटी 

रु मोजनु अवमताभला आपला ब्र िं एम्बेसीिर म्हणनु करारबद्ध 

केले, ही त्यावेळची सवावत मोठी िील होती. अनेक यवुा, 

प्रयोगशील आवण तिफदार वदग्दशवकांच्या मागवदशवनाखाली 

अवमताभन ेकसदार अवभनय केला. असं म्हणतात, की अवमताभने 

आपल्या तारुण्यात कमवला त्यापेक्षा वकतीतरी पट जास्त पैसा ह्या 

सेकंि इवनंगमध्ये कमवला.कटु अनभुवांनीच अवमताभला 

प्रोफेशनल बनवले होत.े ठरल्याप्रमाणे पैसे वदले नाहीत म्हणनु बमु 

च्या वनमावत्याला त्यांनी कोटावत खेचले होत े आवण आपल्या 

मेहनतीचे पैसे वसलु करुन घेतले होत.े पाकव र पेन, रील एंि टेलर, 

नेरोलेक पेंट, क िबरी आवण िाबर अशा वदग्गजांनी अवमताभलाच 

वनविल ेआवण वतकिे अवमताभन ेआपल्या कंपनीची ब लन्सशीट 

एकदम स्वच्छ केली. 
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• मन के हारे हार है, मन के जीते जीत! 

अवमताभपवावमळेु तीन गोष्टी झाल्या. त्याच्यापासनु धिा 

वशकल्यान े बॉलीविु मध्ये आवथवक वशस्तीची सरुुवात झाली. 

कॉपोरेट वल्िव मध्य ेमेहनत आवण प्रामावणकपणाचा संदशे गेला. 

एबीसीएलचा पनुजवन्म झाला, एबी कॉपव ह्या नावाने! पढेु ह्याच एबी 

कॉपवन ेएकाहुन एक सरस वसनेमे बनवले. एकदा दधुानं तोंि भाजलं 
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की लोक ताकही फंुकुन फंुकुन वपतात. आपला आत्मववश्वास 

गमावनु बसतात, आपली लढण्याची वजद्दही हरवनु बसतात.  मात् 

मनोरंजक उद्योगात िांती घिवण्याच्या आपल्या ध्येयापासनु 

अवमताभ अवजबात ववचलीत झाला नाही. 

अपयश सोबत खपु मोठं यश घेऊन येतं, असं म्हणतात, 

अवमताभ आता एवढे व्यावसावयक झाले आहते, की काम 

मागण्यात आवण पैसे वसलु करण्यात आता अवमताभला अवजबात 

संकोच वाटत नाही.अवमताभचे एंग्री यंग म न वसनेमे पाहताना 

आपण तीन तासांसाठी मंत्मगु्ध होतो, लढवय्या वहरोला पाहुन 

प्रेक्षक वचत्पटात हरवनु जातो, आवण स्वतःलाच वहरो समजायला 

लागतो. पण खरं सांगयचं तर, आपल्या प्रत्येकाच्या मनाच्या एका 

कोपऱ्यामध्ये एक अवमताभ दिलेला असतो, फक्त त्याला आपण 

जोपासायला वशकल ं पावहजे. नौकऱ्या मागणारे हात नौकऱ्या 

वाटणारे व्हावेत, ह्या एका भावनेन े मी उद्योगपतींच्या चररत्ांचा 

अभ्यास केला आवण त्यांची संघषवगाथा – जीवनगाथा 

तमुच्यासमोर मांिली. ह्या पैकी एकेका उद्योजकांच्या 

जीवनप्रवासातनु आपल्या सवांना प्रेरणा वमळावी व त्यांच्यासारखं 

भव्य वदव्य जीवन आपल्या सवांच्या वाट्याला यावं, ह्या एकाच 

शभुकामनेसह, आभार आवण शभुेच्छा!  
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भारतीय शेतकरी जर मॉडनु शतेीिी पद्धती आत्मसात करुन िेतील, 

तर सिंपणुु जगात कोणावरही कधी उपासमारीिी वेळ येणार नाही. 

------------------------------------------------------------------ 

शुद्ध बीजापोटी, फळे रसाळ गोमटी –  

डॉ. बरीनारायण बारवाले 

------------------------------------------------------------------ 

 

एका राजाला तीन मलु ेहोती.  राजाला वनवतृ्तीचे वेध लागले 

होत,े  आपल्या तीन मलुांपैकी कोणता मलुगा अवधक बदु्धीमान 

आवण राज्य चालवण्यासाठी सक्षम आह,े असा त्याला प्रश्ण 

पिला. त्याने त्या वतघांची परीक्षा घेण्याचे ठरवले,  आपल्या वतन्ही 

मलुांना, त्यान ेएकेक ओजंळ भरुन एका ववशीष्ट दवुमवळ वनस्पतीचे 

बी वदले, आवण सांवगतले, मी तीथवयात्ेला जात आह,े  मी 

आल्यावर ह ेबी मला सरुवक्षत वमळायला हव.े पवहल्याने ते बीज 

मोठमोठाली कुलपुे असलेल्या एका भक्कम वतजोरीत ठेवनु वदले. 

दसुऱ्याने ववचार केला, आपण ह ेबी बाजारात ववकुन टाकु, 

आवण जेव्हा राजा परत येईल तेव्हा नव ेबीज ववकत घेऊन राजाला 

दऊे! राजाला अदलाबदली कशी कळेल? त्यान ेते बाजारात ववकुन 

टाकले, वतसऱ्यान े मात् राजवाि्याच्या पटंगणात त्या वबयांची 
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पेरणी केली, आवण छानशी लसुलशुीत रोपं उगवली. काही 

मवहन्यांनी राजा परत आला,  पवहल्या मलुाचे वतजोरीतले बीज 

सिुन गेले होते, दसुरा मलुगा ते दवुमवळ बीज कुठे शोधचु शकला 

नाही, बगीचा फुलवणाऱ्या वतसऱ्या मलुावर राजा प्रसन्न झाला, 

आवण त्याला सम्राटाच्या गादीवर बसवनु, वनवश्चतंपणे तो वनात 

वनघनु गेला. 

ह्या गोष्टीमध्ये जीवनाचं खपु मोठं रहस्य लपलेलं आह,े  

म्हणतात ना, पैसा ही सरुवक्षत साठवनु ठेवला की कुजतो आवण 

योग्य वठकाणी गुंतवला की रुजतो. मनषु्य जन्म सदु्धा त्या 

वबयांसारखाच दवुमवळ आह,े त्याचाही योग्य तो वापर नाही केला, 

तरी हा दहे हळुहळु सितो, आवण नाश पावतो. त्या ऐवजी धािस 

आवण कतुवत्वाच्या जवमनीमध्ये कमांची बीज े पेरली तर, कष्टानं 

त्यावर घामाचं वसंचन केलं, तर लवकरच आपल्याही जीवनात, 

यशाचा सुंदर मळा वपकतो. 

काही वदवसांपासनु, अशाच काही उद्योजकांचा आपण 

अभ्यास करत आहोत.  त्या श ंखलेमधलं पढुचं नाव आह,े िॉ. 

बद्रीनारायण बारवाले!  तमु्ही मवहको सीिसचं नाव नक्की ऐकलं 

असेल,  िॉ. बारवाले, त्या सपु्रवसद्ध मवहको कंपनीचे संस्थापक, 

अध्यक्ष आवण संचालक आहते. वपढ्यानावपढ्या त्याच त्या 

प्रकारची शेती करणारा आपला शेतकरी, संकरीत वबयाणांच्या 
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कायवक्षमतेबाबत अनवभज्ञ होता, साशंक होता.  पण परंपरागत 

वबयाण्यांपेक्षा वकतीतरी अवधक पटीन ेउत्पादन करणाऱ्या, हायब्रीि 

वबयांचे शोध लावनु त्यांना शेतकऱ् यांपयंत पोहोचवण्याचे श्रेय िॉ. 

बारवाले ह्यांच्या मवहको सीिस ला जाते. २००२ मध्य े भारत 

सरकारन ेबीटी कॉटन तयार करण्याची आवण ववकण्याची परवानगी 

भारतात सववप्रथम मवहकोलाच वदली आवण दशेाच्या इवतहासात 

कापसाच्या उत्पादनात नवा अध्याय वलहला गेला.  

• श्रीमंती कुणी कूणाला तबकात भेट म्हणुन िेत नाही.  

मराठवािा आवण ववदभावच्या सीमेवर एक छोटेसे गाव आह,े 

वहगंोली!  ह्या गावात १९३० च्या गणशे चतथुीच्या पववत् वदवशी 

कागलीवाल ह्यांच्या पररवारात जन्म झाला. कागलीवाल अत्यंत 

गरीब कुटंूब होते, गायी-म्हशी पाळायच्या आवण दधु ववकायचे हा 

त्यांचा धंदा! विीलांना मलुांच े पालन पोषण अवघि जात 

असल्यामळेु दहा-अकरा वषावच्या वयातच बदरी कमवता झाला.  

पाचवीत असताना बदरीने शाळेच्या बाहरे उभा राहुन कधी 

चणुावच्या पि्ुया ववकल्या, कधी गावाच्या आठविी बाजारात 

साखर, बटाटे, तपु अशी दकुाने लावली, आवण कुटंूबाचा आवथवक 

भार उचलला. जालनामध्ये एक श्रीमंत शेतकरी होत,े भीकुलाल 

बारवाले!  त्यांच्या एकुलत्या एका मलुाच ेवनधन झाले, त्यांना एक 

उत्तरावधकारी हवा होता, छोट्या बदरीची कतवव्यवनष्ठा आवण 
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समंजसपणा त्यांना खपु आविला. मी बदरीला दत्तक घेतो, अशी 

त्यांनी बदरीच्या भावांना गळ घातली, बदरीच्या कुटंूवबयांनी ह्याला 

संमती वदली, आवण छोट्या बदरीचे नाव बद्रीनारायण बारवाले 

असे झाले.  अंकुर फुटण्यासाठी आससुलेल े एक बीज, आता 

सपुीक जवमनीत वाफावण्यासाठी सज्ज झाले होत.े  

• सोन्वयाची परीक्षा घेतली जातेच, कधी तापवुन, कधी 

घाव िेऊन! 

१९४३ मध्ये बद्रीनारायणचे पनुश्च हायस्कुलमध्ये वशक्षण सरुु 

झाले खरे, पण वनयतीने त्याची परीक्षा घेणे काही सोिले नाही. 

काही वषांनी त्याचे दत्तक विील वभकुलाल बारवाले ह्यांचेच वनधन 

झाले, आवण त्यांची संपत्ती हिपण्यासाठी टपनु बसलेल्या 

नातेवाईकांनी बदरीला त्यांचा कायदशेीर वारस मानन्यास नकार 

वदला. बदरीनारायणला अपमानास्पदररत्या स्वतःच्याच घरातनु 

बाहरे काढले गेले.  ह्या जगात संघषव केल्यावशवाय काही वमळत 

नाही, ह्याचा मोठा धिाच त्यांना कुमारवयात वमळाला. 

बदरीनारायण स्वावलंबी असल्यामळेु स्वतःला पोसण्यात सक्षम 

होता. त्याने स्वाथी आवण मतलबी नातेवाईकांना कोटावत खेचले. 

बदरी आपल्या आयषु्याची पवहली लढाई वजंकला. १९४७ मध्ये 

भारत स्वतंत् झाला खरा, पण मराठवाि्याचा बहुतांश भाग 

वनजामाच्या सत्तेखाली होता. वनजामाच्या अत्याचाराच्या कथा 
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ऐकुन बहुतांश तरुणांचे रक्त खवळले, अनेक वठकाणी सत्याग्रह-

उठाव होव ु लागले. स्वावभमानी बद्रीनारायण ह्यांनी पढुाकार 

घेतला, जालन्यातल्या स्वातंत्लढ्याची सतु्े त्यांच्या हातात वदली 

गेली. इथनुच त्यांच्यात एका लीिरचा जन्म झाला. कंुिवलका 

नदीचा पलु उिवण्याच्या धािसी कृतीमळेु त्यांना दहा मवहन्यांचा 

तरंुुगवास झाला.  

• सुजलाम सुफलाम भारताचे स्वपन –  

कालांतराने बद्रीनारायण ह्यांचे लग्न झाल,े ते कामकाजाला 

लागले, बारवाले कुटंूवबयाकिे बऱ्यापैकी शेतीवािी होती, पण 

१९६०च्या दशकात भारतात भीषण दषु्काळ पिला, अमेरीकेतनु 

हलक्या प्रवतचा गहु आयात करावा लागायचा. ज्या दशेात पस्तीस 

टक्के जवमन सपुीक आह,े भरपरु पाऊस होतो, आवण अनेक नद्या 

वाहतात, त्या दशेातले लोक उपासमारीन े मरु लागले. भारत 

सरकारन े हररत िांती करण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन वदले, 

भारतीय कृषी वैज्ञावनकांनी नवनवीन संकरीत बी वबयाणी िेव्हलप 

केले, उपललध केले. पण शेतकरी ह ेबीज वापरायला घाबरायचे, 

त्याचा ववरोध करायच,े बद्रीनारायण ह्यांनी पढुाकार घेऊन आपल्या 

शेतात त्या वबयांची पेरणी केली,  ह े बी वापरुन आपला दशे 

अन्नाच्या बाबतीत स्वयंपणुव बनेल, ह्याची त्यांना खात्ी वाटु 

लागली, त्यांनी आपल्या शेतातच उन्नत बीजांचे उत्पादन केले, 
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आवण त्याचा प्रसार-प्रचार करण्यासाठी स्वतःला वाहुन घेतले. 

ह्यातनुच पढेु मवहको सीिसचा जन्म झाला. 

 

• ह्या जगाला एखािी ‘भेट’ द्यायला तुम्हाला आवडेल 

का?  



