रौप्य महोत्सळी ठाणे ळेध २०१६
असे ळेचऱे एकेक जण . . .
. . . . उजलून जाईऱ प्रत्येक ऺण
ठाण्माच्मा इन्स्टििमूि पॉय वामकॉरॉन्सजकर शे ल्थ अथाात आम.ऩी.एच. ह्मा वॊटथेतपे
आमोन्सजत कयण्मात मेणाऱ्मा 'लेध' ह्मा व्मलवाम प्रफोधन ऩरयऴदे चे मॊदाचे ऩॊचवलवाले
लऴा. 'वुदृढ भन वलाांवाठी' शे ध्मेमलाक्म घेऊन वत्तालीव लऴाांऩूली ह्मा वॊटथेने आऩरी
लािचार वुरु केरी तेव्शा जागततकीकयणाची प्रक्रिमा वुरु व्शामची शोती. बायताने
आर्थाक उदायीकयणाची प्रक्रिमा वुरु केरी नव्शती. वॊगणकीम जगारा आकाय आरा
नव्शता. इॊियनेि शा ळब्द अलगत नव्शता. केफर िीव्शीची ऩशाि शोती आणण पोन
'भोफाईर' शोण्माची कल्ऩनाशी उगलरेरी नव्शती.
अळा काऱाभध्मे 'कयीमयची ददळा आणण रम' म्शणजेच Direction & Rhythm
दाखलणायी शी कल्ऩना अषयळ् िाॊतीकायक शोती. 'लेध' ह्मा नालाचे इॊग्रजी रूऩाॊतय
आशे Vocation Education Direction & Harmony.
वलवलध कयीमयभधल्मा मळटली व्मक्तीॊचे जीलनप्रलाव Live गपऩाॊद्लाये उरगडून
दाखलणायी

शी

ऩरयऴद

तेव्शाऩावून

दय

लऴी

ठाण्माभध्मे

बयत

अवते.

आता

ठाण्माफयोफयच अशभदनगय (१० लऴे) औयॊ गाफाद (१० लऴे), ऩुणे-नाशळक - रातूय (६
लऴे), कल्माण (३ लऴे), ऩयबणी (२ लऴे), कोल्शाऩयू आणण ऩेण (ह्मा लऴीऩावन
ू ) अळा

एकदोन नव्शे तय दशा ळशयाॊभध्मे लेधचे टथातनक कामाकते ह्मा ऩरयऴदे चे आमोजन
कयतात.
ठाण्माची ऩॊचवलवाली ऩरयऴद ददनाॊक ९,१०,११ डडवेंफय योजी ठाण्माच्मा वभथावेलक
भॊडऱाच्मा भैदानालय बयणाय अवून एकूण चौदा वत्ाॊभध्मे एकूण एकोणीव 'इॊिये न्सटिॊ ग'
व्मक्तीॊफयोफय गपऩा कयण्माची वॊधी ठाणेकयाॊना शभऱणाय आशे .
लेध व्मलवाम ऩरयऴद शी सानयॊ जनाची भैपर अवते आणण शजायो वलद्माथी, ऩारक,
शळषक ह्मा ठाण्माच्मा 'वलाई' वॊभेरनाभध्मे वशबागी शोत अवतात. ह्मा लऴीच्मा
ऩरयऴदे चे वत्
ू आशे तनशभाती आणण तनमोजन अथाात Managing Innovation'.
ळुिलाय ९ डडवेंफय योजी वामॊकाऱी वशा लाजता ऩरयऴदे भध्मे दोन 'फीज-वॊलाद' वादय
केरे जाणाय आशे त. तनशभाती आणण तनमोजनाच्मा वॊदबाात भाणव
आणण तनवगा
ू
ह्माॊच्मा फदरत्मा नात्माचा लेध घेणाय आशे त ऩमाालयण अभ्मावक अतर
ु दे ऊऱगालकय.
गेरी ऩॊचलीव लऴे ह्मा वलऴमालय वातत्माने अभ्माव, भ्रभॊती

आणण रेखन कयणाया

शा

आशे.

