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जडिघडि माणर्लकेणवषयी... 
 

‘अवाचीन महाराष्राची जर्णघर्ण’ या पु्तकमालेची आखणी राज्य मराठी त्रवकास सां्थेने एक 
त्रवत्रशष्ट उत्रिष्ट र्ोळयाांपुढे ठेवनू केली आहे. ज्याांच्या कतृगत्वातून, प्रयत्नाांतून आत्रण प्रभावातून आजचा महाराष्र 
सामात्रजक आत्रण साा्ं कृत्रतक सांदभात आकाराला आला आहे अशा व्यक्ती आत्रण सां्था याांचा पत्ररचय या 
मालेतून सवगसामान्सय त्रशत्रित वाचकाांना करून देण्यात आला आहे. त्यासाठी त्रनत्रित केलेफया त्रवषयाांवर 
मान्सयवर व तज्ञ लेखकाांकरू्न त्रलहून घेतलेली एकूण ७ पु्तके आजपयंत सां्थेने प्रकात्रशत केली आहेत. 
 

या मालेतील पत्रहले श्री. म. श्री. दीत्रित याांचे ‘महाराष्र सात्रहत्य पत्ररषद’ हे पु्तक महाराष्रातील 
एका त्रवख्यात सात्रहत्य सां्थेच्या सात्रहत्य िेिातील कायात्रवषयीचे आहे. कृ. श्री. अजुगनवार्कर त्रलत्रखत ‘मोरो 
केशव दामले : व्यक्ती आत्रण कायग’ हे दुसरे पु्तक दामफयाांच्या ‘शास्त्रीय मराठी व्याकरणा’ ला मध्यवती ठेवनू 
मराठी व्याकरण त्रवचाराची आजवर झालेली वाटचाल साांर्णारे आहे. हेमांत इनामदार त्रलत्रखत ‘प्रा. र्ां. बा. 
सरदार : व्यक्ती आत्रण कायग’ हे पु्तक प्रा. सरदाराांच्या सामात्रजक आत्रण मौत्रलक वाङ्मयीन कायाचा पत्ररचय 
करून देते. मृणात्रलनी जोर्ळेकर त्रलत्रखत ‘काकासाहेब कालेलकर : व्यक्ती आत्रण कायग’ या पु्तकात 
कालेलकराांच्या अपत्ररत्रचत चत्ररिाची व लेखनाची ओळख जशी होते तशीच र्ाांधीवादी जीवनदृष्टीच्या 
प्रभावाचीही जाण वाचकाला होते. मोत्रहनी वदे त्रलत्रखत ‘बालर्ांधवग : व्यक्ती आत्रण कायग’ या पु्तकात 
‘बालर्ांधवग’ नावाचा महाराष्रात घरू्न रे्लेला चमत्कार मराठी रांर्भमूी व र्ीत परांपरेच्या अनुषांर्ाने 
उलर्र्ला जातो. त्रवनया खर्पेकर त्रलत्रखत ‘मातृसेवा सांघ’ या पु्तकामध्ये रे्फया पाऊणश ेवषांत झालेफया 
सामात्रजक ल््थत्यांतराांचे आत्रण भोवतालच्या स्त्री-सम्या सोर्वता सोर्वता कमलाताईांसारख्या कतृगत्वसांपन्न 
त्रस्त्रयाांचे व्यल्क्तत्वही कसकसे घर्त जाते याचे दशगन घर्ते. ‘सकाळ वृत्तपि आत्रण वृत्तपिसमूह’ हे ्वाती 
सुहास कवे याांचे पु्तक या मात्रलकेतील सातव ेपु्तक असून महाराष्रातील सां्थाकायाचा पत्ररचय करून 
देणारे त्रतसरे पु्तक आहे. 
 

या व्यक्ती आत्रण सां्थाांचा अवाचीन महाराष्राच्या शिैत्रणक, सामात्रजक, सात्रहल्त्यक व साा्ं कृत्रतक 
जर्णघर्णीत अत्रतशय मौत्रलक वाटा आहे. माि सहसा ज्याकरे् मराठी माणसाचे लि वळत नाही त्या 
अवाचीन महाराष्राच्या औद्योत्रर्क जर्णघर्णीत ज्याांचा ससहाचा वाटा आहे अशा एका व्यक्तीचे कायग, सां्था 
आपफया या आठव्या पु्तकाद्वारे वाचकाांपुढे आणीत आहे. शांतनुराव त्रकलो्कर हे त्या व्यक्तीचे नाव! 
अवाचीन महाराष्राला भक्कम औद्योत्रर्क पाया देण्याचे काम लक्ष्मणराव त्रकलो्कराांनी करून ठेवले असले 
तरी तो पाया त्रव्तृत करण्याचे आत्रण आपफया द्रष्टपेणाने त्याला अत्याधुत्रनक तांिज्ञानाची जोर् देऊन जर्भर 
‘त्रकलो्कर उद्योर्ा’ च्या शाखा उपशाखा पसरत्रवण्याचे श्रेय माि शांतनुरावाांनाच द्यायला हव.े ‘्वतःच्या 
उद्योर्ाचा त्रव्तार’ एवढेच उत्रिष्ट नजरेपढेु न ठेवता अनेक उद्योजक घर्त्रवण्याचे सकबहुना महाराष्रीय 
तरुणाला औद्योत्रर्क दृष्टीकोन देण्याचे ् वप्न शांतनुरावाांनी पात्रहले आत्रण पत्ररश्रमपूवगक काही अांशी प्रत्यिातही 
आणले. 
 

सुमारे सहा दशके महाराष्राच्या औद्योत्रर्क प्रर्तीवर प्रभाव टाकणाऱ्या शांतनुरावाांच्या 
जन्समशताब्दीच्या सुयोग्य वळेी हे पु्तक सा्ं था प्रकात्रशत करू शकली याचा सां्थेला त्रवशषे आनांद होत आहे. 

 
श्री. भा. र. साबरे् हे शांतनुरावाांचे अनेक वषांचे त्रनकटवती. त्यामुळे उद्योर्पती म्हणून आत्रण माणूस 

म्हणूनही शांतनुरावाांना जाणनू घेण्याची सांधी श्री. साबरे् याांना लाभली. त्रतचा पुरेपुर सदुपयोर् करून 
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शांतनुरावाांचे ज्ञात अज्ञात पैलू वाचकाांपुढे आणण्याचे काम साबरे् याांनी समथगपणे केफयाबिल मी श्री. साबरे् 
याांचे मनःपूवगक आभार मानते. आज अनेक महाराष्रीय तरुण त्रजिीने उद्योर्िेिाकरे् वळताहेत. त्याांना व 
त्याांच्यासारख्या अनेक भावी उद्योजकाांना श्री. साबरे् याांनी शब्दबद्ध केलेले शांतनुरावाांचे कायग ्फूर्ततदायक 
आत्रण मार्गदशगक ठरेल यात शांका नाही. 
 

 वसंुधरा पेंडसे-नाईक 
 सांचालक 
 राज्य मराठी त्रवकास सां्था 
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मनोगत 
 

उद्योजक कोणाला म्हणाव?े त्याच्या अांर्ी कोणते रु्ण असाव ेलार्तात ? भाांर्वलदार, व्यव्थापक, 
उद्योजक हे सवग समानाथी शब्द आहेत काय ? देशाच्या आर्तथक त्रवकासात उद्योजकाचे ् थान काय ? जन्समतः 
एखादा माणसू उद्योजक असतो, की त्याला लार्णारे रु्ण कष्टसाध्य आहेत ? 
 

उद्योजकाांचा ‘अभ्यास’ करणाऱ्यापुढे हे व असेच अनेक प्रश्न उपल््थत राहतात. अत्रलकरे् 
समाजशास्त्रज्ञ, मानसशास्त्रज्ञ, अथगशास्त्रज्ञ याांचेच नव्हे तर तत्त्वज्ञानाचा अभ्यास करणाऱ्या मांर्ळींचेही लि 
उद्योजकाांकरे् रे्लेले त्रदसते. या त्रवषयाचा अनेक अांर्ाांनी अभ्यास होतो आहे. त्यासांबांधी त्रवत्रवध प्रकारची 
मात्रहती र्ोळा करण्यात येत आहे. अनेक यश्वी उद्योजकाांची मात्रहती घेऊन, त्याांच्याशी चचा करून त्या 
सवांमध्ये काही समान सूि त्रमळते का याचा शोध घेण्याचेही काम चालू आहे. माक्सगवादी पांत्रर्ताांनी 
भाांर्वलशाहीचे ह्तक म्हणून उद्योजकाांची हेटाळणी केली. उद्योजक म्हणजे समाजाची त्रपळवणूक 
करणारा, त्यामुळे समाजवादी समाजात त्याला काही ्थान नाही अशी भतू्रमका घेतली. आर्तथक व्यवहारावर 
समाजाची मालकी असावी आत्रण समाजानेच सामात्रजक त्रवकासासाठी आर्तथक त्रनयोजन कराव ेअशी त्याांची 
्पष्ट भतू्रमका होती. परांतु काळानेच या त्रवचारावर सूर् उर्वला. लाल चीनलादेखील आपली आर्तथक प्रर्ती 
करण्यासाठी भाांर्वलशाहीचा, मुक्त अथगव्यव्थेचा आधार घ्यावा लार्ला. 
 

याउलट मुक्त अथगव्यव्थेमध्ये उद्योजकाांना इतके प्रचांर् महत्त्व देण्यात आले की, उद्योजकाांखेरीज 
कोणत्याही देशाची प्रर्ती होऊ शकत नाही असे मत व्यक्त होऊ लार्ले. प्रत्रसद्ध अथगशास्त्रज्ञ जोसेफ शुांपीटर 
याांच्या मते उद्योजक म्हणजे नावीन्सय आणणारा, नवत्रनमाण करणारा, आर्तथक दृष्टीकोनातून नेतृत्व करणारा, 
अत्यांत हुशार, दुसऱ्याांना पे्ररणा देणारा माणसू, नवीन व्तूांची त्रनर्तमती करणे, उत्पादनाच्या नवनव्या पद्धतींचा 
वापर सुरू करणे, नवीन बाजारपेठा शोधून काढणे, कच्च्या सकवा पक्का माल नव्या माध्यमातून ्व्त दरात 
उपलब्ध करणे, नवीन सांघटना उभी करणे ही कामे उद्योजकाांची आहेत आत्रण त्याांच्यामुळेच एखाद्या राष्राचा 
त्रवकास होतो, असे ते म्हणतात, एखाद्या समाजात सकवा राष्रात त्रकती उद्योजक आहेत त्यावरूनच त्या 
समाजाची सकवा राष्राची प्रर्ती ठरते, असे त्याांचे मत आहे. आणखी एका लेखकाने जोखीम पत्करण्याची 
िमता, सांघटना उभी करण्याची कुवत आत्रण उद्योर्ात त्रवत्रवधता आणण्याची व नवत्रनर्तमती करण्याची तीव्र 
इच्छा असलेला माणूस अशी उद्योजकाची व्याख्या केली आहे. 
 

