
वेध २०१४ ---  धन�ी केतकर 

‘मला डॉ�टर �हायच होत �या�माणे मी डॉ�टरच झाले.’ 

�कवा  

‘नट हो�याच न ठरवताच मी नट झालो .’  

असे आप�या कर�यर ब�ल दोन टोकांचे �वचार असू शकतात .पण जी इ�छा मनात बाळगल� आ�ण ती पणू�ह� 

केल� अशा लोकांना आपण २०१४ �या ‘ठाणे वधे’ म�ये भेटलो. ती पणू� कर�यासाठ� लागणार� िज� , साहस , 

�चकाट� आ�ण कठोर प�र�म यां�या सहा�याने �यांनी हा �वास केला. सग�यांनी असे �हटले क� �वास अजून 

चालचू आहे आ�ण या �वासातह� आनदं आहे. 

(MKCL) चे �मुख �ववेक सावतं यांनी �यां�या बीजभाषणात वेगवेगळी उदाहरणे देऊन अनके मु� ेमांडले. जे�हा 

एखाद� गो�ट �मळव�याची इ�छा आप�याला होते त�ेहा ती �मळव�याची ती� भावना , िज�, उ�साह, �यास , 

आशावाद याबरोबर उ���टांची जाण आ�ण �नयोजन व यो�य साधनाची �नवड हे सव� ज�र�चे आहे. (MKCL) 

साठ� �यांनी ‘bigger,better,cheaper,faster,wider,deeper and for achieveing this becoming 

smarter’ हे उ���ट ठेवले. �यासाठ� कठोर प�र�म करायला हवेत . ‘Outliers’ प�ुतकाचा लेखक Gladwel ने 

अनेक उदाहरणातून हे दाखवनू �दले आहे क� यश�वी हो�यासाठ� कमीतकमी दहा हजार तास सराव करणे 

आव�यक आहे. �य�नांची पराका�ठा करताना अपयश आले तर� खचून न जाता सकारा�मक ��ट�कोन हवा . 

मा�ट�न �यथुर �कंग�या ‘We shall Overcome’ या सु��स� वचनाची तसेच ए�डसनला �योग करताना 

आले�या १७८४ अपयशाचंी �यांनी आठवण क�न �दल�. काह�ह� कर�यापवू� आप�या �मता ओळखणे यालाह� 

मह�व आहे. 

आपले उ���ट सा�य कर�यासाठ� �वय�ंश�त हवी व वेळेचे �यव�थापनह� करता यायला हवे. अनपे��त �संगांना 

त�ड दे�याची तयार� ठेवणे �यासाठ� �संगी सरधोपट मागा�चा �याग करणे व य�ुतीने माग� काढणे गरजेचे असते. 

माकडाप�ेा आप�याकडे फ�त १.६ ट�के वेग�या जी�स असतात पण तेव�याने आपण ‘मंक� नी�स’ �कंवा 

‘मनक� नी�स’ – मनाची हाव  या�या पल�कडे जाऊन experiment ,exploration, emotions या�या सहा�यने 

समाजासाठ� काम केले पा�हजे.  

�यानतंर आप�याला भेटले – सोनम वांगचकु लदाख सार�या दगु�म �ठकाणी राहून �वतः मेकॅ�नकॅल इंजी�नयर 

असतानाह� (SECMOL- Student’s educational and cultural movement of Ladhakh) ह� आगळी 

वेगळी शाळा चालवणारे .लदाख म�ये ९५ ट�के मुले दहावीत नापास होत होती . या प�रि�थतीने �य�थत होऊन 

फ�त नापास मलुांसाठ� वेग�या �कारची शाळा �यांनी काढल�. ते �हणाले दसु�याला �शकवणे हे �शक�याचे 

उ�तम साधन आहे. �यां�या शाळेत इतर अनेक नवीन प�ती तर आहेतच पण इथे मलेुह� एकमेकाना 

�शकवतात. शाळेसाठ� माती�या पया�वरण परूक इमारती बांधता या�यात �हणून �� च �शकून �ा�सला जावनू �या 

�वषयातले �श�ण �यांनी घेतले. लदाख मध�या पाणी टंचाईवर मात कर�यासाठ� बफा�चे कृ��म �तूप ‘istupa’ 

बांध�याची चळवळ ते स�या उभी करत आहेत. �वतःसाठ� काह�तर� सा�य कर�यापे�ा इतरासंाठ� काम 

कर�याची �यांची इ�छा आहे. 