उद्योग गाथा पंकज कोटलवार 

241 

 

संकरीत वबयाणांच्या व्यवसायात त्यांना इतकी रुची येऊ 

लागली, की त्यांनी अनेक कृषी तज्ञ आवण वैज्ञावनकांना बोलावनु 

नवनवीन प्रयोग करण्याची प्रयोगशाळाच उभी केली. शािज्ञांच्या 

कष्टाला यश आलं आवण पवहली संकरीत भेंिी बनवली गेली.  नऊ 

इचं लांब भेंिीन ेत्यांना दशेभरात ओळख बनवनु वदली. स्वतःला 

कसलेही तांवत्क ज्ञान नसताना, कसली विग्री नसताना, 

बद्रीनारायण ह्यांनी संकरीत वबयांच्या उत्पादनासाठी स्वतःला 

वाहुन घेतले. वेगवेगळया वपकांची संकरीत वबयाणी बनवण्यासाठी 

बद्रीनारायण ह्यांना खपु मेहनत घ्यावी लागली, ह्यासाठी ते स्वतः 

दशेभरात वहिंल.े अनेक राज्यांना भेटी वदल्या. अनेक गावे पालथी 

घातली. 

• वजद्दी आवण वचवट लोकांसाठी सुिैवाचे िरवाजे 

उघडले जातातच. –  

गजुरातमधल्या दाहोदमधनु एका दरुदशी शेतकऱ् यांकिुन 

आणलेल्या बीजांवर बारवालेंनी हायब्रीि सीि बनवले व संकरीत 

ज्वारीचे बी आपल्या शेतात पेरले. त्यांच्या पीकाची बातमी 

अमेरीकेच्या िॉ. रीमन ह्यांच्यापयंत पोहचली. िॉ. रीमन स्वतः 

बारवालेंच्या शेतात आले, आवण एका अिाणी भारतीय 

शेतकऱ्यान े केलेली हायब्रीि शेती पाहुन प्रचंि आनंदी झाले. 

त्यांनी बारवालेंना वैज्ञावनक पद्धतीने वब्रिींग वशकवली, त्यासाठी 
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त्यांनी सीिस वक्लनर, ट्रीटर, ब ग क्लोजर, अशी अनेक 

अत्याधवुनक साधन ेभेट वदली.  मदतीला रॉकफेलर फाऊंिेशनचा 

एक कृषी-तज्ञ तरुण दखेील मदतीला वदला. बारवालेंच्या प्रशस्त 

अंगणात मोजक्या काही वमत् अवण कुटंूवबयांच्या साक्षीने, ११ 

नोंव्हेंबर १९६४ मध्ये महाराष्ट्र हायवब्रि सीिस कॉपोरेशन म्हणजे 

मवहको कंपनीची स्थापना झाली. पढेु बारवाले स्वतः अमेरीकेत 

गेले, आवण त्यांनी िेअरी फावमंग आवण पोल्ट्री फावमंगचे तांवत्क 

वशक्षण घेतले.क वलफोवनवयाच्या मकु्कामात त्यांनी बदाम, स लि 

आवण टोम टोची मॉिनव शेती बवघतली. अमेरीकन बीज कंपन्याची 

कायवपद्धती वशकुन घेतली. ते सांगतात, “अमेरीकेत वास्तव्यास 

असताना मी कधीही हॉटेलात थांबलो नाही, अमेरीकन 

शेतकऱ्याच्या घरात राहीलो, त्यांच्यात वमसळलो, त्यांची 

जीवनशैली समजनु घेतली.” 

पढेु ते स्वीिन, हॉलेंि, इगं्लंि, जपान आवण वफलीवपंसलाही 

जाऊन वेगवेगळया वब-वबयाण्यांचा अभ्यास करुन आले. िॉ. 

बद्रीनारायण बारवाले आवण त्यांच्या टीमला जागवतक ववश्व ब केंने 

आमंवत्त केले व एका भव्य स्वागत सोहळा आयोवजत करुन 

त्यांचा गौरव केला, ह्र्दद्याशी जपलेली ही आठवण सांगताना 

बारवालेंचा उर भरुन येतो. दोन वषांपवुी, २४ जलुै २०१७ ला 
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बद्रीनारायण यांच ं वनधन झाल.ं  आता कंपनीचा कारभार राज ु

बारवाले हा त्यांचा मलुगा पाहतो. 

मवहको कंपनीने आजपयंत तीस वपकांचे एकशे पंधराहुन 

अवधक संकरीत वबयाणी तयार केली आहते.वषावला जवळपास 

शंभर कोटी रुपये ररसचव एंि िेव्हलपमेंटवर खचव करणारी मवहको 

कंपनी आपल्या दशेासाठी आवण घाम गाळुन शेती करणाऱ्या 

बळीराजासाठी आज वरदान ठरली आह.े िॉ. बद्रींच्या आयषु्याचा 

अभ्यास करता करता मी खरोखर भारावनु गेलो आह,े आज माझ ं

मन मला पनु्हा पनु्हा प्रश्ण ववचारत आह,े एक वनरक्षर पण दशेप्रेमी 

व्यक्ती जर आपल्या कमवयोगातनु शेकिो कोटी रुपयांची उलाढाल 

करणारी कंपनी उभा करु शकतो तर आपण आपला मनषु्यजन्म 

साथवक करणारी एखादी भव्य वदव्य योजना का बनव ुशकत नाही? 

आपल्या दशेातल्या लाखो-करोिो गरज ु लोकांचं जीवनमान 

वाढावं, आवण जगात आपल्या दशेाच ंनाव सन्मानानं घेतलं जावं, 

आपल्या सवांना, ह्या सवव संपत्तीवान आवण धिपि्या 

उद्योगपतींसारखी एक ठळक ओळख वमळावी, ह्या एकाच 

शभुकामनेसह,  

आभार आवण शभुेच्छा! 
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--------------------------------------------------- 

िानशूर वहरे ्यापारी;  

सावजीभाई ढोलवकया 

--------------------------------------------------- 

 

तमु्ही कधी सावजीभाई ढोलवकया ह्यांचे नाव ऐकले आह े

का? गजुरातमध्ये वहऱ्यांच्या पॉलीशसाठी जगप्रवसद्ध असलेल्या 

सरुत शहरामध्य े त्यांचा वहरे पॉलीश आवण वविी करण्याचा 

व्यवसाय आह.े बाकी वहऱ्यांचे व्यापारी वेगळयाच कारणासाठी 

चचेत असतात, पण सावजीभाई दरवषी चचेत असतात, टी. व्ही. 

वर येतात, ते एका वेगळयाच कारणासाठी आपल्याकिे काम 

करणाऱ् या कमवचायांना एकाहुन एक महागिी वगफ्टस वदल्यानं 

त्यांच्याकिं जगाचं लक्ष आपोआप वेधलं जातं. 

एकेवषी त्यांनी आपल्या कंपनीत काम करणाऱ् या सातशे 

कमवचायांना एका साववजवनक सोहळयामध्य ेअवलशान कार भेट 

वदल्या तर एके वषी चक्क एकेक फ्ल ट बोनस रुपाने वगफ्ट वदला. 

आपल्या एम्पलॉईजसाठी सावजीभाईनंी पन्नास कोटी रुपयांचा एक 

मदत फंि उपललध करुन वदला आह.े तमु्ही तमुच्या कमवचाऱ्यांची 

काळजी घ्या, तमुच ेकमवचारी तमुच्या ग्राहकांची काळजी घेतील, 
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असा सावजीभाईचंा वसद्धांत आह.े ते इतक्या मोठ्या मनाच ेका 

आहते? पगार सोिुन कमवचाऱ्यांना अशा सोईसवुवधा का दतेात? 

कारण त्यांनीही त्यांनी जीवनाची सरुुवातही अशीच शनु्यापासनु 

केलेली आह.े ह ेसावजीभाई तोंिात सोन्याचा चमचा घेऊन जन्मले 

नव्हत.े 
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चाळीस वषांपवुी अवतशय गरीबीतनु त्यांनी त्यांचा प्रवास 

सरुु केला होता. गरीबीचे दाहक चटके त्यांनी सोसले आहते. 

धीरुभाई अंबानी, लक्ष्मी वमत्तल आवण टाटा, वबलाव असे शनु्यातनु 

वशखरावर पोहचलेले अस े अनेक उद्योगपती भारताने पावहले 

आहते. पण आज मला तमु्हाला सावजीभाईचंी अजनु एक गोष्ट 

सांगायची आह.े  ह्या सावजीभाईचंा मलुगा अठरा वषांचा झाला, 

तेव्हा सावजीभाईनंी त्याला कुठे पाठवले? स्ट नफोिव, वकंवा 

ऑक्सफिव मध्ये नाही,  

द्रव्य सावजी ढोलवकया ह्या तारुण्याच्या उंबरठ्यावर 

असललेल्या तरुण वारसदाराला त्यांनी दरु असलेल्या कोचीला 

पाठवले, केरळसारख्या अनोळखी प्रदशेात. सात हजार कोटींचा 

टनव ओव्हर असलेल्या ह्या उद्योगपतीने त्याला कोचीला जाताना 

वकती रुपये वदले असतील? फक्त सात हजार रुपये! त्याला 

ढोलवकया कुटंूवबयाने केरळला रेल्वेने पाठवले, जाताना 

सावजीभाई त्याला म्हणाले,  येणारे सहा मवहन ेत ुसामान्य माणसु 

बननु जगशील. ह्या काळात त ुकुठेही तझुी खरी ओळख जाहीर 

करणार नाहीस, त ुस्वतः मेहनत करुन जगशील, ह ेसात हजार रुपये 

सदु्धा तेव्हाच खचवशील.  ही मोठी कंपनी पढेु तलुाच सांभाळायची 

आह,े  पण त्याआधी कमीत कमी पढुच ेसहा महीने बाहरेचं ह े
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कठोर जग बघनु ये. ह्या कालावधीमध्य ेत ुआम्हाला, वकंवा तझु्या 

वमत्ांना कोणालाही संपकव  करणार नाहीस, तझुं आवस्तत्व, तझु ं

स्वपनं, तलुा स्वतःच्या जीवावर घिावायची तझुी तीव्र इच्छा 

असेल, तर ह ेकरणं, तलुा सोपं जाईल. एकेक रुपया कमवण्यासाठी 

काय काय संघषव करावा लागतो, ते तलुा समजलं तर तझु्यामधली 

माणसुकी वजवंत राहील. आतापयंत करोिपती बननु जगलेला, 

आवण आईविीलांच्या पंखाखाली सरुवक्षत असलेला, नकुताच 

बारावी पास झालेला हा कोवळा द्रव्य ढोलकीया वनधि्या छातीने 

कोचीला पोहोचला. पण भाषा येत नसल्यान े त्याला सरुुवातीचे 

काही वदवस वकत्येक प्रयत्न करुन कुठल्याही, ऑफीसामध्य,े वकंवा 

दकुानांमध्ये कसलीच नौकरीच वमळाली नाही. जवळचे पैसे 

झपाट्याने संप ुलागले,  नाईलाजाने त्याने एका चहाच्या टपरीवर 

चहा दणे्याचे आवण कप ववसळायची नौकरी पत्कारली. त्या 

वदवसांमध्ये त्याची कमाई चाळीस रुपये रोज होती. एकदा तर पैसे 

नसल्यान े त्याला रेल्वे पल टफॉमववर रात् कुिकुित काढावी 

लागली.  

आपली ही आगळीवेगळी इटंनवशीप संपवनु जेव्हा द्रव्य 

सरुतला वापस आला तेव्हा त्याचे जंगी स्वागत करण्यात आले. 

सावजीभाईनी त्यांच्या मलुाला वदलेली ही दवुनयादारीची टे्रवनंग, 

त्यांची ही एंिव्हचेरस असलेली गपु्त मोहीम, चहुकिे पसरली 
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आवण सगळीकिे एकच खळबळ उिाली. संपणुव सरुतमध्ये 

ह्याच्याच चचाव होत्या, ह्या द्रव्यची संघषावची स्टोरी पेपरमध्य ेछापनु 

आली, वमिीयातही आली आवण सगळे थक्क झाले. कररअरची 

सरुुवात करतानाच सावजीभाईनंी आपल्या मलुाला एक बहुमलु्य 

सतु् सांवगतलयं,  ह े गवुपत आपण सवांनीही वशकुन घेतलं तर 

आपल्यालाही त्याचा खपु मोठा फायदा होईल. ‘कंफटव झोन’ 

तोिा. ववपरीत पररवस्थती ओढवली तर त्यातही हसत खेळत 

आनंदी रहायची कला वशकुन घ्या. पैशापैक्षा मोठी गपु्त संपत्ती 

मनामध्य ेदिलेली आह.े वतच ेनाव वहमंत! पैशाचा अहकंार बाळग ु

नका. आपल्याएवढा पैसा नसलेल्यांना तचु्छ वकंवा कवनष्ठ मान ु

नका. एकदा की मनाच्या तळाशी दिलेल्या साहस आवण 

वहमंतीचा साठा सापिला की मग पैशाच्या राशी उभा करणं, वाटतं 

वततकं अवघि नाही.  सावजीभाईनंी आपल्या मलुाला वदलेले 

आगळे वेगळे धिे आपल्याही कामी येवो, ह्या मनःपवुवक 

प्राथवनेसह, आभार आवण शभुेच्छा! 
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The struggle you’re in today; is developing the 

strength you need for tommorow!.. 

--------------------------------------------------------------------- 

िायरोकेअरचा मुकुटमणी; 

आरोवकस्वामी वेलुमणी 

--------------------------------------------------------------------- 

 

आज मी तमु्हाला एका अजब माणसाची गजब गोष्ट सांगणार 

आह.े १९८२ मध्य े आपल्या वखशात पाचशे रुपये घेऊन दरु 

दवक्षणेतील शहर कोईबंतरु मधनु, वयाच्या सत्तावीसाव्या वषी, एक 

काळासावळा, माणसु व्ही.टी. स्टेशनला उतरला होता.  ना कसलं 

वशक्षण, ना जवळ काही भांिवल, ना मराठीची ओळख ना 

इगं्लीशचा गंध, पण त्याच्या िोळयातली स्वपन ेभव्य होती. तशी 

मुंबई त्याला पणुवपणे अनोळखी होती. मुंबईत आल्यावर वदवसभर 

तो नौकरी शोधायचा, आवण पहील्या पाच रात्ी त्यान े व्ही. टी. 

स्टेशनवर झोपनु काढल्या. वदवसभरात जेवणखाण्यावर तो फक्त 

पाच रुपये खचव करायचा. 

आवण पढुचे शंभर वदवस परेुल इतकं प्रचंि भांिवल 

माझ्याजवळ आह,े अशा आनंदात वावरायचा. बऱ्याच वठकाणी 
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नौकरीसाठी त्याला नाकारले जात,े पण काही वदवसांच्या 

स्ट््रगलनंतर त्याला एका कंपनीत जेमतेम पगाराची नौकरी भेटते. 