एक र्ोष्ट माि खरी आहे, उद्योजक म्हणा सकवा सांयोजक म्हणा, तो जर नसेल तर भाांर्वलशाही 
मुक्त अथगव्यव्थेत आर्तथक आत्रण औद्योत्रर्क प्रर्ती करणे अत्रतशय कठीण होईल. उद्योर्ाला लार्णारा कच्चा 
माल भरपूर असला, नैसर्तर्क साधनसांपत्ती असली, कुशल कामर्ाराांचा भरपूर पुरवठा असला, 
भाांर्वलासाठी पुरेपूर धन असले तरी या सवांचे सांघटन करणे, सवांना एकसूिात र्ोवनू नवीन प्रकफप उभा 
करणे, नवीन त्रनर्तमती करणे हे जर कोणी केले नाही तर या उपलब्ध साधनसामग्रीचा काहीच उपयोर् होणार 
नाही आत्रण देश मार्ासलेलाच राहील. म्हणून उत्पादनाच्या िेिात उद्योजकाांचे ्थान अनन्सयसाधारण आहे. 
नपेिा सवग सोईसवलती असून, साधने असून “योजक्ति दुलगभ : ” अशीच अव्था त्रदसावयाची. अशा या 
उद्योजकाला नेमक्या शब्दाांच्या व्याख्येत पकर्णे फार अवघर् आहे. फार तर त्याचे इतराांपेिा वरे्ळा त्रवचार 
करणारा, चौकसवृत्ती आत्रण जार्रूकता असलेला, त्रनधात्ररत कामासाठी दीघग प्रयत्न करण्याची तयारी आत्रण 
त्रचकाटी असलेला, एखादे काम सुरु करण्यापूवी व्यवल््थत पूवगत्रनयोजन करणारा, महत्वाकाांिी, नवनवीन 
्वप्ने पाहणारा, पण नुसतीच ्वप्ने न पाहता व्यावहात्ररक शक्याशक्यतेचा त्रवचार करून त्याप्रमाणे आपफया 
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कफपना अांमलात आणणारा, त्यासाठी जरूर ते धोके सावधपणे पत्करणारा, नेतृत्वाचे रु्ण अांर्ी असणारा, 
सांघटन करण्याची आत्रण सांघटनात्मक कायाची जाण असणारा, सांधी हेरण्याची कला असणारा, ्वीकृत 
उत्रिष्टाांना वाहून घेतलेला असे अनेक अांर्ाांनी वणगन करता येईल. असा हा उद्योजक फक्त कारखानदारीतच 
असेल असे नाही. नेहमीपेिा वरे्ळया चाकोरीने जाणाऱ्या, नेतृत्वाचे रु्ण असणाऱ्या कोणालाही ही सांज्ञा 
लावता येईल. मर् त्यात एखादी उत्तम सां्था चालत्रवणारा सां्थाचालक, त्रवधायक वृत्तीने कामर्ाराांना 
सांघत्रटत करणारा कामर्ारनेता, समाजकायगकता, शास्त्रीय सांशोधक, राजकीय नेता अशा कुणाचाही समावशे 
होऊ शकेल. 
 

अशा या उद्योजकाच्या अांर्ी कोणते रु्ण असायला हवते, यासांबांधी अत्रलकरे् बराच अभ्यास झाला 
आहे. उद्योजकतेवर नुकत्याच प्रत्रसद्ध झालेफया एका पु्तकात उद्योजकाला लार्णारे रु्ण म्हणून सुमारे 
त्र्याहत्तर रु्णाांची यादी त्रदली आहे. हे सवग रु्ण एकाच माणसाच्या त्रठकाणी असणे केवळ अशक्य आहे. असे 
जर झाले तर त्याला परमेश्वर्वरूपच म्हणायला हव.े पण यातले काही महत्त्वाचे रु्ण कमीअत्रधक प्रमाणात 
प्रत्येक उद्योजकाच्या अांर्ी त्रनत्रितच असणार आत्रण त्रजतक्या जा्त प्रमाणात हे रु्ण माणसाच्या अांर्ी 
असतील त्रततका तो उद्योजक म्हणून यश्वी होईल असे म्हणावयास हरकत नाही. महत्त्वाकाांिा असणे 
आत्रण ्वतःचे कतृगत्व दाखत्रवण्याची सांधी सारखी शोधीत राहणे हा पत्रहला रु्ण म्हणता येईल. त्यामुळे 
इतराांपेिा वरे्ळे काही करून दाखत्रवणे, त्या दृष्टीने त्रवचार करणे व हे त्रवचार प्रत्यि कायगवाहीत आणणे ही 
त्रक्रया अशा माणसाच्या मनात सतत चालू असते. या माणसाच्या अांर्ी उपजत नेतृत्वाचे रु्ण असतात त्रन 
त्यामुळे इतराांवर छाप पार्णे, लोकाांना आपफया बाजूला वळवनू घेणे, हेही शक्य होते. आपले उत्रिष्ट 
र्ाठण्यासाठी काही प्रमाणात धोके पत्करण्याचीही या माणसाांची तयारी असते. पण हे धोके सावधत्रर्रीने 
सारासार त्रवचार करून घेतलेले असतात.कुठफयाही धोक्यात ्वतःला झोकून देणाऱ्याला उद्योजक म्हणता 
येणार नाही.खऱ्या उद्योजकाच्या ् वतः बिलच्या कफपना अत्रतशय व्यावहात्ररक असतात. कोणतेही काम हाती 
घेताना तो सवगप्रथम ्वतःच्या कुवतीचा त्रवचार करतो. कोणती र्ोष्ट आपफयाला जमेल, कोणती जमणार 
नाही याचा त्रवचार करून मर् तो काम करावयाचे की नाही हे ठरवतो. अशा माणसाांकरे् उपक्रमशीलता आत्रण 
्वतांि बुद्धी उपजतच असते, कोणतीही अर्चण, कोणताही प्रश्न समोर आला म्हणजे त्याांतून मार्ग कसा 
काढावयाचा असा त्रवचार उद्योजक करतो. अशा प्रश्नाांना बर्ल देऊन पळवाट काढावयाची हे त्याचे धोरण 
नसते. तो नुसती ्वप्ने रांर्वत बसत नाही तर ती ्वप्ने ठरावीक काळात प्रत्यिात आणण्यासाठी तो आपले 
सांयोजनाचे व व्यव्थापनाचे सवग कौशफय पणाला लावतो. सभोवतालचे वातावरण आत्रण पत्ररल््थती आपण 
बदलू शकू असा आत्मत्रवश्वास त्याला असतो. दैवावर हवाला ठेवनू “ठेत्रवले अनांते तैसेत्रच रहाव.े” अशी त्याची 
वृत्ती नसते तर “दैवायत्तां कुले जन्सम मदायत्तां तु पौरुषम” अशा त्रनधाराने तो आपले इल्च्छत कायग पार पार्तो. 
 

मोठे उद्योजक जर पात्रहले तर आणखी काही रु्ण त्याांच्यात त्रदसतात. एक म्हणजे त्याांची दूरदृष्टी. 
तात्कात्रलक फायद्याचा त्रवचार न करता आपफया धोरणाचा दूरर्ामी पत्ररणाम काय होईल, आपफया 
सांघटनेच्या पुढील १५-२० वषातील वाढीच्या दृष्टीने त्याचा काय उपयोर् होईल याचा साकफयाने त्रवचार 
करून ते त्रनणगय घेतात. त्यामुळे त्याांना कधी मारे् पाय घ्यावा लार्त नाही. त्याांची नजर सतत भत्रवष्याकरे् 
असते. त्याांचा आणखी एक रु्ण म्हणजे सहकाऱ्याांवरचा त्रवश्वास. त्याांना अत्रधकार देऊन, त्याांच्यावर त्रवश्वास 
ठेवनू त्याांच्याकरू्न ते काम करवनू घेतात आत्रण सवग र्ार्ा आपोआप चालेल अशी व्यव्थापनाची रचना 
करतात. अशा दृत्रष्टकोनात्रशवाय सांघटनेची वाढ होणे, ती मोठी होणे हे कधीच शक्य होणार नाही. त्रशवाय 
आलेफया सांधीचा तातर्ीने फायदा घेणे, आपफया व्यवसायाची सातत्याने पुनव्याख्या करणे, व्यवसायाचे 
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उत्रिष्ट तपासून पाहणे, हाती आलेफया तांिज्ञानाच्या साहाय्याने बाजारपेठेचा सखोल अभ्यास करून, 
लोकाांच्या र्रजाांचा अभ्यास करून, बाजारपेठेत सतत अग्रभार्ी राहणे हेही मोठ्या उद्योजकाचे रु्ण आहेत. 
 

उद्योजक कसा असावा याबाबतचे हे सवगसामान्सय त्रसद्धाांत झाले. पण प्रत्यिात त्याांची रूपे कशी 
त्रदसतात ? प्रसांर् आफयावर हे उद्योजक कसे त्रनणगय घेतात, कशा योजना आखतात, अर्चणीच्याां वळेी 
आलेफया प्रसांर्ाांना कसे तोंर् देतात हे प्रत्यि उद्योजकाांची उदाहरणे घेऊनच पाहायला हव.े 
 

कै. श्री शांतनुराव त्रकलो्कर हे अत्रलकर्च्या काळातील एक मोठे उद्योजक. त्याांच्या कारखान्सयाांचा 
त्रव्तार, उत्पादनाांची त्रनवर्, आधुत्रनक तांिज्ञान, उद्योर्ाांचे व्यव्थापन, त्रवक्रीव्यव्था, लहान उद्योजकाांच्या 
वाढीसाठी त्याांनी केलेले प्रयत्न, महाराष्राला उद्योर्प्रवण करण्यासाठी केलेली धर्पर्, सरकारवर 
रोखठोक टीका करण्याचा परखर्पणा, प्र्थात्रपताांपेिा वेर्ळा त्रवचार करण्याची पद्धत, भारतीय उद्योर्ाांचे 
त्याांचे नेतृत्व, जार्त्रतक ्तरावर त्याना त्रमळालेली मान्सयता या सवग रु्णाांमुळे त्याांचे व्यल्क्तमत्त्व बऱ्याचजणाांना 
पत्ररत्रचत झाले. कारखानदार सकवा भाांर्वलदार असूनही त्याांना सवांची मान्सयता त्रमळाली. कै.लक्ष्मणराव 
त्रकलो्कर याांनी जरी त्रकलो्कर उद्योर्समूहाचा पाया घातला तरी त्याांनी लावलेफया या रोपट्याचे 
वटवृिात रूपाांतर करण्याचे श्रेय प्रामुख्याने शांतनुरावाांनाच त्रदले पात्रहजे. पूवी फक्त त्रकलो्करवार्ीला 
त्याांचा कारखाना होता. पण शांतनुरावाांनी आपफया हयातीत भारतात पुणे, बांर्लोर, हत्ररहर, देवास, कऱ्हार् 
इत्यादी त्रठकाणी आत्रण जमगनी, केत्रनया, त्रफत्रलपाईन्सस, मलेत्रशया यासारख्या परदेशाांतही कारखाने काढून ते 
नावारुपाला आणले. आपफया उद्योर्समूहाची अशी वाढ करताना अनेक महत्त्वाचे त्रनणगय त्याांनी घेतले. ते 
कसे घेतले ? नवीन प्रकफपाांच्या कफपना त्याांना कशा सुचफया? आलेफया सांधीचा फायदा त्याांनी कसा करून 
घेतला? बरोबरीच्या लोकाांना त्याांनी उद्योर्प्रवण कसे बनत्रवले? आलेफया अनेक सांकटाांना त्याांनी कसे तोंर् 
त्रदले? व्यव्थापनाची त्याांची पद्धती कशी होती? नवीन आधुत्रनक तांिज्ञान त्याांनी कसे आणले? या आत्रण 
अशा अनेक प्रश्नाांची उत्तरे शोधण्याचा प्रयत्न या पु्तकात केला आहे. 
 