कामाकताा

त्माच्मा

योखठोक

लक्तत्ृ लावाठी

प्रशवद्ध

'फखय

एका

ऩमाालयणलाद्माची' अळा ऩुटतकाॊफयोफयच रॎ यी फेकय, डॉ. टलाभीनाथन अळा ददग्गजाॊचे
चरयत्रेखनशी त्माॊनी केरे आशे. टलत्ची वाऱ्मा जगाची वपय ते ह्मा तनशभत्ताने
वलाांवभोय भाॊडणाय आशे त.
अवाच एक 'जग ऩादशरेरा भाणव
ू ' मेणाय आशे त्मानॊतयच्मा फीजवॊलादावाठी. ददल्रीरा
केंदिम ऩययाष्ट्र खात्माभध्मे प्रधान वचील अवरेरे सानेश्लय भुऱे भयाठी लाचकाॊना
सात आशे त ते त्माॊच्मा रेखनाभुऱे. अभेरयका, जऩान, शवयीमा, भारददल अळा वलवलध
लकीरातीॊभध्मे

काभ

कयणाऱ्मा

ह्मा

IFS

अथाात

बायतीम

ऩययाष्ट्र

वेलेतीर

अर्धकाऱ्माच्मा प्रलावाची वरु
ु लात झारी ती ग्राभीण भशायाष्ट्रातल्मा एका खेड्माऩावन
ू .
प्रत्मेक भाणवाने टलत्च्मा व्मलवामाचे आणण आमुष्ट्माचे तनमोजन कवे कयाले आणण
त्मातून कतत्ाृ लाची तनशभाती कळी कयाली ह्मावॊदबाात ते फातचीत कयणाय आशे त.
त्माॊच्मा प्रलावातल्मा अनेक योचक आणण योभाॊचक घिना ते भाॊडणाय आशे त. ह्मा

वत्ाची ऩूलत
ा मायी म्शणून त्माॊच्मा कयीमयलय आधायीत 'न्सजपवी' शा रघुऩि मू-ट्मूफलय
ऩशामरा शयकत नाशी.
ळतनलाय ददनाॊक १० डडवेंफय आणण यवललाय ददनाॊक ११ डडवेंफयरा लेध ऩरयऴदे ची वत्े
दऩ
ु ायी तीनरा वुरु शोणाय आशे त. प्रत्मेक ददलळी वशा वत्े अवून तीन वत्ाॊनॊतय लीव
शभतनिाॊचे भध्मॊतय अवेर.
ळतनलायच्मा वपयीरा वुरुलात कयतीर दोन तरुण आॊतययाष्ट्रीम खेऱाडू. ळुबभ
लनभाऱी शा आशे वलळीतरा तरुण. आॊतययाष्ट्रीम टतयालय जरतयण कयणाऱ्मा ळुबभने
गेल्मा दोन लऴाांभध्मे चाय कठीण खाड्मा ऩाय केल्मा आशे त. ह्मात ब्रििीळ खाडी,
न्सजिाल्ियची वाभि
ु धन
ु ीऩावन
ू ते अभेरयकन खाडीऩमांतच्मा कठीण भोदशभाॊचा वभालेळ
आशे. ळारेम जीलनाभध्मे त्मारा Learning Difficulty अथाात Dyslexia का वाभना
कयाला

रागरा.

ऩयॊ तु

खेऱाने

त्माचे

जीलनच

फदररे.

आज

तो

BMM

चा

अभ्माविभशी मळटलीऩणे कयत अवन
ू ऩढ
ु च्मा दोन लऴाांभध्मे 'वपतवभि
ू ' ऩाय कयणाय
आशे. अळीच कशाणी आशे ओजव कुरकणीची. शा तरुण फवु द्धफऱऩिू आॊतययाष्ट्रीम
टतयाॊलय झऩाट्माने प्रगती कयत अवून 'इॊियनॎळनर भाटिवा' ये िीॊगऩावून काशी
ऩालरेच भागे आशे . शे दो्शी खेऱाडू आमऩीएच वॊटथेच्मा िीडाभानव वलबागाभध्मे डॉ.
ळुबाॊगी दाताय ह्माॊचक
े डून तनमशभत भागादळान घेत अवतात.
त्मानॊतय बेिीरा मेणाय आशे

कॎपिन

शवद्धाथा चिलती.