इमानेइतबारे काम करत तो नेटान ेवशकत राहतो. एका इटं्रव्ह्यमुध्ये 

त्याला प्रश्ण ववचारला जातो, की माणसाच्या शरीरात थायरॉईि 

ग्रंथी कुठे असतात? त्याला त्या प्रश्णाचे उत्तर दतेा येत नाही, आवण 

हातातली नौकरी जात.े  पण तो माणसु खरेच चिम होता, ही गोष्ट 

त्यान े पक्की लक्षात ठेवली, आवण ‘थायरॉईि’ ग्रंथीवर प्रचंि 

अभ्यास केला, ररसचव केला, इतका की त्यान ेत्य ववषयात चक्क 

पी.एच.िी. वमळवली. 

दहा वषव नौकरी करुन तो आता सदतीस वषांचा असताना, 

त्याच्या बॉसने ऑफीसच्या कामासंबंधीच्या सचुना दतेाना त्याला 

एकदा सांवगतले, “इथे मी बॉस आह,े आवण मी सांवगतलेले तलुा 

इथे कराव ेलागेल.” तसे पाहता ही खपु साधारण गोष्ट होती, प्रत्येक 

नौकरी करणाऱ्याला आयषु्यात कधीनाकधी ह्या वाक्यांचा सामना 

करावाच लागतो, पण ह े पाणी वेगळं होतं, त्याने तात्काळ 

राजीनामा द्यायचा वनणवय घेतला आवण आता आयषु्यात कधीही 

नौकरी करणार नाही, अशी खणुगाठ बांधली. जवळ होत ेपी एफ 

चे दोन लाख रुपये आवण बायको आवण दोन मलुांना 

सांभाळण्याची जबाबदारी!  अशा वेळी कोणी सरुवक्षत नौकरी 

सोिण्याचा जगुार खेळत नाही. पण त्यान े स्वतःची कंपनी 
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उभारण्याची ठरवले आवण आपल्या नव्या कंपनीत काम 

करण्यासाठी स्टेट ब केंत काम करणाऱ्या आपल्या पत्नीलाही 

नौकरी सोिायला लावली. 

१९९२ मध्ये सरुु झालेल्या त्या कंपनीचं नाव होतं, 

‘थायरोकेअर’ आवण सव्वीस वषावत त्या कंपनीची आजची 

उलाढाल तीन हजार तीनशे करोि रुपये आह ेआवण त्या माणसाचे 

नाव आह,े ‘आरोकीस्वामी वेलमुणी’! थायरोकेअर यशस्वी झाली, 

कारण कंपनीची आपल्या मांिणी आरोकीस्वामींनी र चंाईजी 

मॉिेल वापरुन केली होती. कमी वेळात खात्ीलायक अचकु ररपोटव 

ही त्यांची ‘खावसयत’ त्यांनी आजही जपली आह.े  

पाचशे रुपयांपासनु सरुु झालेला अलजोपती होण्यापयंतचा 

थक्क करणारा प्रवास, फक्त आवण फक्त आत्मववश्वासाच्या 

बळावर! आपल्यासारखेच संघषव करणारे ह ेलोक वीस पंचवीस 

वषावत कुठल्याकुठे जातात, मग आपण आपली साधी छोटी 

स्वपनेही पणुव करु शकणार नाही का? आपण सन्मानाचं, 

अवभमानाचं जगणं, जग ुशकणार नाही का? एके वठकाणी स्वामी 

वववेकानंद म्हणतात, ”जसा तमु्ही ववचार कराल, जसे तमु्ही वचंतन 

कराल, तसे तमु्ही व्हाल!” आपल्या आजबुाजलुा अगवणत, अनंत 

संधी लपलेल्या आहते. “मागा म्हणजे वमळेल, शोधा म्हणजे 
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सापिेल.” जगात तेच उंची गाठतात, जे उठुन आपल्या 

आजबुाजलुा योग्य संधी शोधतात, व ती नसेल तर वनमावण करतात.  

 

अठराव्या शतकामधली एक मजेशीर गोष्ट आह.े यरुोपमध्ये 

औद्योगीक िांती झाली आवण जगभरात आपला माल 

ववकण्यासाठी यरुोप अमेरीकेतील लोक बाहरे पिले. योगायोगाने 

इगं्लंि आवण अमेरीकेचे दोन बटु वविी करणारे, सेल्समन 
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अरीकेच्या एका  छोट्या आवण मागासलेल्या, गरीब दशेात 

पोहोचले. त्यांनी पाहील ेकी वतथ ेकोणीही बटु घालत नव्हत.े  ते 

पाहुन अमेररकेचा सेल्समन वनराश झाला, त्यान े कंपनीला तार 

पाठवली, “येथे वबजनेसच्या संधी नाहीत, कोणीही बटु वापरत 

नाहीत.” तर दसुरीकिे अनवाणी पायान ेचालणारे लोक वब्रटीश 

सेल्समनन े पाहील,े आवण तो प्रचंि उत्सावहत झाला. त्याने 

तात्काळ कंपनीला कळवले, “व्यवसायाच्या प्रचंि संधी, कोणीही 

बटु वापरत नाही, संपणुव दशे आपला ग्राहक होव ु शकतो.” 

ज्याच्याजवळ पॉवझटीव्ह एटीट्यिु असतो, त्यांना पटकन संधी 

वदसत.े 

माझे वकत्येक वाचक वमत् आपापल्या आयषु्याशी झगित 

आहते, वेगवेगळया अवघि पररवस्थतीचा सामना करत आहते,  

पैसा, सखु, आनंद वमळवण्यासाठी धिपित आहते, त्यांचे मला 

खरोखर खपु कौतकु करावे वाटते. कारण पररवस्थती वकतीही 

ववपररत असली तरी, त्यांचा आत्मववश्वास आवण जगण्याची उमेद 

कायम आह.े संकटे आली की साधारण माणसं घाबरुन काम 

सोिणंच पसंत करतात, पण आकषवणाच्या रस्त्यावर चालणाऱ्या 

वाटसरंुना ह ेपक्कं माहीत असतं की संकटामळेु काहीतरी नवीन 

करण्यची संधी मला वमळत आह,े आपल्या स्वपनांवर भक्कम 

आवण दृढ ववश्वास ठेवा, आज ना उद्या ते मतुव स्वरुपात येणारच 



उद्योग गाथा पंकज कोटलवार 

254 

 

आह.े तमु्ही पावहजे ते सवव काही प्राप्त करु शकता, तमु्हाला सवव 

काही वमळु शकते.  श्रद्धा ठेवा. अतटु ववश्वास ठेवा. ह्र्दद्यापासनु 

प्राथवना करा, पववताएवढी ध्येयं बाळगा, ती प्रत्यक्षात येईपयंत, वेिे 

होवनु, झपाटुन पररश्रम करा.   एक वदवस आपल्या सवांचे नाव 

थायरोकेअरच्या ‘वेलमुणी’ सारख ेइवतहासात सोन्याच्या अक्षरांनी 

वलहल ेजावे, अशा शभुेच्छांसह,  

आभार आवण मनःपवुवक शभुेच्छा!..  
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Take a stand. Be known for your courage and 

confidence. 

 --------------------------------------------------- 

स्वपनांचा पाठलाग करणारी रणरावगनी; 

इरंा नुयी 

--------------------------------------------------- 

 

आज मी तमुच्यासाठी इदं्रा नयुीची गोष्ट सांगणार आह.े 

दवक्षण भारतातल्या एका कवनष्ठ मध्यमवगावतली मलुीचा जगातली 

सवावत मोठी वबव्हरेज कंपनी पेपसीच्या अध्यक्षपदापयंतचा हा 

अदभतु प्रवास थक्क करुन टाकणारा आह.े इदं्रा नयुीने पेपसीको ला 

नसुतं अंतबावह्य बदलनु टाकलं नाही, तर कंपनीचा नफा दपुपट करुन 

दाखवला. आपल्या एक्स्ट्रा-ओिीनरी वबजनेस वस्कल्समळेु 

वकत्येक वषव ह्या म िम जगातल्या सवावत शक्तीशाली मवहलांच्या 

यादीत पवहल्या िमांकावर होत्या.  तावमळनािूतील प्रवसद्ध 

लेवखका अन्नपणुाव यांनी इदं्रा नयुींचा संघषव, एका ररसेपशवनस्ट 

पासनु कंपनीची सतु्धार होण्यापयंतची वाटचाल आपल्या इदं्रा 

नयुी; अ बायोग्राफी या अप्रवतम पसु्तकामध्ये अक्षरशः वजवंत केली 

आह.े 
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इदं्रा कृष्णमतुीचा जन्म तावमळनािूतल्या एका साधारण 

घरामध्य ेझाला होता, त्यांच्या गावात नेहमीच पाण्याचा दषु्काळ 

असायचा. विील एका ब केंत कमवचारी होत.े आई गवृहणी होती. 

इदं्रा लहानपणापासनुच अभ्यास ु होती. इदं्राची आई, आवण 

आजोबा, इदं्राच्या मागे ‘अभ्यास कर’, ‘अभ्यास कर’, खपु मोठी 

हो, असा धोशा लावायचे. इदं्रा सांगते, कशा प्रकारे त्यांच्या 

अम्मान,े इदं्राच्या आवण वतच्या इतर भावंिांच्या मनात ‘तमु्हाला 

खपु खपु मोठी झेप घ्यायची आह’े, असे भव्य वदव्य स्वपनांच ेबीज 

पेरले होत.े अम्मा मलुांना घेऊन बसायची, सांगायची!..  

“इदं्रा, त ुया दशेाची पंतप्रधान झाली आहसे, चंवद्रका, त ु

राष्ट्रपती हो पाहु, आवण नारायण त ु मखु्यमंत्ी हो, आता मला 

भाषणे म्हणनु दाखवा पाहु!...” 

आवण वतघ े मलुे आनंदाने आपली भाषणे तयार करुन 

अम्माला म्हणणु दाखवायची. या स्पधेत जो पवहला येईल, त्याला 

अम्मा आपल्या हाताने गोि पदाथव करुन भरवायची. अम्माने 

अजाण वयात केलेल्या या संस्कारामळेु लहानपणापासनुच इदं्राच्या 

मनात मला काहीतरी मोठे करायच,े मला खपु मोठे बनायचे आह,े 

या ववचारांनी घर केले.  इदं्राने भरपरु अभ्यास केला, व आयआयटी 

दजावच्या मानल्या गेलेल्या मद्रास विश्चन कॉलेजमध्य ेएिवमशन 

वमळवले. तो काळ १९७० चा होता. पारंपाररक तावमळ 
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घरांमधल्या मलुी फक्त गल्सव स्कुलमध्येच वशकत असत. इदं्राने मात् 

आपल्या कुटंूबाच्या पाठबळावर ती चौकट तोिली. कॉलेजचे 

वशक्षण घेताना त्यांनी आपली संगीतातली रुची सोिली नाही. त्या 

एका रॉक ब िंच्या सदस्य होत्या, वतथ े त्या उत्तम वगटार 

वाजवायच्या. नसुतं अभ्यास एकं अभ्यास न करता, त्यांनी रें च 

भाषा आत्मसात केली. कॉलेजच्या कायविमांच ेआयोजन करणे, 

दणेगी जमवणे, विकेट खेळणे, अशा प्रत्येक आघािीवर त्यांनी 

आपली चणुकु दाखवली. महाववद्यालयीन वशक्षण संपल्यावर 

इदं्रासमोर दोन पयावय होत,े  पवहला पयावय तलुनेने सरुवक्षत होता, 

त्याकाळाच्या बहुतांश मलुी तेच करायच्या, वशक्षण के्षत् वनविून 

वशवक्षका वकंवा प्रोफेसर बनण,े जास्तीत जास्त एखाद्या 

ल बरोटरीमध्ये ररसचव अवसस्टंट बननु लग्न करुन सखुाने आपले 

जीवन व्यतीत करण.े इदं्राची भव्य स्वपन े वतला दसुरीकिेच 

खणुावत होती. वतने एम बी ए करायच ेठरवले. ही त्याकाळतली 

गोष्ट आह,े जेव्हा मलुी एम बी ए अवजबात करत नसत. इदं्राने 

माकेटींग मधनु एम बी ए करायच ेठरवले.  घरातल्या सदस्यांनी 

इदं्राला ववरोध केला, 

”तझु्या सगळया मैत्ीणी वटचींग वकंवा ररसचव मध्य े जात 

आहते, मग त ुएम बी ए का करत आहसे?”  
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पण इदं्राच्या दृढवनश्चयापढेु अम्माचेही काही चालले नाही, 

इदं्राने आय आय एम, कलकत्यामधनु वबजनेस म नेजमेंट पणुव केल.े  

एम बी ए पणुव झाल्यावर इदं्राने टेक्सटाईल कंपनीपासनु आपल्या 

करीअरची सरुुवात केली. जॉन्सन एंि जॉन्सन कंपनीमध्येही काही 

काळ नौकरीचा अनभुव घेतला. ह्या नौकऱ्या करताना त्यांना 

तीव्रपणे जाणव ु लागल्या, ह्या कंपन्या त्यांच्या मोठमोठ्या 

महत्वकांक्षांना पणुव करतील, अशा क्षमतेच्या नाहीत, इदं्राला संपणुव 

जग कवेत घ्यायचे होत,े या छोट्या छोट्या घरट्यात वतचा जीव 

घसुमटु लागला होता. 