व्यापार आत्रण उद्योर् हा कोणत्याही देशाचा कणा असतो. शांतनुरावाांसारखा कतृगत्ववान माणसे फार 
थोर्ी असतात. त्यामुळे त्याांचे वरे्ळेपण जाणवफयात्रशवाय राहात नाही. त्रवशषे म्हणजे महाराष्राला आत्रण 
मराठी माणसाला उद्योर्ाची व व्यापाराची परांपरा नसताना, शांतनुरावाांनी आपफया ्व्तःच्या उदाहरणाने त्रन 
सतत परखर्पणे केलेफया भाषणाांनी व लेखाांनी मराठी माणसात उद्योर्ाबिल प्रीती त्रनमाण केली. त्याांच्या 
पे्ररणेने मराठी तरुण उद्योजकाांची एक मोठी त्रपढी आज महाराष्रात उभी आहे. हेही त्याांचे मोठेच काम मानाव े
लारे्ल. 
 

राजकीय, सामात्रजक, सात्रहल्त्यक िेिातील अनेकाांची चत्ररिे मराठीत उपलब्ध आहेत. पण यश्वी 
उद्योजकाांची फारच थोर्ी चत्ररिे सकवा त्याांच्या कामाबिलची फारच थोर्ी मात्रहती उपलब्ध आहे. जी पु्तके 
उपलब्ध आहेत त्यात अनेकवळेा सत्यापेिा अवा्तव ्तुतीच जा्त असते. या पु्तकात शांतनुरावाांच्या 
व्यल्क्तत्वाबिल आदर ठेवनूही थोड्या तट्थपणाने त्याांचे कतृगत्व साांर्ण्याचा प्रयत्न केला आहे. हा प्रयत्न 
त्रकतपत जमला आहे हे वाचकाांनीच ठरवायचे आहे. 
 

‘अवाचीन महाराष्राची जर्णघर्ण’ या मात्रलकेसाठी राज्य मराठी त्रवकास सां्थेने मला कै. 
शांतनुराव त्रकलो्कर याांचे चत्ररि त्रलहावयास साांत्रर्तले आत्रण शांतनुरावाांचे ऋण काही प्रमाणात फेर्ण्याची 
सांधी त्रदली. याबिल मी राज्य मराठी त्रवकास सां्था त्रतच्या माजी सांचात्रलका रॅ्ा. सरोत्रजनी वैद्य व त्रवद्यमान 
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सांचात्रलका श्रीमती वसुांधरा पेंर्से –नाईक याांचा अत्रतशय आभारी आहे. उद्योर्पतींचे कतृगत्व मराठी 
माणसाांसमोर आणण्याचा त्याांचा हा प्रयत्न अत्रतशय ्तुत्य आहे. मराठी वाचक या प्रयत्नाांचे ्वार्त करतील 
असा माझा त्रवश्वास आहे. हे पु्तक त्रलत्रहण्यासाठी त्रकलो्कर उद्योर् समूहातील काही अत्रधकाऱ्याांशी मी 
चचा केली, त्याांनी चाांर्ली मात्रहती तर त्रदलीच, पण काहींनी नवीन दृत्रष्टकोनही त्रदला. अनेकाांनी 
आपफयाजवळची कार्दपिे, पु्तके भाषणाांच्या प्रती उपलब्ध करून त्रदफया. त्या सवांचा मी अत्रतशय आभारी 
आहे. 
 

२००२-२००३ हे शांतनुरावाांचे शताब्दीचे वषग आहे. या वषात त्याांच्या कतृगत्वासांबांधीचे हे पु्तक प्रत्रसद्ध 
होत आहे हाही एक चाांर्ला योर् आहे. 
 
 -डॅा. भा. र. साबडे. 
सोत्रनया, २३८  
श्री सहकारी र्ृहरचना सां्था.  
सहकारनर्र क्र. २, पुणे ४११००९  
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१. बीज अकुंररे्ल रोप वाढरे्ल 
 

२६ ऑक्टोंबर १९२६ ! 
अमेत्ररकेतील ‘मसॅचॅ्युसेट्स इल्न्स्टटू्यट ऑफ टेक्नॅालॅाजी’ येथील आपला सारे्चार वषाचा 

अभ्यासक्रम आटोपून शांतनुराव त्रकलो्कर परत आले. झर्झर्ीत प्रकाशातील व आधुत्रनक तांिज्ञानाने 
पत्ररपूणग झालेली अमेत्ररका सोरू्न लुकलुकत्या प्रकाशातील आर्वळणातील आपफया एका लहानशा र्ावी, 
त्रकलो्करवार्ीला, शांतनुराव परतले. 
 

केवळ त्रकलो्करवार्ीचे रत्रहवासीच नव्हे तर कुां र्ल पत्ररसरातले सारे लोक शांतनुरावाांच्या 
्वार्ताकत्ररता जमले होते. त्या काळी परदेशात जाऊन येणे हे मोठे अप्रूप होते आत्रण हे तर तब्बल सारे्चार 
वषांच्या वा्तव्यानांतर परत आलेले. पूज्य त्रपताजी पप्पा, ज्याांच्याबरोबर त्रकलो्करवार्ीच्या देवळाच्या 
शाळेत बसून पत्रहले धरे् त्रर्रत्रवले ते सवग बालसवांर्र्ी, सवग नातेवाईक, कामर्ार, सर्ळे सर्ळे ्वार्ताला 
हजर होते. कोणाच्या नजरेत कौतुक, कोणाच्या मनात आदरभाव, कोणाच्या र्ोळयात या भावनाांना 
त्रमळालेले द्रवरूप, असे त्याांचे देवदुलगभ ्वार्त झाले. 
 

दुसऱ्याच त्रदवशी, म्हणजे २७ ऑक्टोंबर १९२६ रोजी हे नवीन मालक सवात शवेटच्या ्तरावरच्या 
कामर्ाराांच्या सात्रन्नध्यात जाऊन उभे रात्रहले. पुढे आयुष्यात चढायच्या उांच त्रशर्ीची ही पत्रहली पायरी होती. 
पत्रहफया त्रदवशी त्याांनी त्रकलो्करवार्ीच्या कारखान्सयात आपफया कामाला सुरुवात केली ती कामर्ाराांमध्ये 
त्रमळूनत्रमसळून आत्रण कामर्ाराांच्या वषेातच. 
 

प्राट आत्रण ल्व्हटने या अमेत्ररकेतील आधुत्रनक कारखान्सयात त्याांनी प्रत्यि काम करून उत्पादनाचा 
अनुभव त्रमळत्रवला होता. एम. आय.टी मध्ये नवीन तांिज्ञान त्रशकून आत्मसात केले होते. पण या सवांचा 
भारतात आफयानांतर काहीच उपयोर् नव्हता. त्रकलो्करवार्ी जवळजवळ पन्नास वषांनी अमेत्ररकेच्या मारे् 
होती. तांिज्ञान जुने होते. सभोवतालची पत्ररल््थतीही औद्योत्रर्क वाढीला फारशी अनुकूल नव्हती. 
अमेत्ररकेतील औद्योत्रर्क उत्पादनाला लार्णारा सवग प्रकारचा कच्चा माल त्याांना उपलब्ध होता. 
कारखान्सयाला लार्णारी यांिसामुग्री, त्याचे सुटे भार् सहज त्रमळत. उत्पादन झाफयानांतर बाजारपेठही होती. 
पण भारतात कारखान्सयाांना लार्णारी यांिसामुग्री व कच्चा मालही इांग्लां र्, जमगनी सकवा जपान येथून आयात 
करावा लार्त असे. लोखांर्, पोलाद, याांत्रिक हत्यारे, रांर्, तेले, वांर्ण, मोजमाप करण्यासाठी लार्णारी 
यांिे सकबहुना सवगच माल परदेशातून आणावा लार्त असे. बाजारपेठेतही परदेशातून आयात केलेफया 
मालाशी ्पधा करून माल त्रवकावा लार्त असे. भारतीय बाजारपेठेत सहदी मालाला फारशी मार्णीही 
त्यावळेी नव्हती. 
 

मालाची व बाजारपेठेची ही अव्था, तर उत्पादनासाठी लार्णाऱ्या तांिज्ञ व कुशल कामर्ाराांच्या 
बाबतीतही आनांदच होता.आसपासच्या खेड्यातील शतेकऱ्याांच्या मुलाांना पकरू्न त्याांना जरूर तेवढे काम 
त्रशकवनू त्रकलो्करवार्ीच्या कारखान्सयात कामाला लावण्यात आले होते. चाांर्फया प्रतीचा काटेकोर माल 
तयार करण्यासाठी या माणसाांकरू्न काम करून घेणे अवघर् होते. पण त्रशिण देऊन चुकतमाकत प्रयोर् 
करून ही र्ोष्ट लक्ष्मणरावाांनी कष्टसाध्य केली होती. 
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त्रकलो्करवार्ीचा कारखानाही अत्रतशय आर्वळणी होता. सध्याच्या औद्योत्रर्क व्तीच्या 
(Location) त्रसद्धान्सताप्रमाणे कोणीही त्रकलो्करवार्ीची जार्ा पसांत केली नसती, ना तेथे कच्चा माल, ना 
तेथे तज्ज्ञ - तांिज्ञानाची ज्ञानाची उपलब्धता, ना तेथे जवळपास बाजारपेठ. तेथील लोकाांना त्रपण्यासाठीही 
धर् भरपूर पाणी नव््ते. अशा या माळरानावर शांतनुरावाांच्या वर्लाांनी, लक्ष्मणरावाांनी आपफया कतगबर्ारीने 
नांदनवन फुलत्रवले होते. 
 