आॊतययाष्ट्रीम

वागयी

जीलनालय

वॊघिना

आशे .

'वी ळेपडाव' शी एक

फेकामदे ळीय

घारा

घारणाऱ्मा

आॊतययाष्ट्रीम दशतवॊफॊधाॊच्मा वलयोधात 'वागयी वत्माग्रश' कयणायी धाडवी वॊटथा.
त्माॊच्मा एका जशाजाचा शा तरुण बायतीम कॎपिन. वील्व, व्शे ल्व अळा जरचयाॊची
भोकाि शत्मा कयणाऱ्मा फोिीॊना थाॊफलणे शे त्माचे काभ. नाशळकचा शा तरुण, भचांि
नेव्शीभध्मे दशा लऴे काभ केल्मालय त्मा वुयलावीन, ऩैवे दे णाऱ्मा आमुष्ट्मारा कॊिाऱरा
आणण थेि ह्मा प्रलावारा रागरा. त्माची वलरषण वाशवी कशाणी. नाशळकच्मा ळद्ध
ु
भयाठीत ऐकणे शी भेजलानी अवणाय आशे .

त्मानॊतय आशे त केईएभ शॉन्सटऩिरचे डीन डॉ.अवलनाळ वुऩ.े तनष्ट्णात वजान म्शणून
त्माॊनी केईएभ रुग्णारमात ऩूणल
ा ेऱ काभ कयण्माचा तनणाम घेतरा. उत्तभ पोिोग्रापय,
दशॊभती

र्गमाायोशक,

रोकवप्रम

शळषक

अवरेल्मा

डॉ.

वुपमाॊनी

केईएभचा

वाया

प्रळावकीम डोराया कवा वालयरा शे त्माॊच्मा तोंडून आऩण ऐकणाय आशोत.
शाडाच्मा कराकाय आणण वॊगीतगुरू अवरेल्मा तनशभातीषभ श्रत
ु ी वडोरीकय-कािकय
ह्माॊच्मावभोय 'तनमोजना'चे अवेच प्रळावकीम आव्शान तनभााण झार रखनौच्मा ऩॊडीत
बातखॊडे वॊगीत वलद्माऩीठाच्मा कुरगुरू म्शणून
श्रत
ु ीताईंनी

गेल्मा

काशी

लऴाांभध्मे

गाजलरेल्मा

त्माॊची तनमुक्ती झारी
लेगळ्माच

कतत्ाृ लाची

तेव्शा.
कशाणी

वाॊगण्मावाठी त्मा मेताशे त थेि रखनौलरून.
कुठे Embryology म्शणजे गबाघडणीच्मा वलसानातीर वॊळोधन आणण कुठे फॉकेतरी
नोकयी . . . ऩण अळी अजफ लािणायी तनलड कयामची शोती ळुबा ऩानवे ह्मा तरुण
मल
ु तीरा . . . ततने फॉकेची तनलड केरी आणण तनलत्ृ त शोताना त्मा झाल्मा अराशाफाद
फॉकेच्मा चेअयभन ळब
ु रक्ष्भी ऩानवे. आज फॉक्रकॊग षेत्ातरी सानी आणण अर्धकायी
व्मक्ती भानल्मा जाणाऱ्मा ळुबाताई अनेक फडमा कॊऩ्माॊच्मा वॊचारकऩदी आशे त.
त्माॊचा प्रलाव त्मा घेऊन मेताशे त खाव 'लेध'वाठी.
अळीच र्चत्तलेधक कशाणी आशे आम ए एव अर्धकायी अन्सश्लनी शबडे ह्माॊची. आज
भुॊफई भेरोच्मा त्मा व्मलटथाऩकीम वॊचाशरका अवून घािकोऩयऩावून पोिा ऩमांत जाणाया
ईटिना

फ्रीलेच्मा

मोजनेऩावून

ऩुणत्ा लाऩमांत

नेण्माभागे

त्माॊचे

नेतत्ृ ल

शोते.