आपली क्षमता वसद्ध करण्यासाठी एक नव ेजग वतला खणुाव ु

लागले होते, अमेरीका!.. अमेरीकेत जाऊन पढुचे वशक्षण घ्यावे, 

असा ववचार वतच्या मनात घोळु लागला, पण जवळ पैसे नव्हते, 

ओळखी नव्हत्या, आवण कुणाचे मागवदशवनही नव्हते. धािसी इदं्रा 

गोंधळुन गेली नाही, िगमगली नाही, घाबरली नाही. ती नेटान ेपढेु 

चालतच राहीली.  वतने अमेरीकेच्या येल यवुनव्हवसवटीमध्ये अपलाय 

करायच े ठरवले.  पनु्हा कुटंूबाचा तीव्र ववरोध झाला. “तेवीस 

वषावच्या तरुण मलुीला एकटं इतक्या दरु सातासमदु्रापार कसे 

पाठवणार?“ 

“आता लग्नाचं बघा,” अशी दटावणी सरुु झाली. 
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अम्मा म्हणाल्या, “अमेरीकेत गेलीस तर लग्न कधी 

करशील? उशीर होईल. लग्न जमवताना अिथळे येतील.” इदं्राने 

पनु्हा आपल्या मधाळ वाणीन ेअम्माला आपल्या बाजनेु करुन 

घेतले. तेव्हा कुणालाच मावहत नव्हते हा एक धािसी वनणवय पढेु 

इदं्राला जगातल्या सवावत मोठ्या दोन नंबरच्या कंपनीच्या 

सवोच्चस्थानी नेऊन पोहचवणार आह.े येल स्कुल ऑफ 

म नेजमेंटमध्य ेत्यांना प्रवेश वमळाला, त्यांना वशष्यवतृ्तीही वमळाली, 

आवण नवा प्रवास, नवा संघषव सरुु झाला. कॉलेजची वफस तर 

भागली पण आपले रोजचे खचव भागवण्यासाठी इदं्राला पाटवटाईम 

जॉब करावा लागणार होता. एका भारतीय मलुीला कोणीही जॉब 

दईेना. कुठलाही आशेचा वकरण वदसेना. पररवस्थती इतकी वाईट 

झाली की अखेर इदं्राने एका मोटेलमध्ये रात्ी दहा ते पहाटे पाच 

असा ररसेपशवनस्टचा जॉब स्वीकारला. हा रात्ीचा जॉब 

वनविण्याचे आणखी एक कारण म्हणज ेसंध्याकाळच्या वशफ्टपेक्षा 

रात्ी काम करणाऱ्याला जास्त पैसे वमळायचे. अमेरीकेत वशकत 

असताना अशा वकत्येक अिचणींना त्या हसत हसत सामोऱ्या 

गेल्या. वमळणाऱ्या तटुपुंज्या पगाराच्या मानान ेअमेरीकेत सगळेच 

महाग असायचे. सवव पैसे राहण्यात आवण खाण्याचा खचव करण्यात 

संपनु जायचे. चांगले फॉमवल कपिे घेण्यासाठी सदु्धा इदं्राकिे पैसे 

जमले नाहीत. 
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वजद्दीन े संघषव करुन वतने येल स्कुल ऑफ म नेजमेंटमधनु 

आपला कोसव पणुव केला, आवण अमेरीकेत आपल्या करीअरचा 

श्रीगणेशा केला. अमेरीकेतही आपल्या महत्वकांक्षा पणुव करणं, 

इतकं सोपं नाही, ह े त्यांच्या लक्षात आल.ं एकतर िी, त्यातही 

अमेरीकन लोकांसाठी परकीय!..ही आपल्या कंपनीत काय करु 

शकेल, असे इटंव्हुव घेणाऱ्यांचे भाव असायचे. कोणीही त्यांच्याकिे 

ववश्वासान ेबघायला तयार नव्हत.े त्यांना नेहमीच दयु्यम दजावची 
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वागणकु वमळायची. इदं्राने ह्याही संकटाला सवुणवसंधीत बदलनु 

टाकले. वतने आपला प्रत्येक सहकारी मग तो िी असो वा परुुष, 

अमेरीकन असो वा नॉन अमेरीकन, त्या प्रत्येकापेक्षा दपुपट काम 

करायला सरुुवात केली, वतच्या या हािववकव ची दखल म नेजमेंटला 

घ्यावीच लागली. 

१९८० मध्ये त्यांनी बोस्टन समहुात नौकरी स्वीकारली, वतथे 

त्यांनी सहा वषव आंतरराष्ट्रीय वनतीमत्ता या प्रकल्पावर काम केल.े 

या नौकरीमळेुच त्यांना एक बवुद्धमान व्यावसावयक अशी ओळख 

वमळाली. १९८६ मध्य ेमोटोरोला कंपनीच्या त्या कॉपोरेट स्ट्र टेजी 

प्रेवसिेंट आवण िायरेक्टर झाल्या. आपल्या कारवकवदवतच त्यांनी 

पवहला पेजर जगासमोर आणला. एएसए ब्राऊन या कंपनीत काम 

करताना ज क वेल्च यांचे लक्ष इदं्राकिे वेधले गेले, आवण १९९४ 

मध्य ेत्यांना पेवपसको आवण जनरल इलेक्ट्रीक या दोन कंपनीच्या 

सी ई ओ पदाच ेप्रस्ताव आले. त्यांनी पेवपसची वनवि केली, पण 

त्यावेळी कंपनी अिचणीत आलेली होती. गगनाला वभिलेला 

कंपनीचा रेस्टॉरंट व्यवसाय अचानक ढासळु लागला होता. इवंदराने 

कंपनीची पनुवरचना करुन वतला संजीवनी बटुी वदली. वतन ेकंपनीचे 

रुपिे बदलनु टाकले, अतंबावह्य सधुारणा केल्या, वतन े पेवपस 

कंपनीला एक नवाच जन्म वदला.आधी कंपनीची फास्ट फुि चेन 

बदलली, १९९८ मध्य ेआपली स्पधवक कंपनी ट्रॉवपकाना खरेदी 
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केली. २००१ मध्य े क्व कर ओट ला ववकत घेतले, ह े वनणवय 

पेवपसको साठी अत्यंत महत्वाचे ठरले. 

पढुची सोळा वषव इदं्रा पेवपसकोमध्य ेअसेच अथक पररश्रम 

करत राहीली, २०१८ मध्ये त्यांनी पेवपसकोमधनु वनवतृ्ती घेतली, 

पण तोपयंत जगाच्या कानाकोपऱ्यात एका भारतीय मवहलेचे 

म नेजमेंट कौशल्यांचा गाजावाजा झाला होता. लोक आज 

अमेरीकेत भारतीयांना आदरान ेबघतात, त्याचे कारण इदं्रा नयुी 

आवण त्यांच्यासारख्या असंख्य मेहनती आवण कल्पक अवनवासी 

भारतीयांनी दाखवलेली चमकदार कामवगरी आह.े 

इदं्रा नयुीची कौशल्ये आवण आवथवक समज पाहुन अमेरीकेन 

सरकारन े त्यांना आपली सवोच्च ववत्तीय संस्था, म्हणज े फेिरल 

ररझव्हव ब केंच्या संचालक मंिळामध्ये घेतले. त्यांचे नागरीकत्व 

परदशेी असले तरी इदं्रा नयुी आजही मनाने पणुव भारतीयच आहते, 

त्यांच्या दनंैवदन जीवनात त्या भारतीय परंपरेचंच पालन करतात.  

शनु्यातनु उभा राहुन, ह्या जगाच्या नकाशावर आपले स्वतःचे 

आगळेवेगळे स्थान वनमावण करणाऱ्या प्रत्येकासाठी इदं्रा एक ववशेष 

प्रेरणास्थान बनली आह.े 
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Progress is often equal to the difference 

between mind and mindset!... 

--------------------------------------------------- 

कॉपोरेट गांधी - नारायणमूती 

--------------------------------------------------- 

 

वषव 1978! नारायण मतुी तेव्हा पटनी कॉम्पटुरमध्ये नौकरी 

करत होते, कंपनीच्या काही कामावनमीत्त ते ऑनसाईट म्हणजे 

प रीसला गेले होत.े जाताना ते ववमानान ेगेले होत,े काही मवहन्यांनी 

त्यांचे काम पणुव झाले, नारायण मतुी यांच्या मनात साम्यवाद आवण 

िाव्या चळवळीववषयी आकषवण होत,े तेव्हा वापस येताना त्यांनी 

ववमानान े न येता, एकामागे एक दशेांना भेटी दते येण्याचा मागव 

वनविला. त्यांना वमळालेली संपत्ती त्यांनी तेथील गरजुंना दान 

केली आवण सोबत प्रवासापरुते फक्त चारशेपन्नास िॉलसव ठेवले. 

ह्या प्रवासात ते साम्यवादी दशेांना भेटी दऊे शकणार होते, आपल्या 

दशेात आवण िाव्या दशेांमध्ये असलेला फरक ते अनभुवणार होते. 

वववीध लोकांशी संवाद साधणार होते. प रीसमधनु बाहरे पिून 

अनेक दशेांमधनु प्रवास करुन ते बल्गेरीयात पोहचले, तेव्हा एक 

आवित घिले. एका टे्रनच्या प्रवासात, ते सोबतच्या एका 

सहप्रवाशी िीला दशे आवण वतथल्या कायवपद्धतीबद््दल ववचारपसु 
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करु लागले. ददुवैाने ती िी मलुखुाची संशयी होती. वतला वाटले, 

की नारायण मतुी गपु्तहरे आहते, जे आपल्या दशेाववषयी मावहती 

जमा करत आहते. 

वतने गस्तीवर असलेल्या पोवलसांना हा माणसु संशयास्पद 

असल्याची तिार केली. 

नारायण मतुीनंा त्या अज्ञात प्रदशेात अटक झाली. त्यांचं 

काहीएक ऐकुन घेतलं गेलं नाही, 

त्यांच्याजवळचं सगळं सामान जप्त केलं गेलं. त्यांना एका 

आठ बाय आठ च्या खोलीत िांबनु ठेवलं गेलं.  

तलबल बाहत्तर तास! 

जेवायलाही वदलं गेलं नाही. त्या खोलीला वखिकी नव्हती, 

ना टॉयलेटची व्यवस्था होती. 

नारायण मतुी प्रचंि घाबरले होत,े कोणीही त्यांचं ऐकुन घेत 

नव्हत.े आता जग ुकी वाच,ु इथनु बाहरे कसे पिु, काहीच समजत 

नव्हत,े तीन वदवसांनी पोलीसांनी त्यांना बाहरे काढले, अत्यंत 

अपमानास्पद वागणकु दते, त्यांना बल्गेरीयाच्या बाहरे हाकलण्यात 

आले, त्यांचे कपिे, सामान, पैसे वदलेच नाहीत, वर सनुावल,े 

“भारत बल्गेरीयाचा वमत् आह े म्हणनु तमु्हाला वजवंत सोित 

आहोत.” नारायण मतुी त्यांच्या आत्मचररत्ात म्हणतात, ते बाहत्तर 
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तास आठवले की आजही अंगाचा थरकाप होतो. त्या जीवघेण्या 

घटनेनंतर, वकत्येक मवहने मतुी खोलवर विप्रेशनमध्ये गेले होत.े ह्या 

घटनेन ेत्यांच्या जीवनावर खपु पररणाम केला. 

असला दहशतवादी िावा साम्यवाद त्यांना अवजबात रुचला 

नाही, त्यांनी मनोमन ठरवले, “मी एक कंपनी उभा करीन, प्रचंि 

मोठी कंपनी, “ “त्या कंपनीत माझ्या दशेातल्या लाखो, करोिो 

लोकांना रोजगार वमळेल. सॉफ्टवेअर क्षेत्ातली जगातली सवावत 

मोठी कंपनी उभा करीन, त्यासाठी माझं सववस्व दईेन.“ आपल्या 

करीअरमधला सवावत मोठा जगुार खेळुन त्यांनी पटनी 

कॉम्पटुरमधला सरुवक्षत आवण चांगल्या पगाराचा जॉब सोिला. 

गावठशी फार पैसे नसताना नवा डाव मांडला. 

१९८१ मध्य ेसरुु झालेली कंपनी हलेकावे खात सरुु होती. 

पहील्या दहा वषावत काही खास झाले नव्हत.े लायसन्स राज मध्ये 

सरकारी बाबुंचा उद्योजकांना प्रचंि त्ास होता. १९९० मध्ये 

कंपनीतल्या बाकीच्या सात पाटवनसवनी इन्फोसीसला वविी करुन 

ह्यातनु बाहरे पिण्याचा मागव सचुवला. मतुी प्रचंि अवस्थ झाले. 

जण ु नारायण मतुीचं्या िोळयासमोरच त्यांच्या अपत्याचा गळा 

घोटला जात होता.  कंपनी ववकण्याच्या प्रस्तावाला त्यांनी प्रखर 

ववरोध केला. “फक्त थोिे वदवस थांबा, मला काळोखामध्ये 

आशेचा वकरण वदसत आह.े” हा आशेचा वकरण काय होता 
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त्यांनाही मावहत नव्हत,े पण त्यांची तळमळ प्राथवना सच्ची होती. 

१९९१ मध्य ेतो आशेचा वकरण उजिला, जागवतकीकरण झाले, 

भारत मकु्त अथवव्यवस्था झाला. लायसन्स राज संपला.  
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पढुच्या दहा वषावत इन्फोसीसने इवतहास घिवला.  

इन्फोसीसचा ९२ रुपयांचा शेअर आठ वषावत दहा हजार रुपयांपेक्षा 

जास्त भावाने ववकला गेला, तो चक्क १४६ पटींने वाढला. हा 

वविम आजपयंत कुणालाही मोिता आला नाही. २००० साली 

इन्फोसीसन े २००० करोि रुपये वनव्वळ नफा कमवला होता. 

२०१० मध्य े तो चौदा हजार करोि रुपये होता. आजकाल तो 

पंचवीस हजार करोि असतो. दोन लाख कमवचारी, जगभरातल्या 

सवव प्रमखु शहरांमध्ये अवलशान ऑफीसेस! पगारासोबत कंपनीच े

शेअसव दऊेन, इन्फोसीसने ड्रायव्हर आवण क टंीनवाल्यापासुन 

प्रत्येक कमवचाऱ्याला करोिपती बनवल.ं फक्त एका माणसामळेु ह े

शक्य झालं,  एन आर नारायण मतुी! 

त्यांनी बवघतलेल्या एका स्वपनामळेु हा प्रवास शक्य झाला. 

बलु्गेरीयात झालेल्या त्या अपमानान ेत्यांना ववलक्षण शक्ती वदली.  

गांधीजींना धक्के मारुन बाहरे काढण्याशी वमळताजळुता हा प्रसंग, 

मतुी पेटुन उठले. म्हणनु की काय जगाने त्यांना नवं नाव वदलं, 

“कॉपोरेट गांधी!” मतुीनंीही ह े नाव साथव केले. अरबपती 

म्हणण्याइतके श्रीमंत झाल्यावरही उतले नाहीत, मातले नाहीत. 