असलेफया सवग िुटी, अर्चणी, लिात घेऊनच शांतनुरावाांना आपफया कामाला सुरुवात करावयाची 
होती ! वत्रर्लाांनी शून्सयातून उभारलेफया त्रवश्वाला आकार द्यायचा होता, त्याचा त्रव्तार वाढवायचा होता. हे 
त्रशवधनुष्य पेलणे अवघर् तर होतेच, परांतु शांतनुरावाांचा त्रनधार आत्रण खांबीरपणा हे रु्ण त्याांच्या मदतीला 
आले ‘हे आव्हान ्वीकारायचेच’ असा त्रनणगय शांतनुरावाांनी झटकन घेऊनही टाकला ! अशा या शांतनुरावाांचे 
व्यल्क्तमत्व समजावनू घ्यायचे तर त्रकलो्कर मूळचे कुठले ? ते त्रकलो्कर कुटुांबाची मात्रहती करून घेणे 
आवश्यक आहे.त्रकलो्कर मुळचे कुठले? ते त्रकलो्करवार्ीला का आले ? हेही समजून घ्यायला हव.े 
त्याखेरीज शांतनुरावाांची जर्णघर्ण कशी झाली ते कळणार नाही. 
 
णकर्लोस्कराचंा वारसा 
 

फार पूवी त्रकलो्कर घराण्याचे वा्तव्य र्ोव्यातील कोने या र्ावी होते. त्यावळेी त्याांचे आर्नाव 
कोनकर असे होते. कोनकराांपैकी एक व्यवहारचतुर र्ृह्थ कृष्णांभट याांना सावांतवार्ी सां्थानाकरू्न 
मालवण तालुक्यात त्रकलोसी या र्ावाचा महाजन, र्ावकर व कुलकणी अशी सनद सन १६९१ साली 
त्रमळाली. या लहान खेड्याचा त्याांनी र्ाव बनत्रवला. र्ावाचे महत्त्वही वाढले. ही सनद १८८२ सालपयंत 
चालली. पुढे ती इांग्रज सरकारने रि केली. ही सनद त्रमळाफयापासून कोनकराांचे ‘त्रकलो्कर’ असे आर्नाव 
पर्ले. 
 

महाराष्राचे आद्य सांर्ीत नाटककार अण्णासाहेब त्रकलो्कर याांचे आजोबा रांर्ोपांतदादा व 
लक्ष्मणराव त्रकलो्कर याांचे आजोबा वासुदेवपांत हे त्रकलोसी सोरू्न कनाटकात रु्लगहोसूर येथे आले. हे दोघे 
त्रवभक्त राहणारे चुलत भाऊ. रांर्ोपांतदादा हे श्रीमांत, वासुकाका हे र्रीब. रु्लगहोसूरला आफयावर रांर्ोपांताांनी 
धारवार् प्राांताची सुभेदारी त्रमळत्रवली. ्वतःचे मोठे घर, पांचवीस –तीस रु्रे, दोनचार घोर्ी, मेणा, 
नोकरचाकर, कारकून, ्वयांपाकी, शार्ीर्दग अशा श्रीमांती थाटात रांर्ोपांतदादा राहू लार्ले. त्याांच्या पदरी 
वासुकाका त्याांचे कारकून म्हणून काम पाहू लार्ले. रांर्ोपांतदादा याांना सांतती नव्हती. म्हणून त्याांनी नारायण 
नावाच्या मुलाला दत्तक घेतले आत्रण आपण पत्नीसह काशीला जाऊन र्ांरे्मध्ये जलसमाधी घेण्याचा त्रनिय 
केला. त्याांच्याबरोबर वासुकाका हेही काशीला रे्ले. काशीच्या मुक्कामात तेथील एका र्रीब कऱ्हारे् 
ब्राम्हणाच्या दहा वषाच्या मुलीशी त्याांचे लग्न झाले. त्यानांतर रु्लगहोसूरला ते परत आले आत्रण त्याांनी 
‘श्रीमांताां’ च्या वाड्याजवळच एक छोटेसे घर त्रवकत घेतले. याच घरात त्याांचे काशीनाथपांत, र्ोपाळपांत, व 
कृष्णाजीपांत हे तीन मुलरे्, आत्रण तुळसाबाई ही मुलर्ी जन्समाला आली. 
 

याांपकैी कात्रशनाथपांताांनी जमीन मोजण्याची परीिा त्रदली व मोजणी खात्यात नोकरी धरली. या 
नोकरीत्रनत्रमत्त त्याांना रु्जराथपासून म्हैसूरपयंत त्रफराव े लारे्. पुढे काशीनाथपांताांना सततची प्रवासाची 
दर्दर् व ताण सहन होईना म्हणून ते परत धारवर्ला आले आत्रण त्याांनी तेथील व्यापारोते्तजक मांर्ळींत 
मत्रहना बारा रुपये पर्ारावर कारकुनी पत्करली.नररु्ांदच्या आठफये घराण्यातील मुलीशी त्याांचा त्रववाह झाला 
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होता. मुलीचे सासरचे नाव अन्नपूणा. या दाांपत्याला पाच अपत्ये झाली. थोरली मुलर्ी बटुआत्या रु्जराथेत 
जन्समली होती. रु्लगहोसूरला तीन बांधू रामचांद्र उफग  रामुअण्णा, वासुदेव व लक्ष्मण हे जन्समाला आले. सवांत 
धाकटी बहीण दुर्ा ही धारवार्ात जन्समली. 
 

रामचांद्र उफग  रामुअण्णा याांचा जन्सम २७ ऑर््ट १८५८ चा मधले बांधू वासुदेवराव (हे पुढे रॅ्ाक्टर 
झाले व सोलापूरला ्थात्रयक झाले.) याांचा जन्सम ३ जून १८६५ चा. लक्ष्मणरावाांचा जन्सम २० जून १८६९ 
सालचा. लक्ष्मणराव पाच वषाचे असतानाच त्याांची आई वारली. 
 

लक्ष्मणराव त्रकलो्कराांचे शालेय त्रशिण तीन त्रठकाणी झाले. धारवार्, र्दर् व कलादर्ी या त्रतन्सही 
त्रठकाणी मराठी त्रशिणाची सोय होती. १८८१ च्या सुमारास ते बेळर्ावला राहणाऱ्या आपफया बांधूकरे्-
रामुअण्णाांकरे् आले आत्रण ॲग्लोव्हनाक्युलर ्कूलमध्ये इांग्रजी त्रशकण्यासाठी दाखल झाले. 
 

बेळर्ावी वषग दीर् वषग काढफयानांतर लक्ष्मणराव पुन्सहा धारवार् मुक्कामी आले. शाळा अशी अधगवट 
सोर्ण्याचे खरे कारण म्हणजे लक्ष्मणरावाांचे व र्त्रणताचे अखांर् वैर हे होय ! त्यात मा्तराांच्या खरपूस माराची 
भर. त्यामुळे ते शाळेत जाण्यास नाखूष असत व त्यासाठी अनेक सोंरे्ढोंरे् करत. १८८४ पयंत त्रवद्यादेवीशी 
चार हात करून त्रहचे व आपले जन्समात पटण्याचे त्रदसत नाही असे पाहून त्याांनी आपफया वत्रर्लाांस व वर्ील 
बांधूस ‘मी त्रशकत नाही’ असा त्रनवाणीचा खत्रलता सादर केला. ‘मला त्रचिकलेचा नाद आहे आत्रण मी तीच 
त्रवद्या त्रशकलो तर त्रशकेन. त्याकत्ररता मी मुांबईला जातो’ असे त्याांनी टुमणे लावले. वत्रर्लाांना हा त्रवचार 
फारसा रुचला नव्हता, परांतु थोरफया बांधूांनी, रामुअण्णाांनी, त्याला मान्सयता त्रदली व इ. स. १८८४ साली 
वयाच्या पांधरा -सोळाव्या वषी, लक्ष्मणराव अर्दी एकट्याने मुांबईला त्रनघाले. 
 

लक्ष्मणराव मुांबईला आले व त्याांनी आटग्कूलमध्ये आपले नाव घातले. वर्ील बांधू वासुदेवराव 
त्यावळेी र्ोळयाांच्या वाड्यात राहत असत. त्याांच्या खोलीत लक्ष्मणरावाांनी आपले त्रबऱ्हार् ठेवले व 
त्याांच्याबरोबर त्रवठोबाच्या खानावळीत जेवण करू लार्ले. अर्ीच-तीन वष े त्याांनी ‘ड्रॉइांर्’ चा अभ्यास 
केला.’ क्ले माॅरे्सलर्’ चा कोसग घेतला. पण त्यात काही लि लारे्ना. घरची र्त्ररबी असफयामुळे भावा 
बापाकरू्न मदत त्रमळणे कठीण होऊ लार्ले. या त्रदशाहीन अव्थेत असतानाच वरे्ळी वाट दाखवणारी एक 
घटना घर्ली. आटगस ् कूलमध्ये भवानीशांकर नावाचे कोणी र्ृह्् येत असत. त्याांचा भाांर्ी तयार करण्याचा 
कारखाना होता. तो पाहण्याकत्ररता म्हणून लक्ष्मणराव तेथे अधूनमधून जात असत. त्यावळेी त्याांच्या मनाची 
खरी आवर् बाहेर पर्ली. आपणही असा काहीतरी ्वतांि धांदा करावा. आपला मोठा कारखाना असावा. 
मोठमोठी यांिे असावीत, काही नवीन व्तू तयार कराव्यात अशा महत्त्वाकाांिी कफपना त्याांच्या र्ोक्यात येऊ 
लार्फया. 
 

पण अशा कफपना र्ोक्यात येऊन काय उपयोर् ? घरची र्त्ररबी. जवळ पैसा नाही. कोणाचा आधार 
नाही. कोणी पैसा देईल अशी आशा नाही. बरां, शाळा सोर्लेली. घरची मदत पुढे त्रमळणे अशक्य. म्हणून 
घरच्याांनी ‘नोकरी धर’ असे टुमणे लावलेले. लक्ष्मणरावाांना अधूनमधून उपवास परू् लार्ले. एक त्रदवस तर 
त्याांना उभ्या चोवीस तासात घासभरदेखील अन्न त्रमळाले नाही. पण ् वभाव मानी. कोणापढेु हात पसरावयाचा 
कसा ? आत्रण कशासाठी ? असे त्याांना वाटत रात्रहले. 
 