श�नवार �या पा�ह�याच पाहु�या हो�या – चेतना गाला �स�हा. खा�या�प�याची आवड असणार� गजुराती जैन 

घरातल� चेतना ल�न होऊन जे�हा माणदेशात येत ेआ�ण �तथल� एक गर�ब म�हला �त�याकड ेबँक �तला खाते 

उघडू देत नस�याची त�ार करते त�ेहा च�ावनूच जात.े आ�ण �या अ�श��त म�हलांसाठ� व �यां�याच संगतीने 

‘माणदेशी म�हला बकँ’ �ह म�हलाचंी प�हल� बकँ सु� करते. म�हला�ंया सबल�करणासाठ� �यांनी �नर�नराळे वग� 

सु� केले आहेत जसे मोबाईल वापरणे , सा�रता , �ोण प�ावळी तयार करणे , फाईल तयार करणे 

इ�याद�.याला �या म�हलाचंी ‘बी �कूल ‘ �हणतात. ‘माणदेशी रेडीओ वा�हनी’ हे �था�नक रेडीओ �टेशन �यांनी 

तेथील म�हलासंमवते स�ु केले आहे. �या अस मानतात क� खर �श�ण लोकांम�ये जाऊनच होत.गावात द�ुकाळ 

आला �हणून �यांनी  छावणी बांधल� पण �या �हणतात द�ुकाळ येऊ नये �हणून �य�न करणे उदाहरणाथ� 

बधंारे बांधणे हे जा�त यो�य. 

संगीता धायगडुे यांनी दहावीनतंर १३ वषा�नी �या िज�ीने हालअप�ेटांना त�ड देत �श�ण पणू� केले �याला तोडच 

नाह�. नकुतीच �यां�या आ�मच�र�ाची  ‘हुमान’ ची पाचवी आव�ृती ��स�द झाल�. अ�दलु कलाम यांचे वा�य 

’�व�न ते नाह� जे तु�ह� झोपेत पाहता ,�व�न ते असत जे तु�हाला झोप ूदेत नाह� .’ हे �यांना �फूत� देत 

राहते. पती�या �नधनानतंर �या नरैा�याने आ�मह�ये�या टोकापय�त जाऊन आ�या पण पती�या ह�ता�रातील 

एका �ह�द� गा�या�या ओळीनी �यांना मलुासंाठ� जग�याचे बळ �दले.पढेु �यांना जे�हा कळले क� MPSC  

पर��ेला बस�याची �ह �यांची शेवटची सधंी आहे त�ेहा �यांनी मुलाचंी चौथीपासूनची प�ुतके वाच�यापासून 

सुरवात केल� आ�ण सकाळी ७ पासून रा�ी २ पय�त अखडं अ�यास क�न �या पास झा�या .यात �यां�या मुलांनी 

लहान असूनह� �यांना खूप मदत केल�. 

अ�भषेक सेन हा खरतर एक डॉ�टर पण इंिजनी�रगंची आवड �याला �व�थ बसू देई ना. डॉ�टर होत असतानाच 

सुई न टोचता �हमो�लो�बन पर��ा कर�याचे मशीन बनवायचे �याने ठरवले. �यासाठ� डॉ�टर झा�यानतंर �याने 

IIT तून  Biomedical Engineering चे �श�ण घेतले. . ४ वष� व ३४ अपयशे  यानतंर �याला ते बनव�यात 

यश आले. ‘Journey itself is the destination , so enjoy the journey.’ असे तो �हणतो. �याने �थापन 

केले�या ‘ Biosense Technology Pvt. Ltd’ या कंपनी तफ�  �माट�फोन वाप�न लघवीची चाचणी करणे , 

�व�तातील मधमेुह चाचणी प�य्ा इ�याद� अनेक नवनवी उपकरणे शोधल� जात आहेत. अभय बगं हे �याचे एक 

आदश� आहेत व �यां�यासारख ेसामािजक काय� �वतः क� शकलो नाह� तर� �यासाठ� साधने बनवीन अशी 

�याची स�द�छा आहे.  

संजीव गलांडे यांना �यां�या बायोके�म��� या �वषयातील सशंोधनासाठ� शातंी�व�प भटनागर हा अ�तशय 

मानाचा परु�कार �मळाला आहे. पशेीं�या संशोधनात �य� असणारा हा शा��� सा�या ,सो�या भाषते 

�नर�नरा�या छो�या �फ��स दाखवनू आपले काम समजावनू सांगत होता. ते काम करत असले�या पणेु येथील 

‘ISAR’ या सं�थेची �यांनी मुलांसाठ� �व�ततृ मा�हती �दल�. बारावीत �वशे पर��ा देऊन मलेु इथ येतात . 

येथील जाग�तक दजा��या को�यावधी�या सामु�ीवर �यांना ��य� काम करता येते. दहावीनतंर �योगशाळेत काम 

कर�यासाठ� ‘inspire’ या �कॉलर�शप ब�लह� �यांनी मा�हती �दल�. त े�हणाले शा��� हो�यासाठ� �चकाट� हा 

गणु अ�याव�यक आहे. 