दोन हातांनी गरीबांना भरभरुन दते राहील.े कंपनी आवथवक 

समदृ्धीच्या उच्चवशखरावर असताना गेली तीस वषव मतुी दांपत्य, 

आपल्या बेंगलोरच्या जयनगरच्या फ्ल ट्मध्ये साधेपणान े राहीले. 
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वीरपन्नने अपहरणाची धमकी दऊेनही, सरकारकिुन सरुक्षा 

नाकारली. वकत्येक वषव त्यांनी आवण त्यांच्या पत्नी सधुा यांनी घर-

कामाला नौकरही ठेवला नाहीत. ववमानात नेहमी इकॉनॉमी 

क्लासनेच प्रवास केला.   

वमत्ांनो, एका विप्रेशननेच मतुीनंा ही असाधारण व्यवक्तमत्व 

बनवले. आपल्या आयषु्यात जर विप्रेशन-फीप्रेशनसारखे प्रकार 

आले असतील तर आपणही पेटुन उठुया. भव्य स्वपन ेमनःपटला 

वर मांिुया, वदवसातनु चौदा-सोळा तास प्रामावणकपणे झोकुन 

दऊेन, आपलं काम करुया. जगाला रोज एका नव्या मतुीची गरज 

आह.े चला, आपण जग बदलयुा! 

आभार आवण शभुेच्छा!  
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----------------------------------------------- 

वजंकण्याची वजद्द – राजीव बजाज 

----------------------------------------------- 

 

ते काळ १९९० चा होता.  स्कुटर बनवणारी बजाज ऑटो 

कंपनी आपल्या दचुाकी आवण तीनचाकी वाहन वविीच्या 

अत्यचु्च वशखरावर पोहोचली होती.  माकेटमधली पंच्याहत्तर 

टक्के वाहन े फक्त एकट्या बजाज ऑटोमध्य े बनवली जायची.  

त्याकाळात दचुाकी वाहनवविीच्या क्षेत्ात एस्कॉटव, एनवफल्ि, 

एलएमएल आवण कायनेटीक ह्या त्यांच्या सवव स्पधवकांचा एकुण 

माकेट शेअर होता, पंचवीस टक्के!न तीनचाकी वाहनांमध्ये म्हणजे 

ऑटो ववकण्यात तर बजाजची मोनोपल्लीच होती. नव्वद टक्के 

तीनचाकी ऑटो बजाजचे असायचे. राहुल बजाज ह्यांनी प्रचंि 

पररश्रम घेऊन कंपनी ह्या लवे्हलला नेऊन ठेवली होती.  मात् राजीव 

बजाज ह्या त्यांच्या उत्तरावधकाऱ् याने जेव्हा कंपनीची सतु्े हातात 

घेतली तेव्हा मात् बजाजच्या साम्राज्याला एकामागोमाग धक्के 

बसण्याची सरुुवात झाली.  

वब्रजमोहन मुंजाल ह्यांच्या वहरो कंपनीने जापानी कंपनी होंिा 

सोबत भागीदारी केली, आवण भारताच्या वाहन माकेटमध्ये 
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पवहल्यांदा एक परविेल अशा दरात मोटरसायकल बाईक 

आणली, वतचे नाव सीिी-१००! वहरोहोंिा सीिी-१०० चे 

भारतीयांमध्ये आकषवण वनमावण झाले,  इतके वदवस लोकवप्रयतेच्या 

वशखरावर असलेल्या टु स्ट्रोक स्कुटरपेक्षा फोरस्ट्रोक वहरोहोंिाची 

बाईक अवधक दखेणी, शानदार आवण अवधक स्टायवलश होती. 

आतापयंत एकहाती साम्राज्य उपभोगलेल्या, बजाज ऑटो समोरचे 

आव्हान आता वदवसेंवदवस वबकट होत चालले होत ेआवण मग 

१९९४-९५ च्या समुारास आली गेमचेंजर बाईक, ‘स्पेंल्िर’! 

आवण वतने तर स्कुटसवचे माकेटच संपवले. अक्षरशः उध्वस्तच 

केले.  काही वषांपवुी भरघोस नफा कमवणारा बजाज ऑटो उद्योग 

नफ्यातनु तोट्यात गेला. पवहल्याच वषावत एका दणक्यात तलबल 

अठरा लाख स्पेंल्िर ववकल्या गेल्या. लाखो स्कुटसव मात् तशाच 

धळु खात पिुन राहील्या.  

बजाज ऑटोचे म नेवजंग िायरेक्टर राजीव बजाज 

यांच्यासाठी ते वदवस खितर होत.े  आजही ते वदवस आठवनु ते 

भावकु होतात, म्हणतात, “मला त्या काळात तीव्र नैराश्याने ग्रासले 

होत.े”   

“आमची वहरोहोंिासोबत जीवघेणी स्पधाव सरुु झाली होती, 

पण आम्ही केलेला प्रत्येक उपाय अपयशी होत होता.”  
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“बजाजन े जपान कंपनी कावासाकीसोबत हातवमळवणी 

करुन नवनवीन बाईक माकेटमध्ये आणल्या खऱ् या, पण होंिाच्या 

बाईकपढेु त्यांची धळुधाण होत होती.” 

“त्यातल्या त्यात बॉक्सर आवण क वलबर बऱ् या चालत 

होत्या, पण मी समाधानी नव्हत.े” 

 

अशातच राहुल बजाज ह्यांनी आपल्या मलुाला एकदा 

जाहीररीत्या वचिवले, “मी माझ्या कंपनीला पाच कोटींवरुन पाच 

हजार कोटी रुपयांवर पोहचवले होत,े मी नेहमी नंबर वनच राहीलो 

आवण माझी अपेक्षा आह े की, तमु्ही सदु्धा नंबर वन राहीले 

पावहज.े”  त्यांच्या ह्या शलदांना खरं करण्यासाठी राजीव बजाज 

ह्यांनी पाच सहा वषव अफाट मेहनत केली.  आतापयंत त्यांचा संपणुव 

फोकस फक्त आवण फक्त स्पेंल्िर आवण होंिाच्या वकफायतशीर 

गाि्यांना टक्कर दणेाऱ्या बाईक बनवण्यावरच होत,े पण एके 

वदवशी वनसगोपचार कें द्रात काही वदवसांसाठी सटुीवर असताना, 

त्यांना आपल्या उज्जवल भववष्याचा एक रस्ता सापिला.  

ते म्हणतात,  
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“अचानक एके वदवशी मला साक्षात्कार झाला, मी एका 

अशा यदु्धाच्या मैदानात लढत होतो, वजथले वनयम मी बनवले 

नव्हतेच!”  

“मी यदु्धाच े मैदानच बदलनु टाकायचे ठरवले, आवण मी 

एका नव्या प्रॉि्क्टवर माझे संपणुव लक्ष कें वद्रत केले.“ 

“एक अशी बाईक जी फक्त मायलेजसाठी ओळखली जाणार 

नाही, ती चालवणाऱ् याला प्रवतष्ठा प्रदान करेल.” 

बजाजन ेएका नव्या श्रेणीची वदमाखदार स्टायलीश बाईक 

बाजारात उतरवली,  त्यासाठी बजाजन ेस्वतःमध्य ेआमलुाग्र बदल 

केले,  परंपरागत म न्यफु क्चरींग बदलली,  आतापयंत वापरत 

असलेली कालबाह्य माकेटींगची पद्धत बदलली,  बजाज शोरुम्सच ं

रुपिं पालटवण्यात आलं, त्यांनी आपली सवहववसंग सेंटर नव्या 

रुपात सज्ज केली, त्यांच्या जावहराती, त्यांच्या प्रवसद्धीची तंत्,  

सगळं काही नवनवीन रुपात सादर केलं गेलं, एवढंच नाही तर 

बजाज ऑटोची ओळख बनलेला, लोकांच्या मनात ठसलेला 

बजाजचा जनुा लोगोसदु्धा बदलण्यात आला आवण इतकं सगळं 

करुन नवी बाईक माकेटमध्ये आणली गेली आवण अपेक्षेप्रमाणे त्या 

बाईकन ेभारतातच काय जगभरात तहलका उिवला.  

“बजाज पल्सर!” 
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२००३-०४ पासनु पल्सरन ेबजाज उद्योगाला नवसंजीवनी 

वदली, वकत्येक वषव तोट्यात असलेला बजाजसमहुाला फायद्यात 

आणले.  होंिा आवण बजाजमध्य े प्रवतमहीना काही लाख 

गाि्यांचा फरक असायचा, पल्सरन ेदोघांनाही समान पातळीवर 

आणनु ठेवले.  इतकंच नाही, राजीव बजाज ह्यांनी एकामागोमाग 

एक, अशा गेमचेंजर बाईक्स बाजारात आणल्या.  श्रीलंका, 

बांग्लादशे, द. अवरका, ब्राझील, अजेंटीना अशा वकत्येक 

दशेांमध्ये आज त्यांच्या बाईक्स वनयावत होतात.  केटीएम ह्या 

परदशेी ब्र न्िचा मोठ्ठा वहस्सा त्यांनी ववकत घेतला, जो आज 

भारतातच नाही तर यरुोपमध्ये सदु्धा प्रचंि लोकवप्रय होत आह.े 

मागच्या वषावत तर के टी एम ह्या कंपनीने हावलव िेव्हीिसनपेक्षा ही 

जास्त बाईक ववकल्या गेल्या, ह्या घटनेन े यरुोपमध्ये खळबळ 

माजली होती. 

राजीव बजाज आपल्या ह्या यशाचं रहस्य कशाला दतेात?  

योगासने –  

राजीव बजाज ह ेकसलेले योगापटु आहते, त्यांचे पणु्यामध्ये 

व्ही. अय्यंगार नावाचे एक योगगरुु आहते. राजीव प्रांजळपणे मान्य 

करतात की कवठण समयामध्ये वनणवय क्षमता घेण्याची ही शक्ती 

त्यांना वनयवमत योगासनामळेुच प्राप्त झाली आह.े स्वतःच्या 

शरीराला चसु्त आवण वशिवशिीत ठेवल्याने त्यांचा उत्साह वटकुन 
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राहतो आवण नवनवीन कल्पना सचुतात, त्यांची अंमलबजावणी 

करता येते.  

 

होवमओपॅिी –  

होवमओप थी हा सदु्धा राजीवचा अगदी वजव्हाळयाचा ववषय 

आह.े होवमओप थी आवण त्यािारा केल्या जाणाऱ् या उपचारांवर 

त्यांची प्रगाढ श्रद्धा आह.े आपण खोल वनराशेच्या गतेत असताना 

होवमओप थी आवण न चरोप थीचे उपचार घेतल्यामळेुच आपल्याला 

नवसंजीवनी वमळाली असे त्यांनी अनेकदा जाहीरपणे सांवगतले 

आह.े   

अभ्यास –  

राजीव बजाज ह ेमेक वनकल इवंजनीअर आहते, ते वशकले 

पणु्याच्या कॉलेजमध्य!े सवव वबजनेस टायकुनचे राजपतु् जेव्हा 

स्ट नफोिव आवण हॉविव वबजनेस स्कुलमध्ये वशकण्यामध्ये धन्यता 

मानत होत,े त्या काळातही राजीव भारतातच वशकले. पण 

म नजेमेंटपासनु अथवव्यवस्थेपयंत आवण शरीरशािापासुन 

तंत्ज्ञानापयंत प्रत्येक शािात त्यांचा गाढा व्यासंग आह,े मोजक्या, 

नेमक्या आवण खमुासेदार शलदांमध्ये व्यक्त होण्याच्या कलेतही ते 

पारंगत आहते. अनभुव असल्यास त्यांच्या ट्ववटर अकाउंट वर 
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एक नजर टाका. ‘कल्पनाशक्ती आवण ववचारशक्ती’ ह्या दोन्ही 

बाबतीत ते जबरदस्त प्रवतभासंपन्न आहते, ह्यामागे त्यांचे स्वतःचे 

वकत्येक वषांचे कष्ट आहते, यांची खसुखशुीत, शैलीदार भाषणं 

ऐकणं म्हणज ेबोद्धीक मेजवानी असते.  

 

माकेटींगचे तंि –  

व्यवसायान े इवंजनीअर असनुही राजीव बजाज ह्यांच े

माकेटींगचे तंत् केवळ अफलातनु आह.े  त्यांना गोष्टी बनवायला 

आवितात आवण त्यांची अजनु छान गोष्ट बनवनु ववकायला 
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आवितात. आयएनएस वविांत भंगारात वनघाली होती, आवण 

बजाज ऑटोन े ते भंगार जहाज लोखंिासाठी खरेदी केलं, पण 

वमिीयान े त्याचा खपुच गाजावाजा केला. अगदी अवत म्हणावं, 

इतका! संधीचा फायदा उचलणार नाहीत, ते राजीव बजाज कसले! 

त्यांनी आपल्या नव्या गािीचे नाव बदलनु ते वविांत ठेवले, 

जाहीरातींमध्ये ही आयएनएस वविांतचा जाणनु बजुनु उल्लेख 

करण्यात आला आवण अपेक्षेप्रमाणे दशेप्रेमाशी संबंध जोिला 

जाऊन ह्या वविांत बाईक दशेभरात तफुान खपल्या.  