 

अनुक्रमणिका 

याच वळेी म्हणजे इ. स. १८८७ साली मुांबईस ल्व्हक्टोत्ररया ज्युत्रबली टेल्क्नकल इल्न्स्टटू्यट (व्ही.जे. 
टी.आय) त्रनघणार म्हणून जाहीर झाले व तेथे एक याांत्रिक आरेखन जाणणारा इसम पात्रहजे असे 
लक्ष्मणरावाांना कळले. त्या जारे्कत्ररता त्याांनी ताबर्तोब अजग केला. या नव्या शाळेचे त्रपत्रथयन नावाचे कोणी 
एक त्रब्रटीश साहेब प्राचायग होते. लक्ष्मणरावाांनी त्याांच्याकरे् जाऊन त्याांची भेट घेतली. त्याांनी ‘ तुला याांत्रिक 
आरेखन येते का ?’ असा प्रश्न केला. ‘ते काही मला येत नाही. पण, तुम्ही मला साांर्ा, त्रशकवा म्हणजे मी 
करून दाखवीन व मुलाांना त्रशकवीन’ असे लक्ष्मणरावाांनी त्याांना ्पष्ट व त्रनभीर् उत्तर त्रदले. प्राचायांनी त्याांस 
दोन पु्तके देऊन त्यातील काही आकृती काढून आणण्यास साांत्रर्तले. ते काम लक्ष्मणरावाांनी दुसरेच त्रदवशी 
तयार करून साहेबाांकरे् नेले. ते त्यालाही पसांत पर्ले व लक्ष्मणराव ‘डॅ्राइांर् मा्तर’ झाले. पर्ार होता 
दरमहा प्तीस रुपये ! 
 

या सां्थेत नोकरी करताना लक्ष्मणराव ‘वकग शॉप ‘मध्ये जाऊन अनेक अांर्ाांची मात्रहती करून घेत. 
इभ्रतीचा प्रश्न बाजूस ठेवनू वकग शॉपमधील वलेजी, त्रमस्त्री याांच्याशी दो्ती करून सवग ताांत्रिक कामे समजावनू 
घेत. नूरखान नावाच्या एका त्रमिाकरू्न त्याांना कापर् त्रर्रण्याांना लार्णारी आरेखनाांची कामे त्रमळू लार्ली. 
१८९२ साली एक छापखाना उभारण्याचे कामही त्याांनी पत्करले व अनुभव नसताना मेहेनतीच्या जोरावर ते 
पार पार्ले. जमगनीतून दहा अश्वशक्तीचे यांि मार्वनू ते बसत्रवण्याचे कामही त्याांनी व्यवल््थतपणे पार पार्ले. 
काही त्रदवसाांनी सा्ं थेतील ‘्टीम’ हा त्रवषय त्रशकत्रवणारे प्राध्यापक रजा घेऊन इांग्लर्ला रे्फयावर 
लक्ष्मणरावाांनी हा त्रवषय त्रशकत्रवण्याची जबाबदारीही ्वीकारली. अशा तऱ्हेने फक्त इांग्रजी चौथी पास 
झालेला हा तरुण ‘ ् टीम’ त्रवषय त्रशकत्रवणारा प्राध्यापक आत्रण ‘डॅ्राइांर्’ त्रवषय त्रशकत्रवणारा मा्तर अशी दोन्सही 
कामे करू लार्ला. हळूहळू याांत्रिक त्रवषयातले अनुभवी व तज्ज्ञ म्हणून ते ओळखले जाऊ लार्ले आत्रण 
त्याांचा सल्ला त्रवचारण्यासाठी अनेक मांर्ळी त्याांच्याकरे् येऊ लार्ली. 
 

नोकरी करीत असतानाच त्याांनी ्वतांि उद्योर् करण्याचे प्रयत्न केले. एक उद्योर् शटाची बटणे 
तयार करण्याचा होता. तर दुसरा र्ॉक्टसगना व केत्रम्टना लार्णारे कार्दाचे र्बे तयार करण्याचा होता. 
पण अपुऱ्या भाांर्वलामुळे त्याांचे हे दोन्सही प्रयत्न अयश्वीच ठरले. १८९७ साली या सां्थेत वरची जार्ा 
त्ररकामी झाली. वा्तत्रवक लक्ष्मणरावाांना ती जार्ा त्रमळावयास हवी होती पण ती एका ॲग्लो इांत्रर्यन 
माणसाला देण्यात आली. लक्ष्मणरावाांच्या मानी ्वभावाला हा अपमान वाटला. त्याांनी सां्थेचा राजीनामा 
देऊन टाकला व बेळर्ावला परत जाण्याचा त्रनणगय घेतला. 
  



 

अनुक्रमणिका 

२. ‘णकर्लोस्कर ब्रदसय’ ची स्थापना 
 

 लक्ष्मणरावाांचे थोरले बांधू श्री. रामुअण्णा ह्याांनी त्रवद्यार्तथदशते असतानाच धारवार्च्या युरोत्रपयन 
क्लबात दोन चाकाांची सायकल दुरून पात्रहली होती. सध्याच्या सायकलीपेिा ही सायकल एकदम वरे्ळी 
होती. एक चारसारे्चार फूट उांचीचे चाक व त्याच्यामारे् वीतभर उांचीचे दुसरे चाक. त्रतला चेन नव्हती. मोठ्या 
चाकाच्या कण्यालाच दोन पॅर्ले बसत्रवलेली. या सायकलीचे नाव व्हेला्पीर् होते. काही करून आपण ही 
सायकल चालत्रवण्यास त्रशकले पात्रहजे असे त्याांच्या मनाने घेतले. 
 

सायकलवर बसण्याची त्याांची इच्छा उत्कटपणे वाढू लार्फयाने इांग्लां र् व अमेत्ररकेहून सायकलची 
मात्रहतीपु् तके व सायकसलर्ची मात्रसके सन १८८३ पासून रामुअण्णा मार्व ूलार्ले. बेळर्ावात रामकृष्ण्पांत 
इलेकर याांची एक अर्दी जुन्सया तऱ्हेची ओबर्धोबर् सायकल होती. त्रतच्यावर त्याच वषी ते बसावयास 
त्रशकले आत्रण त्याांचे त्रमि तम्मण्णाचायग अथणीकर याांना त्याांनी त्रतच्यावर बसावयास त्रशकत्रवले. पुढे त्याांच्या 
साांर्ण्यावरून त्याांनी कुशन टायरची सायकल त्रवकत घेतली. त्रतचा रामुअण्णा सकाळी उपयोर् करू लार्ले. 
मर् त्याांना सायकलवर चाांर्ले बसता येऊ लार्ले. 
 

ही बातमी त्याांचे हेर्मा्तर दुग्वफग  याांना समजताच त्याांना फार आनांद झाला व ते म्हणाले, 
“त्रकलो्कर, आता लवकरच सायकलचे युर् सुरू होणार आहे. तेव्हा तुम्ही एखादी जुनी सायकल मार्वनू 
लष्करातील अत्रधकाऱ्याांना त्यावर बसावयास त्रशकव ूलार्लात तर तो एक चाांर्ला जोर्धांदा होईल.” 
 

दुग्वफग  याांच्या प्रोत्साहनामुळे रामुअण्णाांनी तीनश ेरुपयाांची एक जुनी सायकल मुांबईहून मार्त्रवली. 
ती घेऊन सायकसलर् त्रशकत्रवण्याचे वर्ग त्याांनी सुरु केले. या वर्ात बेळर्ावात हजर असलेले झारू्न सारे 
उच्च्पद्थ शासकीय अत्रधकारी येऊ लार्ले. त्या त्रनत्रमत्ताने या सवग मांर्ळींचा रामुअण्णाांशी पत्ररचय झाला. 
हा ‘वर्ग’ जसा लोकत्रप्रय होऊ लार्ला तशी रामुअण्णाांनी आणखी तीन सायकली लक्ष्मणरावाांकरू्न मुांबईहून 
मार्त्रवफया. काही र्रीब त्रवद्यार्थ्यांना सायकल चालवायला त्रशकवनू त्याांनाही मदतीस घेतले. सकाळी सात 
ते नऊपयंत व सायांकाळी सारे्पाच ते सारे्सहापयंत लोकाांना सायकल त्रशकत्रवण्याचा त्याांचा त्रनयत्रमत वर्ग 
सुरु झाला. 
 

याांपकैी अनेक त्रवद्यार्थ्यांना ्वतःची सायकल त्रवकत घेण्याची इच्छा होई. त्याांना लक्ष्मणराव मुांबईला 
असफयाने ते तेथून ती त्रवकत घेऊन पाठवत असत सकवा इांग्लां र् वा अमेत्ररकेतून त्याांची आयात करून देत 
असत. त्यावळेी चाांर्फयापैकी सायकलला रु. १०००/- पर्त असत त्रन दुय्यम प्रतीच्या सायकलला ७०० ते 
८०० रुपये पर्त असत. रामुअण्णा त्यावळेी सायकलीसाठी त्रर्ऱ्हाईक शोधत त्रन लक्ष्मणराव मुांबईला बसून 
या सायकली इांग्लां र्हून मार्वनू बेळर्ावला पाठवीत असत. यापूवी लक्ष्मणरावाांनी व्यापाऱ्याांना इांग्लां र्हून 
तैलयांिे (ऑइल इांत्रजने) व इतर यांिे मार्वनू देण्याचा ्वतांि उद्योर्ही सुरु केला होता. 
 

दोघा भावाांनी त्रमळून १८८८ साली “त्रकलो्कर बांधु” या नावाने सायकली त्रन इतर यांिे याांचे 
मात्रहतीपु् तक छापून प्रत्रसद्ध केले होते. माि कां पनीच्या नावाने ते लोकाांच्या सायकलीच्या आत्रण इतर 
यांिाांच्या ऑर्गरी घेऊ लार्ले. अशा रीतीने त्रकलो्कर उद्योर् समूहातील पत्रहफया कां पनीची सुरुवात झाली. 
लक्ष्मणरावाांनी व्ही. जे. टी. आय. मधील नोकरीचा राजीनामा त्रदफयानांतर हाच व्यवसाय दोघा भावाांनी 
वाढवायचा असे ठरत्रवले व दोघाांनी एकि येऊन बेळर्ाव येथे सायकल दुरु्तीचा कारखाना सुरु केला. 
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त्यावळेेस रामुअण्णाांचे सायकल त्रशकत्रवण्याचे व सायकली त्रवकण्याचे काम चाांर्ले चालले होते आत्रण 
लक्ष्मणरावाांकरे्ही चार दोन यांिे जमली होती. 
 

अशा तऱ्हेने सायकल दुरु्तीचे दुकान सुरु झाले. पण केवळ मोर्के तोर्के त्रजन्नस नीट करीत 
बसण्यात लक्ष्मणरावाांना थोरे्च समाधान वाटणार होते ? भाांर्वल त्रमळाले तर आपण आणखी काहीतरी 
चाांर्ले करून दाखव ूअसा त्याांना त्रवश्वास होता. शवेटी अशी एक चाांर्ली सांधी त्याांच्याक्रे् चालून आली. 
औांध सां्थानचे अत्रधपती श्रीमांत बाळासाहेब पांतप्रत्रतत्रनधी याांचे वर्ील श्री. थोरले महाराज त्यावळेी र्ादीवर 
होते. श्रीमांत बाळासाहेब व लक्ष्मणराव याांचा पूवी थोर्ा पत्ररचय घरू्न आला होता. त्याचा चाांर्ला लाभ 
त्रकलो्कर बांधूांच्या पदरात यावळेी पर्ला. 
 