भशावलद्मारमीन जीलनात अषयळ् तऱऩणायी अन्सश्लनी प्रळावकीम षेत्ात कळी आरी
शी आगऱीलेगऱी गाथा खाव 'लेध'वाठी.
ऐन ऩॊचवलळीतरा भधयु ऩडलऱ शा तरुण आज बायतीम यॉक वॊगीताभधरा एक उत्तभ
र्गिायीटि आशे . तो लादक आशे , वॊगीत तनमोजक आशे , लेटिना फॉडवचा अवलबाज्म बाग आशे .
. . ऩण त्माची खाशवमत आशे 'FOLKS WAGON'. बायतातीर प्रत्मेक प्राॊतातीर दभ
ु ीऱ
रोकलाद्माॊचे जतन कयणाया शा आगऱालेगऱा म्मुझीमभ. लेधच्मा व्मावऩीठालरून भधयु

अनेक तारलाद्मे, लामुलाद्मे लाजून दाखलणाय आशे. शा तरुण ऩॊचलीवशून अर्धक लाद्मे लाजलू
ळकतो. प्राचीन बायतीम वॊगीतऩयॊ ऩये चा शा ब्नाि आवलष्ट्काय शे मॊदाच्मा ठाणे लेधचे जोयदाय
लैशळष्ट्िम ठयणाय आशे . . . . काश्भीय ते केयऱ अवा शा Live प्रलाव अनुबलामराच शला.
अवाच एक अलशरमा आशे ददल्रीचा वलकी यॉम. आज आॊतययाष्ट्रीम ख्मातीचा पोिोग्रापय
अवरेरा वलकी, पोफाज भाशवकाच्मा मळटली मादीभध्मे आशे . ऩन्सश्चभ फॊगारभधल्मा ऩुरुशरमा
बागातन
ू लमाच्मा अकयाव्मा लऴी तो ऩऱारा आणण आरा ददल्रीच्मा ये ल्ले टिे ळनलय. त्मा
परॎ िपॉभालय याशून जगण्माळी झगडा कयताना त्माच्मा शातात कॎभेया कवा आरा आणण त्माचे
आमुष्ट्म कवे फदररे शे त्माच्माच तोंडून ऐकामरा शले. वलकी वोफत मेणाय आशे त्माच्मा
अप्रततभ छामार्चत्ाॊचे शवरेक्ळन. आऩण ते ऩाशू ळकणाय आशोत भोठ्मा एरवीडी
टिीनलय!
अवाच एक आगऱा अनुबल घेऊन आऩल्मावभोय मेणाय आशे भुॊफई आमआमिीच्मा
'प्रथभ' ह्मा उऩग्रशाची वलद्माथी-वॊळोधक िीभ! . . . वलद्मार्थमाांनी मोजरेरा,
फनलरेरा आणण आज अॊतयाऱात कामायत अवा शा प्रकल्ऩ नेभका घडरा कवा ते
दृकश्राव्म ऩद्धतीने वादय केरे जाणाय आशे exculsively ठाणे लेधच्मा प्रेषकाॊवाठी.
यौपमभशोत्वली लेधरा एक लैचायीक ऩरयभाण दे ण्मावाठी मोजरेरी आशे त दोन खाव
वत्े. ज्मेष्ट्ठ ऩत्काय ऩी. वाईनाथ शे 'दशॊद'ु ह्मा दै तनकाचे ग्राभीण वॊऩादक अवून
'दष्ट्ु काऱ आलडे वलााना' शा त्माॊचा ग्रॊथ दे ळबय खऱफऱ भाजलून गेरा. ग्राभीण बायताचे
प्रश्न वातत्माने जगावभोय भाॊडणाऱ्मा वाईनाथ ह्माॊना आशळमा खॊडाचे नोफेर भानरे
जाणाये म्मॎगवेवे ऩारयतोवऴक शभऱारेरे आशे. वध्मा 'PARI' ह्मा त्माॊच्मा वॊटथेतपे
इॊियनेिच्मा भाध्मभातून ते वॊळोधन तवेच ग्राभीण फायळाच्मा जतनाचे काभ कयत
आशे त. त्माॊच्माफयोफयची ददरखर
ु ाव फातचीत शे मॊदाच्मा लेधचे खाव वत्!
दव
ु ये वत् आशे डॉ. योशन ळेट्टी ह्मा तरुण वॊळोधकाचे. भयाठी, इॊग्रजी, वॊटकृत, दशॊदी,
कोकणी, तेरगू अळा अनेक बाऴाॊभध्मे ऩायॊ गत अवा योशन वध्मा जभानीभध्मे अवून
ऩीएचडीच्मा आधी त्माने जभानी ल इग्रॊड भधन
डफर भाटिवा केरे. आधतु नक
ू