प्रामावणकपणा आवण माणुसकी –  

बजाज ऑटोचा आकुिीचा स्कुटर बनवणारा पलांट बंद 

करावयाचा होता तेव्हाची गोष्ट! मागणी नसताना स्कुटर बनवणे 

आता बजाजला परवित नव्हत े पण कमवचाऱ् यांना नौकरीवरुन 

काढुन टाकणे म्हणज े िोकेदखुीला आमंत्ण होत.े ऑटो 

इिंस्ट्रीमध्ये यवुनयनची दादावगरी, संप, दगंल ह्या गोष्टी पाचवीला 

पजुलेल्या असतात. पण राजीव बजाजनी शक्कल लढवली, त्यांनी 

कंपनीच्या मखु्य प्रवेशिारावर नोटीस लावली, “तमु्ही इतके वषव 

मन लावनु कंपनीची सेवा केली त्याबद््दल आम्ही आपले आभारी 

आहोत, आता घरी जा, कुटंूबाला वेळ द्या, मलुांसोबत 

नातवांसोबत मनसोक्त खेळा!” अजनु तमु्ही वजतके वषव ह्या कंपनीत 

काम केले असत,े वततक्या वषांची पगार तमु्हाला कंपनी काम न 
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करता दणेार आह.े” सक्तीच्या सेवावनवतृ्तीला ववरोध झाला असता, 

पण अशा प्रकारच्या एप्रोचने बजाजच्या कमवचाऱ् यांची मने 

वजंकली. कंपनीच्या वनरोप समारंभाला राहुल आवण राजीव बजाज 

दोघेही जातीनं उपवस्थत राहीले. त्यांनी कारखान्यातल्या आपल्या 

शेवटच्या वदवशी फेटे घालनु मोठ्ठी वमरवणकु काढली आवण 

पाणावलेल्या िोळयांनी प्राणाहुन वप्रय असलेल्या कंपनीच्या 

मालकांना जि अंतःकरणाने वनरोप वदला. मालक आवण कमवचारी 

दोघांच्याही मनात असलेल्या कृतज्ञतेचं इतकं दवुमवळ उदाहरण 

जगाच्या इवतहासात नाही.  राजीव बजाज ह्यांचे ह े सारे गणु 

आपल्यातही यावेत, ह्या एकाच शभुकामनेसह, आभार आवण 

शभुेच्छा! 
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“‘सुर्यास्त’ हय ‘सुर्ोदर्’ होण्ययसयठीच होत असतो.” 

--------------------------------------------------- 

ध्वजारोहक - कुमार मंगलम वबलाच 

--------------------------------------------------- 

 

१ नोव्हेंबर १९९५! 

वेळ - सकाळी नऊ वाजनु तीस वमनीटे! 

स्थळ - अमेरीका 

घटना – आवदत्य वविम वबलाव वयाच्या अवघ्या बावन्नाव्या 

वषी प्रोस्टे्रट क संरमळेु ह ेजग सोिुन गेले. 

‘आवदत्य वविम वबलाव’ ह ेखरंच वबलांच्या इवतहासातलं 

सोनेरी पान आह.े  

आवदत्य वविम वबलाव ह े लहानपणापासनुच ववलक्षण 

बवुद्धमान होत,े आवण त्यांच्या लहानपणापासनुच त्यांचे आजोबा 

घनश्यामदास वबलाव ह्यांनी आवदत्यना पढुच्या वबजनेस एक्सपांशन 

साठी ववशेष टे्रवनंग दऊेन तयार केले होते.  आपल्या ववलक्षण 

बदु्धीप्रवतभेच्या जोरावर आवदत्यने काबवन लल क, कॉस्टीक सोिा, 

वसमेंट, मेटल्स, टेक्सटाईल्स आवण टेलीकॉम ह्या सववच क्षेत्ात 

जबरदस्त गरुिभरारी घेतली. आपल्याजवळ वेळ नाही ह ेजण ु
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काही त्यांना माहीतच होते, कलकत्यात रुजलेल्या वबलांच्या 

उद्योग समहुाच ेनाव आवदत्य वविम वबलांनी, मुंबईत स्थलांतर 

करुन जगाच्या नकाशावर सोन्याच्या अक्षराने कोरुन टाकले होत,े  

फक्त वीस वषांच ेअसताना त्यांनी आपल्या विीलांचा परांपरगत 

वबजनेस जॉईन केला आवण फक्त पढुच्या तीस वषावत त्यांच्या 

समहुाच्या १४ दशेात एकसष्ट कंपन्या नेत्वदपक प्रगती करत होत्या.    

वदघावयषुी जगणाऱ्या वबलाव कुटंुबात एक अघवटत घटना 

घिली, काळाचा आघात झाला आवण बसंतकुमार वबलांचे 

एकुलते एक पतु् आवदत्यवविम गेले. जगभरात अवाढव्य 

पसरलेला आवदत्य वबलाव समहु एका रात्ीत पोरका झाला,  

नकुत्याच झालेल्या कोटंुवबक वाटण्यांमळेु वबलाव समहुात फाटाफुट 

झाली होती.   इतर वबलाव कंपन्या जागवतकीकरणाच्या दणक्यामळेु, 

खलु्या स्पधेमळेु, संकटात सापिल्या होत्या, जेव्हा त्या आपले 

आवस्तत्व वटकवण्यासाठी संघषव करत होत्या, अक्षरशः झगित 

होत्या, फक्त प्रचंि उजाववान असलेले आवदत्य वविमच काय ते 

प्रखर सयुावसारखे जगात तळपत होते आवण अचानक त्यांचाच 

सयुावस्त झाला, सगळीकिे अचानक अंधकार पसरला, 

लोक म्हणाले, वबलांची ही यवुनटसदु्धा बिुणार! पण 

आपल्या विीलांची अधरुी स्वपनं पणुव करण्यासाठी त्यांचा फक्त 

अठ्ठावीस वषांचा उत्तरावधकारी वनश्चल पहािांसारखा आव्हांनांना 
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परतवनु लावण्यासाठी आवण आवदत्यवविम ग्रपुला नव्या 

वशखरांवर पोहचवण्यासाठी सज्ज झाला, त्याचे नाव कुमारमंगलम 

वबलाव! 

असं म्हणतात, थोर लोकांची वनयती आधी कठोर परीक्षा 

घेते, आवण त्यात जर का तो तावनु सलुाखनु वनघाला की मगच 

त्याला हव ेते दान भरभरुन त्याच्या पारि्यात टाकत,े कल्पना करा, 

एकीकिे विील नकुतेच गेलेले आहते, एवढं मोठं दःुख पचवनु 

तरुण कुमारमंगलम ऑफीसमध्य ेमहत्वाच्या अवधकाऱ् यांशी चचाव 

करायला बसले आहते, आवण अचानक आवदत्य वबलांच्या 

आठवणीन े कंपनीचे मखु्य अवधकारीच जोरजोरात हुदंके दऊेन 

रिायलाच लागतात, कुमारमंगलम वबलांनी विीलांचे अकाली 

सोिुन जाण,े कसे पचवले असेल? पण त्यांनी ह ेकेले.   

१९९४ मध्य ेसोळा हजार कोटी रुपयांचा टनवओव्हर करणारा 

समहु कुमारमंगलम ह्यांच्या कोवळया आवण तरुण हातात आला 

तेव्हा अनेक लोकांनी त्यांच्या क्षमतेववषयी शंका उपवस्थत केल्या. 

पण आवदत्य वविम वबलाव जाता जाता आपल्या तगि्या 

उत्तरावधकाऱ् याला तयार करुनच गेले होत.े  भारतातला हा सवावत 

तरुण उद्योगपती भलताच वचवट होता, आजही आह,े सवावत आधी 

त्यान े स्वतःचे ब क-ऑफीस व्यववस्थत केले,  आल्याबरोबर 

आपल्या समहुात त्याने महत्वाच्या वररष्ठ पदांवर नव्या दमाचे 
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तलबल तीनशे पंचवीस तरुण वसनीअर एक्जीक्यटुीव्स वनयकु्त केले. 

नव्या सहकाऱ्यांना वनविण्यासाठी कुमारमंगलम वबलाव 

आयआयटी, आयआयएम आवण अनेक वबजनेस स्कुलमध्ये 

स्वतः जायचे.    नव्या सक्षम, टेक्नोि ट, आिामक आवण तिफदार 

अवधकाऱ् यांची एक फळीच त्यांनी उभा केली. कुमारमंगलम 

वबलांनी समहुाला पढेु नेण्यासाठी कोणकोणते मागव चोखाळले, 

ह्यावर एक नजर टाकु. 

• स्वतःची शवक्तस्िाने बळकट करा. –  

आल्याबरोबर त्यांनी एक महत्वाचा वनणवय घेतला, आवदत्य 

वबलाव समहु फक्त अशा कंपन्यामध्येच सविय राहील, ज्या क्षेत्ात 

कंपन्या अव्वल आहते वकंवा अग्रणी आहते. तोट्यातल्या कंपन्या 

त्यांनी ववकुन टाकल्या आवण आपले संपणुव लक्ष फक्त आपल्या 

दभुत्या गायींकिे कें वद्रत केले.  

उदा. वसमेंट उद्योग!  

ग्रावसम ह्या आपल्या वसमेंट कंपनीला मजबतु करण्यासाठी 

त्यांनी आधी वदवग्वजय वसमेंट खरेदी केली मग गजुरातमधल्या 

बांगि नावाच्या वचवट उद्योगपतीसोबत संयमाने वाटाघाटी करुन 

धाराणी वसमेंट खरेदी केला, आवण नंतर तर वसमेंट क्षेत्ातला सवावत 

मोठा जायंट एल एंि टी वसमेंट उद्योगच खरेदी करुन तालयात 
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घेतला. वबलाव समहु आज जगातील दहावा सवावत मोठा वसमेंट 

उत्पादक आह.े  

असंच त्यांनी टेलीकम्यवुनकेशन क्षेत्ातही केलं, एटी एंि टी 

ही वदग्गज कंपनी खरेदी केली व ती कंपनी आज आयिीया म्हणनु 

ओळखली जाते.  दवक्षण भारतातल्या वत्नेत्ा आऊटलेटस चे २७५ 

सपुर माकेट खरेदी करुन, ‘मोर’ ब्र िंच्या नावाने त्यांनी ररटेल क्षेत्ात 

प्रवेश केला.  

• कालबाह्य परंपराचे ओझे त्यांनी फेकुन विले. –  

आतापयंत वबलाव समहु आपला प्रत्येक उद्योग नेहमी स्ि च 

पासनु सरुुवात करुन टॉपस्थानी घेऊन जायचा. तयार उद्योग खरेदी 

करण्याएवढा तो कधीही आिामक व्हायचा नाही. पण 

कुमारमंगलम ह्यांनी यवुाजोश वापरुन आपल्या कमजोर स्पधवक 

कंपन्यांची खरेदी करुन त्यांनाच आपला भागीदार बनवले. 

• त्यांनी वमडीयासाठी आपले िरवाजे उघडे केले. 

ह्यापवुी वबलाव समहुातील कुठलीही व्यक्ती आपले वैयवक्तक 

व साववजवनक जीवन ह्यामध्ये कमालीची गपु्तता पाळीत असत. 

कुमारमंगलम ने ही ही परंपरा मोिली, गेल्या पंधरा वषावत आवदत्य 

वविम समहुाबद््दल जेवढ्या बातम्या वतवमानपत्ात आल्या तेवढ्या 

तर समहुाची स्थापना झाल्यापासनु म्हणजे १९१२ पासनु सुद्धा 
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छापनु आलेल्या नाहीत. गुंतवणकुदांरापढेु पारदशवक राहील्याने 

समहुाच्या शेअरधारकांचा ववश्वास वाढला. 

 

 

कुमारमंगलम वबलाव आज कापोरेट वल्िव मध्य े प्रचंि 

लोकवप्रय आहते, ते यवुा जगताचे रोल मॉिेल आहते. दशेात 

सवावत श्रीमंत लोकांच्या यादीत कुमारमंगलम वबलांचा िम नववा 

आह.े  रोज यशाची नवनवीन वशखरे गाठणारा हा तरुण कुबेर 

आपल्या विीलांना आवण त्यांच्या वशकवणीला अवजबात 
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ववसरलेला नाहीये आवण म्हणनु कंपनीच्या नव्या लोगोचे 

अनावरण करताना, त्यांनी तो लोगोमध्ये असणारा आवदत्य म्हणजे 

‘सयुव’ आपल्या विीलांनाच अपवण केला आह.े  कुमारमंगलम 

वबलांच्या पावलावर पाऊल ठेवनु आपली सवांचीही अशीच 

भरभराट होवो, ह्या एकाच शभुकामनेसह, 

आभार आवण शभुेच्छा!.  
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--------------------------------------------------- 

राखेतून भरारी घेणारा जपानी वबजनेसमन 

– मसायोशी सन 

--------------------------------------------------- 

 

आज अशा एका वबजनेसम नववषयी जाणनु घेऊया, जो वीस 

वषांपवुी, म्हणजे वषव २००० मध्य ेकाही वदवसांसाठी जगातला 

सवावत मोठा श्रीमंत व्यक्ती झाला होता, पण काहीच वदवसानंतर 

त्यांची संपत्ती चक्क नव्यान्नव टक्क्यांनी कमी झाली, आवण 

वदवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर येऊन पोहोचली होती. एखाद्या 

जगप्रवसद्ध वबजनेस टायकुन ची शनु्यातनु वशखराकिे घेतलेली झेप, 

त्याचे पनु्हा जवमनीवर येणे आवण राखेतनु भरारी घेणे, ह्याच ेह ेएक 

अवितीय उदाहरण आह.े 

ह ेगहृस्थ आहते, सॉफ्टब कंच ेसी ई ओ श्रीयतु मसायोशी 

सन! मसायोशी लहानपणापासनुच खटपट्या होता,  आपल्या 

कॉलेजच्या वदवसांपासनुच तो अनेक छोटेछोटे वबजनेस करायचा, 

वशक्षणासाठी मसायोशी जपानहुन अमेरीकेच्या क वलफोवनवया 

यवुनव्हसीटीमध्ये गेला तेव्हा त्यान े आपल्या वफजीक्सच्या 

प्रॉफेसरची मदत घेऊन एक पॉकेट ट्रांसलेटर बनवला, त्याचे पेटंट 
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केले, आवण प्रवसद्ध इलेक्ट्रॉवनक कंपनी शापव कॉपोरेशनला त्याची 

वविी करुन घसघशीत उत्पन्न कमवले. आपले ग्र ज्यएुशन पणुव 

केल्यानंतर मसायोशी जपानला परत आले आवण १९८१ मध्ये 

त्यांनी सॉफ्टब कं नावाची कंपनी सरुु केली. ही एक सॉफ्टवेअर 

वविी करणारी कंपनी होती, कंपनीने जम बसवला, मसायोशी 

आता दसुऱ्या कंपन्यांमध्येही गुंतवणकु करु लागले होते, १९९० 

नंतर जगभरात इटंरनेटचा वापर वाढु लागला, काळाची पढुची 

पावले ओळखनु त्यांनी वेगवेगळया इटंरनेट कंपन्यामधली आपली 

गुंतवणकु वाढवली. १९९६ मध्य ेत्यांना आणखी एक मोठी संधी 

वमळाली, त्याकाळात अजनु गगुलचा जन्म व्हायचा होता,  सचव 

इवंजन आवण इमेलच्या क्षेत्ात’ याहु’ नावाचा दबदबा होता, याहु 

वहच त्यावेळची एकमेव वदग्गज कंपनी होती, याहुशी हातवमळवणी 

करुन मसायोशींनी ‘याहु जपान’ च ेसवव हक्क आपल्याकिे घेतले. 