१९०१ साली औांध येथील यमाई देवीच्या मांत्रदरापुढील भव्य सभामांर्प बाांधण्याचे कां िाट 
त्रकलो्कराांना याांना त्रमळाले. हे काम अवघ्या नऊ मत्रहन्सयात पुरे करू अशी लक्ष्मणरावाांस मोठी उमेद होती 
परांतु दैवदुर्तवलासामुळे काम सुरु होऊन थोरे् त्रदवस होतात न होतात तोच थोरले महाराज परलोकवासी 
झाले व सां्थानातील राजकीय घर्ामोर्ीमुळे हे काम त्याांना तहकूब ठेवाव ेलार्ले. या कामात त्याांचे बरेच 
पैसेही अर्कले. पुढे जेंव्हा सवगि ल््थर्थावर झाले तेव्हा त्याांनी हे काम पुन्सहा हाती घेऊन १९०७ साली पूणग 
करून लौत्रकक आत्रण पैसा सांपादन केला. 
 

१९०१ च्या सुमारास सायकलीच्या व्यवसायात नवनव े प्रत्रत्पधी बेळर्ावात येऊ लार्ले. अनेक 
दुकाने तेथे त्रनघाली. धांदा फारसा त्रकफायतशीर रात्रहला नाही. तेव्हा नवीन धांदा काय सुरु करावा याचा 
दोघाही भावाांचा त्रवचार सुरु झाला. बेळर्ावत त्यावळेी त्रब्रत्रटश लष्कर व मुख्यतः घोर्दळ असे. या घोड्याांना 
चारा घालण्यासाठी कर्बा कापण्याच्या यांिाची जरुरी होती असे यांि त्याांनी तयार केले व त्याला सरकारची 
मान्सयता त्रमळत्रवली. येथून त्याांच्या ्वतांि उत्पादनाला खरी सुरुवात झाली. 
 

कर्बा कापण्याच्या त्याांच्या यांिाला (चॅफ कटर) मार्णीही येऊ लार्ली. वृत्तपिातून त्याांच्या 
जात्रहराती झळकू लार्फया. लक्ष्मणराव व त्याांच्याबरोबर काम करणाऱ्या कामर्ाराांना आता िणाचीही उसांत 
त्रमळत नव््ती. कर्बा कापण्याचे यांि तयार झाले. ते त्रवकले जाऊ लार्ते. आता पुढे काय ? “सदैव सैत्रनका 
पुढेच जायचे” हे तर लक्ष्मणरावाांचे ब्रीद होते. त्याांचे मन त्याांना ्व्थ बसू देइना. आपण आणखी काहीतरी 
केले पात्रहजे, आपफया देशातील लोकाांना उपयोर्ी परे्ल असे काहीतरी केले पात्रहजे हा ध्यास त्याांच्या मनाने 
घेतला. देशातील बहुसांख्य लोक शतेकरी, त्याांच्याकत्ररता आपफयाला काय करता येईल? शतेकरी कशावर 
अवलां बून असतात ? नाांर्राांवर. मर् आपण नाांर्र काां करू नये? ब्स ! नाांर्र आत्रण तोही लोखांर्ी ! झाले; 
त्याांच्या मनात लोखांर्ी नाांर्राच्या त्रनर्तमतीचा त्रवचार घोळू लार्ला. पु्तकाांची, त्रनयतकात्रलकाांची पारायणे 
सुरू झाली. नाांर्र हे शतेकऱ्याला उपयुक्त व फायदेशीर साधन म्हणून आपण ते तयार केले तर त्याला 
मार्णी भरपूर येईल असा त्रसद्धाांत लक्ष्मणरावाांच्या मनात मूळ धरून बसला. 
 

लोखांर्ी नाांर्र तयार करणे ही लक्ष्मणरावाांची अत्रभनव कफपना. हा उद्योर् त्याांनी हाती घेण्याआधी 
शतेकरी शतकानुशतके आपली जमीन खेड्यातफया सुताराने बनत्रवलेफया लाकर्ी नाांर्राने नाांर्रीत आले 
होते. हा अवघर् औत चालवायाला चाांर्ले दणकट धुरीचे व मोठे बैल लार्त. नाांर्रणीत राहणारे फरे व वरांबे 
मोर्ण्यासाठी एकदा आर्वा व एकदा उभा असा नाांर्र त्रफरवावा लारे्. लाकर्ी नाांर्राने करायची मशार्त 
अत्रतशय दर्दर्ीची व जनावराांच्या दृष्टीनेही कष्टदायक होती. बरे, या जुन्सया पद्धतीच्या नाांर्राने काम पात्रहजे 
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त्रततके समाधानकारकही व्हायचे नाही व जत्रमनीच्या कसालाही अपाय होई. त्रशवाय दुसरी र्ोष्ट म्हणजे 
खेरे्र्ावातील सुतार, लोहार शहराकरे् ओढले जात होते. त्यामुळे लाकर्ी नाांर्र तयार तरी करणार कोण 
? याच सुमारास शतेकी खात्याने काही त्रवलायती नाांर्र आणवनू ते इकरे् त्रकतपत यश्वी ठरतात याबिल 
प्रयोर् चालत्रवले होते. या खात्यातील एक अत्रधकारी श्री मफहार सलर्ो कुलकणी व लक्ष्मणरावाांची चाांर्लीच 
ओळख होती. लक्ष्मणरावाांनी त्याांच्याशी त्रवचारत्रवत्रनमय केला व एक त्रवलायती नाांर्र खरेदी केला. या नाांर्रने 
फाळ, पाठे, मधला भार् इत्यादी त्रबर्ाचे होते व हाळीस आत्रण रुमणे लोखांर्ी पपट्टयाांचे असा नाांर्र तयार 
करायचा म्हणजे त्रबर्ाची भट्टी हवी. लक्ष्मणराव अशी भट्टी तयार करायच्या मारे् लार्ले. माळावरील आपफया 
घराशजेारीच त्यानी एक छोटी भट्टी उभी केली. लोंढ्याहून मोल्फर्ांर् सँर् व फायर क्ले आणवली. चार पोती 
कोळसा र्ोळा केला व साचे तयार करून ओतकामाला सुरुवात केली. लक्ष्मणरावाांना या कामाचा अनुभव 
नव््ता. अमेत्ररकन ‘फौंड्री’ मात्रसकाची पारायणे करून भट्टी कशी लावावी, वारा त्रकती घालावा, रस केव्हा 
काढावा याचा त्याांनी अभ्यास केला.त्याांच्या मनाची बालांबाल खािी पटफयावर त्याांनी भट्टी लावली. भट्टीतून 
मनासारखे नाांर्राचे भार् तयार होऊन बाहेर परू् लार्ले. हे भार् जोरू्न नाांर्र तयार झाला तेव्हाच 
लक्ष्मणरावाांच्या मनाला समाधान लाभले! लक्ष्मणरावाांनी असे सहा नाांर्र तयार केले. वतगमानपिात त्याांची 
जात्रहरात त्रदली. 
 

काही शतेकऱ्याांना हे नाांर्र दाखत्रवण्यात आले. पण ते त्याच्याकरे् साशांक नजरेने पाहू लार्ले. 
‘आमच्या उपयोर्ी नाहीत हे नाांर्र! आमच्या वार्वत्रर्लाांनी असले नाांर्र कधी वापरले तरी होते का ? 
असफया नाांर्राांनी जत्रमनीत त्रवष पसरायचां.’ असे अत्रभप्राय ऐकवनू शतेकरी आले तसे रे्ले, नाांर्र जाग्यावरच 
रात्रहले. 
 

हे नाांर्र शतेकरी खात्याकरे् पाठवनू त्याांचा अत्रभप्राय मार्त्रवण्यात आला. शतेकी खात्याने कळत्रवले 
की, ‘तुमच्या नाांर्राांची रचना ठीक असली तरी तुमचे फाळ लवकर त्रझजतात. सबब शतेकऱ्यास तुमच्या 
नाांर्राची त्रशफारस करता येत नाही.’ हा अत्रभप्राय वाचफयानांतर लक्ष्मणरावाांनी आपफया नाांर्राच्या दोषाची 
शहात्रनशा केली. त्रनरत्रनराळया त्रवलायती नाांर्राांचे फाळ मार्त्रवले. ते सवग ओतीव त्रबर्ाचेच होते. त्यावर 
हातोर्ी मारून पात्रहले. तेव्हा ते अत्रतशय टणक असफयाचे जाणवले. त्यावर कानससुद्धा चालत नव्हती. 
उलट लक्ष्मणरावाांनी तयार केलेफया फाळावर हातोर्ा मारफयावर तो फुटायचा. त्रवलायती फाळ टणक होते 
म्हणून त्रझजत नव््ते. त्याचे कवचही दणकट होते. असे कवच तयार कसे करायचे? आपण जो माल तयार 
करायचा तो याांत्रिकदृष्ट्या त्रनदोष व त्रटकाऊ असला पात्रहजे हा लक्ष्मणरावाांचा पत्रहफयापासून कटाि. त्याांनी 
आपले थोरले बांधू रामुअण्णा याांच्याबरोबर चचा केली. यांित्रवषयक परदेशी मात्रसकाांची उलथापालथ केली. 
 

एकदा ही मात्रसके रामुअण्णा चाळत बसले होते. ते एकाएकी हषगभत्ररत होऊन ओरर्ले. 
 

“सापर्ली ! अरे लखू ! सापर्ली रे सापर्ली!” लक्ष्मणराव धावतच आले. 
 

“काय सापर्ली?’ 
 

अरे, आपली चूक सापर्ली!आपण आपफया नाांर्राचे फाळ “त्रचल”् करायला पात्रहजेत. ते “त्रचल”् 
केले की टणक होतील. 
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मर् फाळ “त्रचल”् करण्याची पद्धत शोधून काढण्यात आली. ती अत्रतशय सोपी होती. त्रतचा अवलां ब 
केफयाबरोबर त्रकलो्कराांच्या नाांर्राचे फाळही तांतोतांत त्रवलायती फाळासारखे त्रदसू लार्ले. लक्ष्मणरावाांनी 
आपले प्रयोर् चालूच ठेवले व थोड्याच त्रदवसाांत नाांर्राच्या फाळात एवढी सुधारणा केली की, त्रटकाऊपणात 
ते त्रवलायती फाळापेिाही सरस ठरले. 
 