सुनील खांडबहाले या अ�श��त घरात ज�मले�या मुलाने खाडंबहाले डॉट कॉम हा तेवीस भाषांचा श�दकोश 

असलेल� वेबसाईट तयार केल� आहे ती कहाणी फारच रोचक आहे. आज जगातले एकशे पधंरा देशातले तेरा 

कोट� लोक हा श�दकोश वापरत आहेत. दररोज �यावर दहा लाख श�दाचंा शोध घेतला जातो.  



दसु�याकडून मागनू आणले�या प�ुतकांवर �यांचे �श�ण झाले. इंिजनी�रगं चा फॉम� भरताना ‘जे�डर ‘ या 

श�दाचा अथ� न कळ�याने ‘�फमेल’ श�दावर खणू केल� इतके �यांना इंि�लश समजत न�हते. त�ेहाच �याचंी 

�ड�शनर�शी ओळख झाल�. पढेु कॉ��यटुरवर  �ड�शनर� घाल�यासाठ� सहा म�हने �दवस रा� एक क�न �यांनी 

कॉ��यटु�या सव� भाषा �शक�या. यात अ�त ताणाने पाठ�चे ऑपरेशनह� करावे लागले. १९९९ मधेच �यांनी सच� 

इंिजन शोधले होते पण ते�हा यो�य मा�हती व माग�दश�ना अभावी �यांना ��स�ी �मळाल� नाह�.  

स�या ना�शक कंुभमेळा सुरळीत हो�यासाठ� तथेील त�ण व अमे�रकेतील हाव�ड� ,येल अशा �ठकाणचे भारतीय 

यां�यात सम�वय साधून त ेमोठे काम उभे करत आहेत.  

ग�ु ठाकूर यांना आज आपण लेखक व क�व �हणून ओळखतो . पण �च� काढणे �ह �याचंी प�हल� आवड होती 

व �यांचे �श�ण तर कॉमस� ��ेातले आहे हे ऐकून आ�चय�च वाटले. कले�या �े�ात वावरता वावरता अचानक 

एकदा अजय-अतुल या�ंया सांग�याव�न चाल�व�न ‘मन उधाण वा�याचे’ हे गाणे �लहून �दले व �यानतंर 

‘अगबाई अरे�या ‘, ‘नटरंग’ अशा अनेक �च�पटासंाठ� गाणी �ल�हल�.   

श�नवार�या या भरग�च काय��मानतंर र�ववार�ह� असेच अनके �द�गज लोक भेटले. 

सु�तु मुजें हा एक त�ण उ�योजक .नवीन नवीन �शकतच पढेु जाणार आहे �ह �याची िज� आहे. 

इंिज�नअर�ंग म�ये मन न रम�याने २ वषा�नतंर कॉलेज सोडून �दले. काय करावे ठरत न�हते. लेखनाची आवड 

होती �हणून एक मा�सक काढले पण तेह� ४ म�ह�यातच बदं करावे लागले.वाचन चालू होते. �या दर�यान  

‘Rich Dad Poor Dad’ या प�ुतकाचा व उ�योजकते�या �वचाराचंा खूप �भाव पडला. मग �याने ‘On Time’  

नावाने repair and Maintenance service सु� केल�. पढेु brandname मुळे खूप फरक पडतो असे वाट�याने 

नाव बदलून ‘hammer and mop’ असे आकष�क व समप�क नाव ठेवले. सुरवाती�या अडचणींवर मात करत 

आता भरपरू लहान ,मोठे, ��स�द �ाहक �याला �मळतात. पवू� �याला वाटत असे क� �बझनेस म�ये आपण 

कोणालाच उ�तर �यायला बाधंील नसतो पण ��य� काम के�यावर कळले क� खरतर �यात आपण सग�यांनाच 

बांधील असतो. 

�यानतंर सोनल �न�भोरकर �ह ने�ह�तील डॉ�टर आ�ण गरुल�न कौर वाधवा �ह आम�तील ऑ�फसर या दोन 

हसतमुख त�णीशंी भेट झाल�. सोनलचे वडीलह� आ�ड� फोस�स मधेच आहेत व गरुल�नची तर �ह चौथी �पढ� 

आहे सै�यातल� , दोघीचें पतीह� सै�यातीलच आहेत. दोघींनी सै�यातील �वशे, ��श�ण याब�ल �व�ततृ मा�हती 

�दल�. �यांना आप�या कामाब�ल खपू अ�भमान व आ�मीयता �दसल�.  

नतंर ट�.�ह�. फेम सु��स� शेफ देव�त जातेगावकर यांनी मलुाखतीबरोबर एक अ��तम �ा�य��क दाखवले. 