याहु जपान एक यशस्वी चाल ठरली, एवढ्यावरच न थांबता, 

गगुलशीही संधान बांधनु त्यांनी गगुलचा अल्गोरीदम वापरला, 

आवण मोठे यश वमळवले, 

आता इथनु सरुु होतो सगळा खेळ! १९९६ पासनु 

सॉफ्टब कंच्या शेअसवला सोन्याचे भाव यऊे लागले होत,े २००० 

सालापयंत ह ेभाव गगनाला वभिल,े १९९९ च्या उंबरठ्यावर तर 

सगळया जगालाच सॉफ्टवेअर कंपन्यांनी मोहीनी घातली होती, 
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एकेका मवहन्यात शेअसवचे भाव काही पटींनी वाढु लागले होत,े 

लोकांना ह्या कंपन्या सोन्याच्या खाणीसारख्या वाटु लागल्या 

होत्या, आय टी, सॉफ्टवेअर कंपन्यांमध्ये गुंतवणकु करण्यासाठी 

लोक ताळतंत् सोिुन, वेि्यासारखे धावत सटुले होत,े सॉफ्टबेंकचे 

माकेट क वपटलायजेशन २०० वबलीयन िॉलसव म्हणजे वदि लाख 

कोटी रुपयांपयंत जाऊन पोहोचले, आयषु्यात जस ेचांगले वदवस 

येतात, तसे खराबही वदवस येतात, टेलीकॉम क्षेत्ात आपल्याकिे 

जशी बी एस एन एल ही सरकारी कंपनी आह,े तशी जपानमध्ये 

िोकोमो ही सरकारी कंपनी आह.े 

आपल्याकिे २००३ – ०४ सालच्या आसपास ररलायंसने 

स्वस्त फोन काढुन बाजारात धमुाकुळ घातला होता, काही वषव 

आधी असेच काही जपानमध्येही करण्याचे मसायोशीच्या मनात 

होत,े 

सॉफ्टब कं आता टेलीकॉम क्षेत्ात उतरण्याची मोठी जय्यत 

तयारी करत होती, त्यासाठी त्यांनी व्होिाफोनशी एक महागिा 

करार केला, पण दशेभक्त जपानी जनतेला हा वनणवय वततका पटला 

नाही, रुचला नाही. सॉफ्टब कं ववरोधात सववत् नाराजी पसरली, 

शेअसवचा भाव कोसळु लागला आवण कंपनीला एकेक तिाखे बस ु

लागले, 
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अखेरचा प्राणघातक फटका तर तेव्हा बसला, जेव्हा २००० 

साली तयार झालेला िॉट कॉमचा बबल फुटला, पत्त्यांच ेबंगल े

कोसळावेत तसे मोठेमोठे कॉपोरेट जमीनदोस्त झाले, जगभरातल्या 

शेअर बाजारांमध्ये प्रचंि मोठी मंदीची लाट आली, सकु्याबरोबर 

ओलंही जळतं, ह्या न्यायानसुार, सॉफ्टब कंच्या मानेवरही रोजच 

करवत चालवली जाऊ लागली, 
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एकेकाळी दोनशे वबलीयनची वकंमत असणारी कंपनी दोन 

वबलीयन म्हणजे, वदिलाख कंपनीची कंपनी, पंधराशे कोटी रुपये 

ह्या पातळीला येऊन ठेपली, मसायोशीची मागच्या अठरा वीस 

वषांची मेहनत, कष्ट सगळे काही धळुीस वमळाले होते, बेवचराख 

झाले होत,े कंपनी आता वदवाळखोरीपासनु अवघे काही पावले दरु 

उभी होती.  त्याच्या मालकीचे तलबल सत्तर वबलीयन िॉलसव 

पन्नास हजार कोटी रुपये, एकाएकी नाहीशे झाले होत,े ज्या 

कंपनीसाठी रक्ताचे पाणी केले, त्या कंपनीची ही जबर अधोगती 

पाहुन एखाद्याला तर अट कच आला असता, पण मसायोशी एक 

जबरदस्त खंबीर माणसु होता. तो जराही खचला नाही, आपल्या 

ध्येयापासनु ढळला नाही, जग जेव्हा मसायोशीची वचंता करण्यात, 

कीव करण्यात व्यस्त होतं, तेव्हा मसायोशी पनु्हा एकदा 

सॉफ्टब कंला उभा करण्याचा नवा पलान बनवण्यात व्यस्त होता. 

अवजबात वनराश न होता, तो आधीसारख्याच उत्साहान ेआवण 

एकाग्रतेन ेकाम करत राहीला पण २००४ आवण २००५ ह ेदोन वषव 

त्यांच्यासाठी प्रचंि संघषावच ेहोत.े 

२००६ मध्ये अनेक अिचणींना तोंि दऊेनही त्यांनी 

व्होिाफोन केके ह्या कंपनीला खरेदी केलेच, त्यासाठी त्यांनी 

मोठ्या रकमेचे कजव काढले, सॉफ्टब कंवर भलामोठा कजावचा 

िोंगरच तयार झाला, लोक मसायोशीवर वटका करु लागले, पण 
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पढेु ह्या धािसी विलनेच सॉफ्टब कंला नव संजीवनी वदली. २००६ 

मध्य ेपवहला आयफोन लॉन्च झाला, पण त्याआधीच मसायोशीने 

एपपलशी एक विल केली, जपानमध्य ेआयफोन वविी करण्याचे 

हक्क त्यांनी खरेदी केले, आयफोन वहट झाला, सॉफ्टब कंची 

घौिदौि पनु्हा जोमाने सरुु झाली, वमळालेल्या नफ्यातनु 

टेक्नॉलॉजी कंपन्यांमध्ये पैसे गुंतवण ेत्यांनी सरुुच ठेवले. मसायोशी 

म्हणतात, “टेक्नॉलॉजी हचे जगाचे भववष्य आह.े” सॉफ्टब कंने वषव 

२००० मध्य े अवलबाबा ह्या कंपनीमध्ये वीस वमलीयन िॉलसव 

गुंतवले होते, जेव्हा २०१४ मध्ये अवलबाबा पवललक वलमीटेि 

झाली, तेव्हा सॉफ्टब कंचा अवलबाबामधला वहस्सा साठ वबलीयन 

झाला, चौदा वषावत संपत्ती तीन हजार पटीन ेवाढली.  भारतातही 

ओला, ओयो, वफ्लपकाटव, स्न पविल अशा अनेक स्टाटावपमध्ये 

सॉफ्टब कंने अलजावधी रुपये गुंतवल ेआहते. 

आपल्या प्रत्येकाच्या आयषू्यात मसायोशी सॉन 

यांच्यासारखे चढ उतार येतात, पण त्यांनी दाखवली ती वजगर, ती 

धमक, ती वहमंत दाखवण्यामध्ये आपण कमी पितो, म्हणनु आपण 

वतथ ेपोहच ुशकत नाही, जेव्हा मसायोशींना ववचारले, की वाईट 

वदवसांमध्ये तमु्ही अवजबात ढळला नाहीत, ह्याच ेकारण काय? 

तेव्हाचे मसायोशीचे उत्तर फार मजेशीर आवण फार प्रेरणादायी 

आह.े मसायोशी म्हणाले, “मला फारश ेवाईट वाटले नाही, कारण 



उद्योग गाथा पंकज कोटलवार 

291 

 

माझ्याकिे पढुच्या तीनशे वषांचा आराखिा वनवश्चत केलेला 

होता,” “मला माहीत होत,े की ह ेछोटे मोठे चढउतार येत राहतील, 

आवण त्याने मला फारसा फरक पिणार नाही.” “मी आजही माझ्या 

त्याच पलानवर काम करत आह,े आवण कुठलीही पररवस्थती 

सॉफ्टब कंला त्याच्या वाटचालीपासनु ववचवलत करु शकणार 

नाही.” ह ेशलद जेव्हा मी वाचले तेव्हा अंगावर काटाच आला, 

थोि्या थोि्या झटक्यांनी सैरावैरा धावणारे आम्ही, पढुच्या तीन 

वषांचे सदु्धा नीट वनयोजन करु शकत नाही आवण हा माणसु तीनशे 

वषांचा पलान बनवनु त्यावर रोज जीव ओतनु काम करतोय, 

यश, यश, यश म्हणज ेआणखी काय असतं? मसायोशी सॉन 

सारखी आपल्या ध्येयाप्रती असलेली ज्वलंत वनष्ठा आपल्या 

प्रत्येकाच्या ह्र्दद्यात वनमावण होवो, ह्या एकाच शभुकामनेसह, 

आभार आवण शभुेच्छा! 
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Failure is not opposite to success. It’s part of success. 

---------------------------------------------------- 

एका जगजजेत्याची गोष्ट – इलॉन मस्क 

---------------------------------------------------- 

 

‘इलॉन मस्क’ ह े नाव तमु्ही कधी ऐकलं आह े का?  

शतकामध्य ेअत्यचु्च श्रेणीची जी दोन चार माणसं जन्माला येतात, 

त्यातला हा एक आह.े त्याचा जन्म १९७१ चा, एकोणपन्नास 

वषावच्या माणसाची आजची संपत्ती आह,े २० वबलीयन िॉलसव 

म्हणज ेफक्त १४० अलज रुपये वकंवा चौदा हजार चारशे कोटी 

रुपये! 

हा माणसु कोण आह?े काय करतो? इलॉन मस्क यांचा जन्म 

दवक्षण अवरकेतला, आज ते अमेरीकन क न िीयन नागरीक आहते.  

टेस्ला मोटसव ह्या कंपनीचे ते संस्थापक आवण मखु्यावधकारी 

आहते.  ही कंपनी सौर-उजेवर चालणाऱ् या गाि्या बनवते. 

अशातच इलॉनमस्क भारत भेटीवर आले होत.े भारतात २०३० 

पयंत सौर उजेवर चालणाऱ् या गाि्या धाव ुलागल्या तर पेट्रोल 
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विझेल वर खचव होणारं आपल ंकाही लाख कोटी रुपयाचं चलन 

आपल्या दशेाबाहरे जाणार नाही. 

जगामध्ये सवावत शक्तीशाली व्यक्तींच्या यादीत ह्या मस्कचा 

नंबर एकेववसावा आह.े तर इलॉन मस्क ह्या संपत्तीच्या वशखरावर 

पोहचला कसा? खपु मनोरंजक आवण प्रेरणादायी कहाणी आह.े 

इलॉनचा जन्म दवक्षण अवरकेत वप्रटोरीया येथे एका उच्च 

मध्यमवगीय म्हणता येईल अशा कुटंूबात झाला, पण वयाच्या 

दहाव्या वषीच त्यान ेआपल्या बदु्धीमते्तची चणुकु दाखवायला सरुु 

केली.  इलॉनला वाचायचं प्रचंि वेि! दहा वषांपयंतच त्याने 

ग्र ज्यएुटपयंतची सारी पसु्तके वाचनु संपवली. कसलंही 

औपचारीक वशक्षण न घेता केवळ पसु्तके वाचनु वयाच्या अवघ्या 

बाराव्या वषी त्यान ेएक कॉम्पटूर प्रोग्र म बनवला, आवण जगाचे 

लक्ष वेधनु घेतले.  थोिेसे भांिवल उभ ेकरुन आपल्या भावासोबत 

त्यान ेजगातली पवहल्यांदा ऑनलाईन पैसे ट्रान्सफर करणारी कंपनी 

सरुु केली, जी पढेु पे-पाल नावान े जगप्रवसद्ध झाली, आज 

ऑनलाईन पेमेंटच्या जगात प्रस्थावपत झालेल्या पेटीएम, गगुलपे 

वकंवा भीम ह्या कंपन्या पे-पालच्याच सधुाररत आवतृ्या आहते.   

कंपनी मोठी मोठी होव ुलागली एकाहुन एक वदग्गज लोकांनी 

कंपनीचे शेअसव खरेदी केल ेआवण कंपनीचा प्रमखु होता हा वीस 
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बावीस वषावचा तरुण मलुगा! ह ेकाही त्यांना सहन होईना, ह्या 

पोराला काढुन एक अनभुवी सी ई ओ आणावा से त्यांचे मत पिले,  

दरवषी जबरदस्त नफा कमवनु दऊेन सदु्धा, सवांनी वमळुन 

इलॉन मस्क ची सीईओ पदावरुन हकालपट्टी केली आवण मस्क 

आपल्याच कंपनीतनु अपमावनत होवनु बाहरे पिले.  मस्क ने 

त्यांच्याकिे असलेले आपल्या मालकीचे पेपाल कंपनीच े सात 

टक्के शेअसव ववकुन टाकले, ज्यातनु त्यांना सािेदहा वमलीयन 

िॉलसव वमळाले,  वयाच्या पंचवीशीमध्ये स्वतःचं िोकं वापरुन 

वमळवलेले पंच्याहत्तर कोटी रुपये जवळ असल्यावर कोणता 

माणसु कशाला खटाटोप आवण दसुरे उद््दव्याप करेल? तो आता 

आयषु्यभर हवी ती मौजमजा करु शकला असता. पण तो इलॉन 

मस्क होता, त्यान ेनवी कंपनी सरुु केली, स्पेस-एक्स नावाची! त्याने 

स्वपन बवघतले मंगळावर पोहचण्याचे, त्यान े जाहीर केले, मी 

मंगळावर जाणारी ट क्सी सेवा सरुु करत आह.े सगळे जग त्याच्या 

ह्या वेिगळ घोषणांवर हस ुलागले.  रॉकेट अवकाशात पाठवणाऱ्या 

कंपन्याची मदत घेऊन लोकांना मंगळावर न्यायचे आवण वापस 

आणायचे ही इलॉन मस्कची मळु कल्पना! पण अमेरीकेची नासा 

वकंवा भारताची इस्रो ह्या सरकारी कंपन्या आहते,  

त्यांनी अलजावधी रुपये खचव केले आवण त्यात अपयश 

आले तरी सरकारचा पैसा असल्यामळेु त्या कंपन्या तग धरु 
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शकतात. आजपयंत अंतराळ संशोधनामध्ये कोणतीही खाजगी 

कंपनी उतरली नव्हती, इलॉन मस्क ने ते धािस केले. अमेरीकेने 

सहाय्य केले नाही म्हणनु ते रवशयाला गेले.  नासा आवण रवशया, 

दोघांनीही, ह ेट क्सीच ंकाम करणारं रॉकेट आवण त्याला लागणारं 

इतर आवश्यक तंत्ज्ञान दणे्यासाठी इतकी जास्त वकंमत सांवगतली 

की िोळे पांढरे व्हावेत, इलॉनकिे वततका पैसाच नव्हता. त्यांना ह े

तंत्ज्ञान द्यायचे नाही ह ेस्पष्ट झाले, इलॉनने हार मानली नाही,   

मंगळावर जाणारे रॉकेट त्यान ेस्वतःच आपल्या प्रयोगशाळेत 

बनवायचे ठरवले.  इलॉनजवळ रॉकेट सायन्सचं कसलंही वशक्षण 

नव्हतं, अनभुव नव्हता,  पसु्तकं वाचनु त्यान े ती उणीव भरुन 

काढली, आपल्या ऑफीसमध्य ेतो रोज अठरा तास अखंिपण े

काम करायचा, कुणाचच ंमागवदशवन नव्हतं, उलट आिकाठ्याच 

जास्त होत्या, यशाची कसलीच खात्ी नव्हती, तरीही त्यान ेवहमंत 

केली, शािज्ञांना गोळा केल,ं आवश्यक कच्ची सामगु्री जमवली, 

प्रयोग चाल ुझाले. 

