
ठाणे वेध २०१८ ची खास आकर्षणे  

'शून्य त ेशशखर' ह्या सूत्ाांभोवती चौदा सत्,े सोळा सेशिब्रिटीज.  

ठाणे शहराच्या साांस्कृततक वातावरणाच्या कें द्रस्थानी असणाऱ्या 'वेध' ह्या 
जीवनसांस्कार पररषदेचे यांदाचे हे सव्वीसावे आवततन. ददनाांक ७,८,९ डिसेंबर 
रोजी ठाण्यातीि श्री समथत सेवक मांिळाच्या भव्य पटाांगणावर आयोजजत 
करण्यात येणाऱ्या ह्या पररषदेच्या आकषतक वक्तयाांमध्ये, मौशिक सत्ाांची 
भर पििी आहे.  

यांदाचा 'मॅगेसेसे पुरस्कार' शमळवणारे िॉ. भरत वाटवानी, तयाांच्या पतनी िॉ. 
जस्मता वाटवानी ह्याांच्या प्रवासाची थक्क करणारी दृकश्राव्य प्रवासकहाणी हे 
वैशशष्ट्यपूणत सत् शुक्रवारी सायांकाळी होणार आहे. ज्येष्टठ चचत्पटददग्दशशतका 
सुशमत्ा भावे ह्या प्रकृतत अस्वास्थामुळे येऊ शकणार नसल्या तरी 
बीजसांवादासाठी येणार आहेत ज्येष्टठ अथततज्ञ आणण उद्योजक दीपक घैसास. 
तयानांतरच्या खास सत्ासाठी येणार आहेत ज्येष्टठ अशभनेत्ी रोदहणी हट्टांगिी. 
तयाांचा जीवनप्रवास उिगिणारे सत् वेधच्या व्यासपीठावरून प्रथमच. 

वयाच्या पस्तीसाव्या वषातनांतर चक्क बारावी करून वैद्यकीय शशक्षण घेणाऱ्या 
आणण तया दरम्यान चक्क वैमातनक परवाना शमळवणाऱ्या िॉ. शारदा बापट 
ह्याांच्याशी एक सांवादसत् होणार आहे. पुण्याच्या वेध मध्ये तयाांच्याबरोबर 
िॉ. आनांद नािकणी ह्याांनी केिेिा सांवाद सध्या समाजमाध्यमाांमध्ये 
व्हायरि झािा असून तनव्वळ चार ददवसातच सुमारे दीि िाख पे्रक्षकाांनी तो 
पादहिा आहे. तयाांच्याशी 'थेट भेट' हे म्हणूनच यांदाच्या वेधचे आकषतण 
ठरणार आहे.  



िातूर जजल्ह्यातल्या शेतकरी कुटुांबात जन्मािा आिेल्या श्री. रवी बापटिे 
ह्याांची पे्ररणादायी कहाणी. हे यांदाच्या 'वेध'चे अजून एक आकषतण. 
पत्काररतचेे प्राध्यापक झािेिा रवी, स्वच्छता अशभयानाच्या तनशमतताने एका 
खेड्यात जातो आणण तयाच्या हातात ठेविा जातो सात वषातच्या मुिाचा 
मतृदेह. एच.आय.व्ही. बाचधत मतृ शरीरािाही गावकरी हात िावायिा 
धजावत नाहीत. ह्या प्रसांगाने रवी बापटिे ह्याांचे आयुष्टय बदििे आणण 
आकारािा आिे, 'हॅपी इांिीयन जव्हिेज' अथातत एच.आय.व्ही. अनाथ 
एच.आय.व्ही. बाचधत बािकाांसाठीचे एक सांपूणत ववकास स्थान. 'वेध'च्या 
माध्यमातून महाराष्टरातीि नेकीने काम करणाऱ्या पण प्रशसद्धीववन्मुख 
प्रकल्पाांना मदत शमळावी ह्या हेतूने ही सांपूणत कहाणी एका ववशेष सत्ामध्ये 
मांिळी जाणार आहे. 

देशाच्या कानाकोपऱ्यातून गुणवान व्यक्तीांना शोधणाऱ्या वेधचे हे अकरा 
शहराांमधिे एकूण ८६ वे आवततन. मनोववकासतज्ञ िॉ. आनांद नािकणी ह्याांनी 
वेधच्या व्यासपीठावरून आठशेवर सांवादसत्ाांमधून अनेक ख्यातनाम 
व्यक्तीांशी सांवाद साधिा आहे. 

गरीब वस्तीमधल्या आव्हानाांशी झगिून यशस्वी झािेिा 'स्िमिॉग सीए' 
अशभजीत थोरात, तरुण तिफदार आय.ए.एस.् अचधकारी कौस्तुभ 
ददवेगावकर, खाता येतीि अशी कटिरी बनवणाऱ्या हैद्राबादच्या प्रज्ञा केसकर, 
साांगिी जजल्ह्यातून जागततक प्रतीचे हातमोजे बनवणाऱ्या स्नेहि िोंढे, 
ऑस्कर सशमतीवर तनवि झािेिे पदहिे भारतीय तांत्ज्ञ उज्ज्वि तनरगुिकर, 
खाजगी ववमान कां पनी चािवणारे मांदार भारदे, चप्पिाांचे ररसायकिीांग 
करणारा श्रीयाांस भांिारी, शसांगापूरमध्ये जाऊन 'सुपरॲप' बनवणारा तनरांजन 
पराांजपे, असे अनेक मानकरी यांदाच्या 'वेध'मध्ये सहभागी होणार आहेत. 



'िक्ष्य ॲकेिमी' द्वारे भारतीय सेनादि आणण जनता ह्यामध्ये सांवादाचा 
पूि बाांधणाऱ्या अनुराधा प्रभुदेसाई ह्याांचे स्फुतीदायी सत् हा देखीि आहे 
यांदाच्या वेधच्या आकषतणाचा खास भाग. 

सामाजजक समतेसाठी झगिणाऱ्याांच्या एिजीबीटी समुदायाचे प्रतततनधीतव 
करणारे दोन कायतकते आपिा प्रवास माांिणार आहेत. आय.टी. उद्योग, 
तयानांतर वकीि आणण मानसशास्त्ज्ञ बनिेिे ब्रब ांदमुाधव णखरे आणण 'ककन्नर' 
समूहातीि कवी आणण कायतकती   ददशा शेख ह्याांचा सहभाग साांस्कृततक 
पररवततनाची नवी ददशा साांगणाराच असेि. 

िॉ. आनांद नािकणी ह्याांचेबरोबर मानसशास्त्ज्ञ िॉ. दीपीका दाबके आणण 
अभ्यासू पत्कार रवीांद्र माांजरेकर ह्या पररषदेचे सूत्सांचािन करत असून 
शशल्िक प्रवेशशकाांसाठी तातिीने सांपकत  करावा. 
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