जीलळाटत् ते बायतीम तत्लसान अळा वलवलध वलऴमाॊभध्मे गती अवरेल्मा योशनरा
फायालीच्मा ऩयीषेभध्मे केभेटरी भध्मे ऩटतीव गुण ऩडरे शोते.
बायतात कुठे पायवा लाल नाशी म्शणून त्माने आणण त्माच्मा भध्मभलगीम कुिुॊफाने तनणाम
घेतरा ऩयदे ळात जाऊन ऩुढचे शळषण घेण्माचा . . . रॊडनच्मा भॎकडोनाल्डभध्मे फळा
धण्
ु माऩावून ते क्रकचनऩमांतचे काभ कयणाऱ्मा योशनने ऩुढे अद्वलतीम मळ शभऱलरे . . .
वॊळोधनाच्मा तनशभत्ताने जगबय क्रपयताना त्माने ऩीएचडीवाठी तनलड केरी बायतातल्मा
दे लयामाॊची . . . एका उभद्मा तरुणाफयोफयचे जादईु वत् अनुबलामचे तय 'लेध'रा ऩमााम नाशी.
वलदबाातल्मा एका खेड्माभधरा 'पावेऩायधी' जभातीतरा भतीन बोवरे. 'ग्
ु शे गाय' शा शळक्का
रालरेरी शी जभात. शा भर
ु गा शळकरा आणण शळषक फनरा ऩण त्मारा ओढ शोती
त्माच्मावायख्मा अनेकाॊचे बवलष्ट्म घडलण्माची. त्मातून तनशभाती झारी 'प्रश्नर्च्श' नालाच्मा
तनलावी ळाऱे ची. वाडेचायळे भुराॊचे बवलष्ट्म घडलणायी शी ळाऱा वुरु झारी ‘शबक भाॊगो’
नालाच्मा आगळ्मा आॊदोरनातन
ू . . . टथऱ शोता तरु
ु ॊ ग . . . आणण ददलव टलातॊत्र्मददनाचा . . .
वलश्लाव फवणाय नाशी अवे लाटतल घेऊन भतीनफयोफय लेधभध्मे मेत आशे त त्माच्मा ळाऱे तरे
काशी वलद्माथी.
आताऩमांतच्मा मा त्ोिक ओऱखीतन
ू तभ
ु च्मा रषात आरे अवेर की ह्मा लऴीच्मा लेधभध्मे
आऩल्मारा कोणते वलचायधन शभऱणाय आशे ! . . . ह्मा वाऱ्माॊळी आऩल्मा खाव ळैरीत वॊलाद
वाधणाय आशे त भनोवलकावतस् डॉ. आनॊद नाडकणी. वोफत आशे त ऩत्काय यवलॊि भाॊजये कय
आणण भानवतस् डॉ. दीवऩका दाफके.
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