पवहलं रॉकेट मंगळाच्या वदशेने उिालं आवण रस्त्यात फेल 

झालं, हजारो कोटी अक्षरशः पाण्यात गेले. काही मवहन्यांनी 

इलॉनने दसुरे रॉकेट सोिले, ते ही मंगळावर पोहचण्याच्या आधीच 

त्याचा स्फोट झाला. इलॉनन े मेहनतीने कमवलेली, जमवलेली 

संपत्ती नष्ट होत होती, पण वफकर होती कूणाला,  इलॉनने पवुीच्या 
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चकुा सधुारल्या, काही आठवि्यातच अजनु एक रॉकेट बनवल े

आवण मंगळाच्या वदशेने उिवले, इतक्या लवकर तर नासा सदु्धा 

एकामाग ेएक रॉकेट पाठवायचा नाही,  

इलॉनचा हाही ट्राय फेल गेला, आता ब कंर लोकांने इलॉनला 

अजनु भांिवल परुवण ेबंद केले, इलॉनची सवव संपत्ती संपली होती, 

एक अलजोपत्ती आपल्या आगळयावेगळया हट्टापायी अक्षरशः 

रस्त्यावर आला होता. कजवबाजारी झाला होता, ब कंांना वाटले, 

इलॉन संपला, त्यांनी पैशाचा तगादा लावला, इलॉन मस्कने आपले 

घर आवण एकोणएक प्रॉपट्वया ववकल्या,   

थोि्या वदवसांखाली एक अलजोपती असणारा माणसु एका 

साध्या फ्ल ट्मध्ये वकरायान ेजाऊन रहायला लागला,  मात् लक्ष्य 

अजनुही तेच होत,े “मंगळावर माणसांना ने आण करणारी ट क्सी 

बनवणे.” त्यान ेकाही पैसे उभ े केले, आवण पनु्हा नव्यान े िाव 

मांिला, झालेल्या सवव चकुांचा शोध घेतला, कसनु तयारी केली, 

यावेळी मात् वनयती त्याच्या वजद्दीसमोर झकुली, रॉकेट मंगळावर 

सहीसलामत पोहचले आवण पनु्हा वापस आले. सगळया जगाने 

बोटे तोंिात घातली. जे नासाला सदु्धा जमले नव्हत ेते मस्कने करुन 

दाखवले, “तमु्ही आम्हाला मागवदशवक कराल का?” नासाने 

इलॉनच्या कंपनीला ववचारणा केली.  आज नासा कंपनी इलॉन 

मस्कच्या स्पेसएक्स कंपनीकिुन सेवा घेते. पढेु त्यान ेटेस्ला कार, 
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टेस्ला इकं, हाइपरलपु, सोलारवसटी, ओपनएआई, बोररंग कंपनी, 

न्यरूावलंक, व़िप2 अशा अनके कंपन्या उभ्या केल्या. पैशाचा ओघ 

सरुु झाला, आवण इलॉन मस्क जगातला सवावत बदु्धीमान परुुष 

गणला जाऊ लागला. 

• अपयश आलं म्हणजे यश जवळचं आहे. 

इलॉन म्हणतो, अपयश हा कायमचा थांबा कधीच अस ु

शकत नाही, यशाच्या मागाववरचं ते एक तात्परुतं स्टेशन असंच 

त्याच्याकिे बवघतलं गेलं पावहज.े प्रवास सरुु ठेवा, आवण यश 

वमळेल.  मला इलॉन मस्क खपु आवितो, कारण त्याचं तत्वज्ञान 

खपु सोपं आह.े त्याचा अजनु एक कोट बघा, 

“मला जे येतं, ते करण्यात मी धन्यता मानत नाही,” 

“मी ते करण्यास प्राधान्य दतेो, ज ेकरणं खरोखरचं आवश्यक 

आह.े” 

आज जगासमोर ग्लोबल वॉवमंग आवण पयाववरणाचा ह्र्दास 

ह्या समस्या आ वासनु उभ्या आहते, अवघ्या काही वषावत पथृ्वीचा 

ववनाश होईल अशी शािज्ञांना शंका आह.े इतर लोकांसारखं 

नसुती वचंता करत न बसता, इलॉनमस्क ने कृती सरुु केली, आवण 

संपणुव सौर उजेवर चालणारे एक भलेमोठे शहर वसवनु दाखवले. 

अशी शहरं कशी उभारावीत ह्याचं मागवदशवन करणारी त्याची कंपनी 
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म्हणज ेसोलार वसटी, आज यरुोप अमेरीका, चीन झपाट्याने सोलार 

उजेकिे वळत आहते. वनवश्चतच ह ेतंत्ज्ञान भारतामध्येही लवकरच 

येईल. अशी वस्ती जी उजेच्या बाबतीत स्वयंपणुव असेल.  

• अपयश आपला शिु नसतं, ते आपला वशक्षक 

असतं! 
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जगातला कोणताही उद्योगपती काढुन बघा, व्यवसायाच्या 

कोणत्या ना कोणत्या टपपयावर तो दारुण अपयशी ठरला होता,  

होंिा कंपनीचा मालक सॉयोवचरो होंिा ह्या व्यक्तीला 

ऑटोमोबाईलचे कसलेच वशक्षण नव्हत,े घरातल्या गरीबीमळेु 

त्याला वयाच्या पंधराव्या वषी वशक्षण सोिुन, एका ग रेजमध्ये 

मेक वनकचे काम कराव ेलागले. काम करताना इवंजनमधल्या वपस्टन 

ररंग नेमकं काम कसे करतात, याचा त्याने अभ्यास केला. वदवसा 

ग रेजमध्ये तो आठदहा तास काम करायचा आवण रात्ी आपल्या 

झोपिीवजा घरात वेगवेगळया धातचु्या वपस्टन ररंग कशा 

बनवाव्यात ह्याचे वचत्वववचत् प्रयोग करायचा. बघता बघता चक्क 

त्यान े वपस्टन ररंग बनवण्याचा कारखाना उभा केला. पण दसुरं 

महायदु्ध सरुु झालं, सरकारच्या हुकुमानसुार जपानमधले सगळे 

परुूष कामगार सैन्यात भरती झाले.  होंिान े हार मानली नाही, 

त्याच्याकिे मवहला कामगार होत्या, त्याने वपस्टन रींग बनवण्याची 

पद्धती इतकी सोपी केली की आता मवहलांनाही त्या बनवता येऊ 

लागल्या. पण काही वदवसांनी जपानवर अणबुॉम्ब पिला. होंिाने 

रक्ताचे पाणी करुन उभा केलेला कारखाना उध्वस्त झाला. बेवचराख 

झाला. सॉयोवचरो होंिा खचला नाही, आता त्याच्याजवळ पैसेही 

उरले नव्हते, पण वहमंत होती, ज्ञान आवण अनभुव होता, वजद्द होती 

त्यान े स्वतःच एकट्याने खटपट करुन एका सायकलीला एक 
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छोटेशे इवंजन लावले आवण जगातली पवहली बाईक तयार केली.  

आज भारतामध्य ेअसा व्यक्ती नसेल, जो कधी होंिाच्या गािीवर 

बसला नसेल.  अपयश आपला शत् ुनसतं, ते आपला वशक्षक 

असतं. जेव्हा केव्हा आयषु्यात अवघि प्रसंग येतील तेव्हा इलॉन 

मस्क ला नाहीतर सॉयोवचरो होंिा ला आठवा.  मला खात्ी आह,े 

भीती पळुन जाईल. 

मनःपवुवक आभार आवण शभुेच्छा 

  



उद्योग गाथा पंकज कोटलवार 

301 

 

 

  

पंको (श्री. पंकज कोटलवार) यांची  

ईसावहत्य प्रकावशत पुस्तके. 

क्हरवर वक्लक करा आवण वाचा. 

 

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/sampatticha_pankomarg_pankaj_kotalwar.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/satta_ani_shakti_pankaj_kotalwar.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/a_akarshanacha_pankaj_kotalwar.pdf
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पंको (श्री. पंकज कोटलवार) यांची पुस्तके. 

५ ते ११ लवकरच येत आहेत. 

१) सत्तय आणि शक्ती 

२) संपत्तीचय पंकोमयर्ा 

३) ‘र्’ रंु्तविूकीचय  

४) ‘अ’ आकर्ाियचय  

५) ‘बी’ णबजनेसचं 

६) शुन्ययतून णशखरयकडे 

७) पर्यावरिसे्नही घरे 

८) णनसर्यार्ि 

९) णनसर्ार्यथय 

१०) आठविीचंय पेटयरय      

११)  ‘अ’ आनंदयचय 

१२) स्वतः लय ओळखय. 
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ई सावहत्य प्रवतष्ठानचे हे १४ वे वषच. 

पंकज कोटलवार यांचे ईसावहत्यवर हे चौिे पुस्तक. 

 

जगाकिे स्वच्छ दृष्टीने पहाण्याची दणेगी लाभलेले श्री पंकज 

कोटलवार उफ़व  पंको. ववचारांची स्पष्टता, शलदांचा ठामपणा आवण 

स्वभावातला उदारपणा यांचा वत्वेणी संगम म्हणज ेत्यांच ेलेखन. 

आपला वाचक सवव दृष्टींनी समदृ्ध व्हावा ही एकमेव तळमळ ठेवनू 

ते वलहीतात. पैशाची ताकद आवण पैशाची मयावदा या दोन्हींची 

नेमकी जाणीव त्यांच्या दृष्टीकोनात आह.े त्यामळेु त्यांचा वाचक 

सवावथांनी समदृ्ध होईल याची खात्ी पटते. 

असे लेखक ज्यांना लेखन हीच भक्ती असत.े आवण त्यातनू 

कसलीही अवभलाषा नसत.े मराठी भाषेच्या सदुवैाने गेली दोन 

हजार वष े कवीराज नरेंद्र, संत ज्ञानेश्वर, संत तकुारामांपासनू ही 

परंपरा सरुू आह.े अखंि. अजरामर. म्हणनू तर वदनानाथ मनोहर(४ 

पसु्तके), शंभ ूगणपलु े(९पसु्तके), िॉ. मरुलीधर जाविेकर(९), िॉ. 

वसंत बागलु (१९), शभुांगी पासेबंद(१२), अववनाश नगरकर(४), 

िॉ. वस्मता दामले(८), िॉ. वनतीन मोरे (३०), अनील वाकणकर 

(९), रावन्सस आल्मेिा(२), मधकुर सोनावणे(३), अनंत 

पावसकर(४), मध ूवशरगांवकर (८), अशोक कोठारे (५० खंिांचे 

महाभारत), श्री. ववजय पांढरे (ज्ञानेश्वरी भावाथव), मोहन मिण्णा 
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(जागवतक कीतीचे वैज्ञावनक), संगीता जोशी (आद्य गझलकारा, 

१७ पसु्तके), ववनीता दशेपांिे (७) उल्हास हरी जोशी(७), नंवदनी 

दशेमखु (५), िॉ. सजुाता चव्हाण (११), िॉ. वषृाली जोशी(२५), 

िॉ. वनमवलकुमार फिकुले (१९), CA पनुम संगवी(६), िॉ. नंवदनी 

धारगळकर (१३), अंकुश वशंगािे(१३), आनंद दशेपांिे(३), 

नीवलमा कुलकणी (२), अनावमका बोरकर (३), अरुण फिके(३) 

स्वाती पाचपांिे(२), साहबेराव जवंजाळ (२), अरुण वव. 

दशेपांिे(५), वदगंबर आळशी, प्रा. लक्ष्मण भोळे, अरंुधती 

बापट(२), अरुण कुळकणी(८), जगवदश खांदवेाले(५) पंकज 

कोटलवार(४) िॉ. सरुुची नाईक (३) िॉ. वीरेंद्र ताटके(२), 

आसावरी काकिे(४) असे अनेक ज्येष्ठ, अनभुवी लेखक ई 

सावहत्याच्या िारे आपली पसु्तके लाखो लोकांपयंत पोहोचवतात. 

एकही पैशाची अपेक्षा न ठेवता. 

अशा सावहत्यमतूीचं्या त्यागातनूच एक वदवस मराठीचा 

सावहत्य वकृ्ष जागवतक पटलावर आपले नाव नेऊन ठेवील याची 

आम्हाला खात्ी आह.े यात ई सावहत्य प्रवतष्ठान एकटे नाही. ही एक 

मोठी चळवळ आह.े अनेक नवनवीन व्यासपीठे उभी रहात आहते. 

त्या त्या व्यासपीठांतनू नवनवीन लेखक उदयाला येत आहते. 

आवण या सवांचा सामवूहक स्वर गगनाला वभिून म्हणतो आह.े 
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आवण ग्रंथोपजीववये । ववशेषीं लोकीं ’इ’यें । 

दृष्टादृष्ट ववजयें । होआवे जी । 