शतेकी खात्याला आता त्रकलो्कराांच्या नाांर्राला नाव े ठेवायला जार्ाच नव्हती. तेव्हा त्रनमटूपणे 
आपला आिेप मारे् घेऊन त्रकलो्कर नाांर्राांची त्रशफारस करण्यास ते खाते कबूल झाले. 
 

नाांर्र तयार झाले ! पण ते घेणार कोण? त्याला त्रर्ऱ्हाईक काही त्रमळेना. लक्ष्मणरावाांनी आपली 
त्रशक्त करून पत्रहफया वषी सहा नाांर्र तयार केले व त्रर्ऱ्हाईक त्रमळण्यासाठी खूप धर्पर् करून पात्रहली, 
परांतु र्ाळ काही त्रशजेना. लक्ष्मणराव कां टाळून रे्ले व आता पुढे काय करायचे हा प्रश्न त्याांना सारखा भेर्साव ू
लार्ला. अशा त्रववांचनेत ते असताना एक त्रदवस त्रमरजेकर्ील एक त्रशकलेले जमीनदार कारखान्सयात आले 
व त्रवशषे चचा न करता त्याांनी ते सहाही नाांर्र एक्दम त्रवकत घेतले. लक्ष्मणरावाांस त्यावळेी त्रकती हषग झाला 
असेल याची कफपना करता येईल. मोठ्या सांकटातून त्याांची सुटका झाली. त्यानांतर नाांर्राला हळूहळू 
मार्णी येऊ लार्ली व त्या प्रमाणात कारखान्सयाचीही वाढ होऊ लार्ली. लक्ष्मणरावाांनी र्ावातून आपला 
कारखाना हलत्रवला व बाहेर एका माळरानावर त्याची ्थापना केली. 
 

१९०५ साली रामुअण्णाांना नोकरीत बढती त्रमळून त्याांची त्रवजापुरास सहाय्यक त्रशिणअत्रधकारी 
याांच्या जारे्वर बदली झाली. या जारे्वर दोन वषे काम केफयानांतर त्रनवृत्रत्तपूवग रजा मार्ण्याचा हक्क 
रामुअण्णाांना लाभला होता. बेळर्ावच्या वाढत्या कारखान्सयाला आपला सांपूणग हातभार लावण्याची ओढही 
त्याांना लार्ली होती. आणखी वषगभर नोकरी केफयावर पयगविेकाच्या जार्ी बढती होऊन भरपूर त्रनवृत्तीवतेन 
त्रमळण्याची सांधी होती. तसा सवगजण आग्रह करीत होते. पण नोकरीतील वैयल्क्तक फायद्यापेिा बेळर्ावच्या 
कारखान्सयाला ्वतःचे सांपूणग सहाय्य देण्याची तळमळ रामुअण्णाांना लार्ली होती आत्रण त्याप्रमाणे १९०८ 
साली त्रनवतृ्रत्तपूवग रजा घेऊन ते बेळर्ावच्या कारखान्सयात दाखल झाले. 
 

या र्ोष्टीला एक दोन वष ेलोटतात तोच आणखी एक सुदैव दुदैवाच्या रूपाने लक्ष्मणरावाांच्या समोर 
येऊन उभे रात्रहले. बेळर्ावच्या नर्रपात्रलकेने शहर सुधारण्यासाठी बाहेरचे माळ घेतले. त्यातच हा छोटा 
कारखानाही अचानक सापर्ला. जार्ा त्ररकामी करण्याबिल त्रकलो्कराांस नोटीस त्रमळाली. लक्ष्मणराव 
इकरे् त्रतकरे् जार्ा शोधू लार्ले. परांतु अचानक कारखान्सयाला सोई्कर अशी जार्ा थोर्ीच त्रमळणार? 
त्रजफहात्रधकाऱ्याांनीही कारखान्सयाची पुष्कळ तरफदारी केली. परांतु त्रतचाही नर्रपात्रलकेवर काही पत्ररणाम 
झाला नाही. कारखाना हलवावा लार्णार हे जे एकदा ठरले ते ठरले. 
 
बेळगावहून स्थर्लातंर 
 

अशा आणीबाणीच्या पेचात लक्ष्मणराव आहेत इतक्यात औांध सां्थानचे त्यावळेी र्ादीवर असलेले 
श्री.बाळासाहेब पांतप्रत्रतत्रनधी याांची व लक्ष्मणरावाांची अकल्फपत भेट झाली व त्याांनी सवग हकीकत श्रीमांतास 
त्रनवदेन केली. त्यावर पांतप्रत्रतत्रनधींनी एकदम म््टले, ‘लखूमामा, तुम्ही माझ्या सां्थानात येता? तुम्हाांस 
पात्रहजे त्रततकी जार्ा देतो आत्रण दहा हजार रुपयेही देतो. जबाब आठ तासाांच्या आत द्या.” आत्रण ते पुन्सहा 
ठासून बोलले. “मा्तर, (लक्ष्मणराव) हे शब्द बाळासाहेबाांचे नव्हेत. पांतप्रत्रतत्रनधींचे आहेत, औांध सां्थानाचा 
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राजा तुला त्रवचारतो आहे” सां्थानचे त्रदवाण जेकब बाबजूी बरोबर होते. त्याांनी लक्ष्मणरावाांना हळूच त्रचमटा 
घेतला व खुणावनू साांत्रर्तले की सांधी आली आहे. आता घरी जा, त्रवचार कर व उत्तर दे. लक्ष्मणराव घरी 
रे्ले. थोरले बांधू रामूअण्णा याांना हकीकत साांत्रर्तली. श्री. कृष्णाजी कुलकणी हे त्रवश्वासू र्ृह्थ कारखान्सयात 
होते. त्रतघाांनी कार्द, पेल्न्ससली घेतफया. औांधला जाण्यात फायदे, तोटे कोणते ते त्रतघाांनी ्वतांिपणे त्रवचार 
करून त्रटपण कराव ेअसे ठरले. तीन त्रदशाांना तोंरे् करून ते त्रतघे बसले. काही वळेाने त्रटपणे तयार झाली व 
त्रतघे एकि बसले. त्रतघाांनाही त्यात फायदे अत्रधक असफयाचे आढळले. सांध्याकाळी त्याांनी बाळासाहेबाांकरे् 
जाऊन “औांध सां्थानात आम्ही येतो.” अस त्याांना साांत्रर्तले. बाळासाहेबाांनी जार्ा कोणती हवी व पैसे त्रकती 
हवते ते त्रवचारले. ्टेशनजवळ जार्ा हवी असे लक्ष्मणराव म्हणाले. बाळासाहेब म्हणाले की, कुां र्लरोर् व 
कऱ्हार् या दोन ्टेशनानजीक माझ्या जार्ा आहेत. तुम्हाांला हवी तेथील देतो. बाळासाहेबाांनी नकाश ेपुढे 
टाकले. लक्ष्मणरावाांनी कुां र्लरोर् पसांत केला व जार्ा त्रकती पात्रहजे त्यावर रेघ मारली व जारे्बरोबर दहा 
हजार रुपये कजाऊ मात्रर्तले. 
 

लक्ष्मणरावाांनी जी रेघ मारली, ती जार्ा बत्तीस एकर भरली. बाळासाहेबाांनी त्रदली म्हणून साांत्रर्तले. 
दहा हजार रुपये त्याांच्याजवळ नव्हते. त्याांनी साताऱ्याच्या सावकाराकरू्न सहा टक्क्याांनी कजाऊ आणले 
व लक्ष्मणरावाांना दोन टक्क्याांनी त्रदले. त्याांनी वचनत्रचठ्ठीसुद्धा घेतली नाही. त्रकलो्कराांनी एका वषातच ही 
रक्कम परत केली. पुढे सां्थानच्या पद्धतीप्रमाणे अजग केला व त्याला होकाराथी उत्तर त्रमळताच लक्ष्मणराव 
सन १९१० च्या जानेवारी मत्रहन्सयात कुां र्लरोर् ्टेशनजवळील जार्ा पाहण्यास रे्ले. त्रतथे त्याांना काय 
त्रदसले? उजार् माळ व त्यावर दाट वाढलेला त्रनवरु्ांर्, दोन तीन फूट उांचीची वारूळे, उांदीर व साप याांची 
व्ती. या माळावरील जार्ा पाचसहा झोपड्या घालण्यापरुती त्रनवरु्ांर् काढून साफ केली व ठळकवार्ीतील 
त्रकलो्कराांची घरे उतरवनू खाांब, कौले, पवनचक्की, कारखान्सयाची शरे् व कारखान्सयातील सवग यांिे 
मालर्ार्ीतून कुां र्लरोर् ्टेशनला रवाना झाली. 
 

कुां र्लरोर्च्या पलीकर्ील बत्तीस एकर जमीन त्रकलो्कराांनी मात्रर्तली. या जत्रमनीबिल कार्द 
करताना बाळासाहेबाांनी त्रवचारले, “लक्ष्मणराव व रामुअण्णा ‘त्रकलो्कर बांधू’ या नावाने धांदा करीत आहात, 
तेव्हा ही जमीन तुम्हा उभयताांच्या नावाने करावी काय?” यावर रामुअण्णा म्हणाले, “या खटपटीचे व 
कारखान्सयाचे श्रेय लक्ष्मणरावाांकरे् पांधरा आणे आहे व माझ्याकरे् कदात्रचत एक आणा असेल. त्रशवाय आमच्या 
दोघाांच्या नाव े कार्द केफयास लक्ष्मणराव व माझ्या मुलाांमध्ये नाही तो तांटा उर्द भवण्याचा सांभव आहे. 
एवढ्यासाठी हा कार्द लक्ष्मणरावाांच्या एकट्याच्याच नाव े करावा.”त्याप्रमाणे तो कार्द लक्ष्मणरावाांच्या 
नावाने झाला. 
 

बेळर्ावचे त्रजफहात्रधकारी ब्ररॅ्नसाहेब याांची त्रकलो्कर मांर्ळींना सहानुभतूी होती. त्याांनी तरफदारी 
करून कारखान्सयाच्या जारे्च्या बदफयात त्रकलो्कर मांर्ळींना सारे्चार हजार रुपये नुकसानभरपाई 
देवत्रवली. अशाप्रकारे १९१० सालच्या धुळवर्ीच्या त्रदवशी लक्ष्मणरावाांनी बेळर्ाव सोरू्न कुां र्ल ्टेशनवर 
भर दुपारी पाय ठेवला. हाच सुप्रत्रसध्द त्रकलो्करवार्ीचा जन्समत्रदवस ठरला. 
 