क�लगंडावर आय. पी. एच. चे �च�ह को�न भोवताल� सरेुख फुलासारखी न�ी कोरल�. �यां�या बटर वाप�न 

केले�या कलाकृतीला आतंररा���य स�मान �मळाला आहे. �यांचा चॉकलेटचा बगंला व इतरह� सु�दर कलाकृतीचें 

फोटो �यांनी दाखवले.  

डॉ�टर माया तुळपळेु या पेशाने खरेतर सज�न �यांना �वतःला कोड आ�यामुळे , अशा �य�तींना कोणकोण�या 

�द�यातून जावे लागत ेयाची क�पना आल�. मग �यांनी कोड आले�या �य�तीचंा �वमदत गट ‘�वेता’ �थापन 

केला. इतकच न�हे तर �यां�यासाठ� वधूवर सचूक मंडळह� स�ु केले. �याबरोबरच ‘�नतळ’ हा कोडाब�लचे 

गरैसमज दरू करणारा �च�पटह� काढला.  



सु��स� अ�भनेते स�चन खेडेकर यांची मलुाखत हा काय��माचा कळसा�याय होता. �यां�या ‘सभुाषचं� बोस’, 

‘सं�वधान’ मधील बाबासाहेब आंबेडकराचंी भू�मका , काक�पश� व  मी �शवाजीराजे भोसले बोलतोय या 

�च�पटातील अंश दाखव�यात आले. �यानतंर �यांनी भू�मकेचा अ�यास कसा केला व भू�मका करताना काय 

अनभुव आले ते सां�गतले. डो. नाडकण�नी �यांना ‘�वचारवतं अ�भनेता’ असे �वशेषण बहाल केले. बोसाचंी 

भू�मका कर�यासाठ� आधीचे सव� अ�भनय �श�ण �वस�न जा असे �यांना �याम बेनेगलनी सां�गतले. २ वष� 

�यांनी पणू�पणे �याच कामासाठ� �दल�. �यामुळेच त ेकाम अगद� अ�सल झाले असे �यांना वाटते. 

हे ठा�यातील वेध चे ते�वसाव ेवष� होत ेव महारा��ातील हा चौप�नवा वधे होता. आय. पी. एच. ला २५ वष� पणू� 

होत अस�या�या �न�म�ताने ऑडीओ ि�हजुअल �वभागाचा स�चन गावकर हा जानेवार�पासून भारतातील पचंवीस 

रा�यांची सायकलव�न प�र�मा करणार आहे . मान�सक आरो�याची जाणीव,जागतृी �नमा�ण करणे हे �याचे 

उ���ट आहे. �या अनभुवातून तो आणखीह� काह� काम उभे क� इि�छतो. �याला सवा�तफ�  शभेु�छा दे�यात 

आ�या.  

इ�छा त ेपतू� या �वासाचा एक व�तुपाठ आ�हाला इथे एका वेग�या प�तीनेह� पाहायला �मळाला. 

वेध �यवि�थत �हावा �ह सवा�ची इ�छा होती. पण श�नवार� म�यरा�ी धो धो पाऊस कोसळला. मैदान �चखलाने 

भ�न गेले. सेटचे खूप नकुसान झाले. पण वधे ट�मची िज� , �चकाट�, प�र�म करायची तयार� यामुळे �यांनी  

�यावर मात केल�. प�ुहा पाऊस आला तर काय करायचे याचे �यवि�थत �नयोजन केले व ते ��ेकांना सां�गतले. 

(त�णांनी �ये�ठांना आधी आडोशाला जाऊ �याव,े व खु�या�चे १० चे गट रचून बाजूला सरकवनू ठेवावे इ�याद�.) 

काय��म योज�या�माणे कर�याचे साहस दाखवले. पण ते वडे ेसाहस न�हते. 

वेधचे वेड मा� ठाणेकरांम�ये परेुपरू �भनलेले आहे. खरतर वधेची डी�ह�डी आता �मळत े. पण तर�ह� दरवष� तीन 

साडेतीन हजार मलुं, पालक, �श�क वेधची अगद� चातकासारखी वाट पाहत असतात. डॉ. आनदं नाडकण�नी 

घेतले�या आग�या वेग�या �य�तीं�या मलुाखती ,वेळोवळेी होणारा टा�यांचा कडकडाट व उभे राहून �दल� 

जाणार� मानवदंना , मुलाखती नतंर होणार� खास वेधची गाणी, चहा ,बटाटेव�याचा खमंग दरवळ , डीसे�बरची 

हलक�शी थंडी हा सगळा माहौल डी�ह�डीत कसा �मळणार ? यामुळे पढु�या वष��या ‘वधे’ चे वधे सवा�ना 

आ�ताच लागले आहेत. 

 

 