त्रकलो्करवार्ीला नवीन वसाहत करण्यास लक्ष्मणराव व त्याांचे अनुयायी याांना अत्यांत कष्ट पर्ले. 
रखरखीत माळरान, पाण्याची सोय मुळीच नाही. अशा ल््थतीत कारखान्सयासाठी शडे्स. कुटुांत्रबयाकत्ररता व 
कारकून लोकाांकत्ररता झोपड्या बाांधण्याचे काम हाती घेण्यात आले. पाण्यासाठी त्रवहीर खणली. या छोट्या 
वसाहतीला ‘त्रकलो्करवार्ी’ हे नाव देण्यात आले. वार्ीतील सवग र्ते प्रथम होकायांिाच्या आधारे 
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रामुअण्णाांनी पूवग - पत्रिम आखले व त्याला समाांतर असे आर्व े र्ते तयार करण्यात आले.ते सवग 
काटकोनात आहेत. त्रकलो्करवार्ीला भेट देणाऱ्याांच्या ही र्ोष्ट लरे्च लिात येते. क्रमाक्रमाने झोपड्याांच्या 
जार्ी लहान मोठी पक्की घरे बाांधण्यात आली. माळावरच धनर्राांचे एक मोर्केतोर्के देऊळ होते. या देवाला 
मायोबा म्हणत. या देवळाच्या पर्वीतच शाळेत जाणारी मुले बसत्रवण्यात येऊ लार्ली व जरांर्ीकर नावाच्या 
त्रशिकाांची त्यावर नेमणूक करण्यात आली. अशा तऱ्हेने त्रकलो्करवार्ीच्या इत्रतहासातील नव ेपान सुरु 
झाले. 
 

अत्रतशय प्रदीघग त्रचकाटीनांतर या जार्ी कारखाना व वसाहत सुप्रत्रतत्रित होत रे्ली. या महत्वाच्या व 
कसोटीच्या काळात रामूअण्णा लक्ष्मणरावाांच्या सहाय्यास एकत्रदलाने त्रनरलसपणे उभे होते. म्हणून 
लक्ष्मणराव नेहमी ‘आजचा अवाढव्य त्रकलो्कर कारखाना माझ्या कतगबर्ारीपेिा रामुअण्णाांच्या सत्रक्रय 
प्रोत्साहनातून त्रवकत्रसत झाला आहे.’ असे कृतज्ञतेचे उद्र्ार काढत असत. 
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३. असे घडरे्ल शंतनुराव 
 

मुांबईला ल्व्हक़्टोत्ररया ज्युत्रबली टेल्क्नकल इल्न्स्टटू्यटमध्ये प्रोफेसर आत्रण ड्राँईांर्मा्तर अशी दुहेरी 
जबाबदारी साांभाळणाऱ्या लक्ष्मणरावाांचा पर्ार पन्नास रुपये झाफयावर त्याांनी त्रववाहाचा त्रवचार प्रत्यिात 
आणला. १८८८ मध्ये धारवार्ला जाऊन राधाबाईांशी त्रववाह करून लक्ष्मणराव त्रनघाले ते नव्या नवरीला 
घेऊन तर्क मुांबईला दाखल झाले. लक्ष्मणरावाांच्या पत्नी राधाबाई लग्नाचेवळेी अवघ्या दहा वषांच्या होत्या. 
 

राधाबाई ही एकि कुटुांबात वाढलेली आत्रण नवऱ्यासाठी, मुलाांसाठी, कुटुांबासाठी कोणताही त्यार् 
करण्यास, कोणतेही कष्ट उपसण्यास तयार असलेली अत्यांत सोत्रशक स्त्री होती. नवऱ्याच्या प्रत्येक 
सुखदुःखात त्या समरस होत. लक्ष्मणरावाांनी मुांबईस असताना रॅ्ाक़्टर व औषधत्रवके्रते याांना लार्णाऱ्या 
कार्दी र्ब्या तयार करायला सुरुवात केली. पण जवळ भाांर्वल नव्हते. त्यामुळे कोठून भाांर्वल उभे 
करावयाचे या त्रववांचनेत ते असताना राधाबाईांनी आपफया हातातील पाटफया त्याांच्यापढेु ठेवफया व ह्या त्रवकून 
आपले भाांर्वल उभे करा असे साांत्रर्तले. त्यावळेी लक्ष्मणराव त्याांना र्त्रहवरून म्हणाले, “तुझ्या पाटफया 
आता मी घेतो. परांतु मी एक त्रदवस तुझ्या हातात दुप्पट वजनाच्या पाटफया घालणार आहे हे लिात ठेव.” 
 

सौ. राधाबाई लक्ष्मणरावाांबरोबर मुांबईस असताना मुांबईवर प्लेर्ची साथ आली. ्वतः राधाबाई याही 
प्लेर्च्या तर्ाख्यात सापर्फया. वळेेवर वैद्यकीय मदत त्रमळाफयाने त्या कशाबशा वाचफया. पण या र्ांभीर 
आजाराचा त्याांच्यावर कायमचा पत्ररणाम झाला. त्याांची तब्बेत कधीच फारशी चाांर्ली रात्रहली नाही. मुांबई 
सोरू्न १८९७ साली ते दोघेही बेळर्ावला आले. परांतु नवीन उद्योर् उभा करण्याच्या खटपटीत 
लक्ष्मणरावाांबरोबरच त्याांना खूप कष्ट ्उपसाव ेलार्ले. मुांबईच्या प्लेर्ने त्याांचा बेळर्ावमध्येही त्रपच्छा पुरत्रवला. 
बेळर्ावला प्लेर्ची साथ आफयाबरोबर राधाबाई, लक्ष्मणराव व इतर सवग त्रकलो्कर कुटुांबीय याांनी र्ाव 
सोरू्न त्रटळकवार्ी येथे ्वतांि झोपड्या बाांधून र्ावाबाहेर राहण्यास सुरुवात केली. 
 

लक्ष्मणरावाांच्या सुरुवातीच्या धर्पर्ीच्या काळात राधाबाईांनीही खूप ख्ता काढफया. पे्रमळ पत्नी व 
मुलाांवर माया करणारी आई या दोन्सही भतू्रमका त्याांनी उत्तमप्रकारे पार पार्फया. सुरुवातीला बरेच त्रदवस 
मूलबाळ होत नसफयाने राधाबाई व्रतवैकफये करीत असत. अपत्त्यपे्रमाची भकू भार्वण्यासाठी त्याांनी आपले 
दीर रॅ्ा. वासुदेवराव याांचा त्रतसरा मुलर्ा माधव यास आपफयाकरे् ठेवनू घेतले. छोटा माधव आपफया पे्रमळ 
काका- काकूच्या सात्रन्नध्यात वाढत असतानाच राधाबाईांना मातृपद प्राप्त होणार असे त्रदसू लार्ले. सवांना 
वाटले हा माधवचाच पायरु्ण. 
 

लक्ष्मणरावाांचा ्वभाव नाल््तक होता आत्रण त्याांचा या व्रतवैकफयाांवर काहीच त्रवश्वास नव््ता. पण 
राधाबाईांच्या व्रतवैकफयाांमुळे म्हणा सकवा लक्ष्मणराव औांधला यमाई देवळात भव्य सभामांर्प बाांधत होते, त्या 
यमाई देवीचा प्रसाद म्हणा, राधाबाईांना त्रदवस रात्रहले आत्रण सोलापूर येथे त्याांची प्रसूती होऊन त्याांना पुिरत्न 
झाले. ही तारीख होती २८ मे १९०३. फार त्रदवसाांनी झालेले मूल. त्यामुळे साऱ्या त्रकलो्कर कुटुांबात व 
नातेवाईकाांत आनांदीआनांद पसरला आत्रण सवांनी त्रमळून बाळाचे थाटाने बारसे केले. मुलाचे नात शांतनु 
ठेवण्यात आले. 
 

त्रकलो्करवार्ीचा कारखाना म्हणजे प्रचांर् कष्ट होते त्रन घरी काही न बोलता राधाबाई सवग 
कुटुांत्रबयाांसाठी कष्ट उपसत असत. त्याचे नकळत कायम्वरुपी सां्कार छोट्या शांतनुवर झाले.  



 

अनुक्रमणिका 

शंतनुरावाचें णशक्षि 
 

शांतनुच्या त्रशिणाचा श्रीर्णेशा बेळर्ावला रामुअण्णाांच्या हातखाली झाला. त्रशवाय तेथील मारुतीच्या 
देवळाच्या शाळेतही त्याचे नाव घालण्यात आले. १९१० साली लक्ष्मणराव त्रकलो्कराांचे कुां र्ल येथे ् थलाांतर 
झाले त्यावळेी छोटा शांतनु सहा- सात वषांचा होता. त्रकलो्करवार्ीपासून तीन मलैावर असलेफया कुां र्ल 
येथे मुलाांना रोज पाठत्रवणे अर्चणीचे होते. म्हणून कुां र्ल येथील प्राथत्रमक त्रशिक श्री. जरांर्ीकर याांना 
सकाळी त्रकलो्करवार्ीत येऊन शाळा घेण्याची त्रवनांती करण्यात आली. वार्ीला असलेफया एका देवळात 
ही शाळा भरत असे. शांतनुच्या बरोबर असलेफया सवग समवय्क मुलाांसाठी पत्रहली ते चौथी इयते्तपयंत एकाच 
वर्ातून एकच त्रशिक त्रशकवत असलेली ही शाळा होती. लहानग्या शांतनुला बेळर्ावात रामूअण्णा व त्याांच्या 
कारखान्सयाचे त्रहशबेनीस श्री. मांरे्शराव रेरे् याांनी पत्रहफया दोन इयते्तपयंत त्रशिण त्रदले होते. परांतु श्री. 
जरांर्ीकराांनी शांतनुची परीिा घेऊन त्याांचे समाधान झाफयावरच या एक त्रशिकी शाळेत दुसऱ्या इयते्तत प्रवशे 
त्रदला, या देवळात चाललेफया शाळेत लहानग्या शांतनुचे त्रशिण सुरु झाले आत्रण माचग १९१३ साली तो चौथी 
इयत्ता पास झाला. त्यावळेी चौथीपयंतचे त्रशिण मातृभाषेतून व नांतर माध्यत्रमक त्रशिण इांग्रजीतून असा प्रकार 
होता. चौर्थ्या इयते्तनांतर शांतनुचे माध्यत्रमक त्रशिण सुरु करावयाचे होते. पण त्रकलो्करवार्ीला तर काही 
सोय नव््ती. सातारा सकवा पुणे येथे वसत्रतर्ृह असलेफया शाळेत पुढील त्रशिणासाठी पाठत्रवण्याखेरीज 
र्त्यांतर नव््ते. जेव्हा चौकशी केली तेव्हा या शाळाांचे प्रवशे देणे सांपलेले होते आत्रण पुढील वषापयंत प्रवशे 
त्रमळणे शक्य नव्हते. म्हणनू शांतनुला इांग्रजी त्रशिणासाठी राधाबाईांचे मामा टेंब े याांच्याकरे् साताऱ्यास 
पाठत्रवण्यात आले. पण तेथील दोन्सही शाळाांत प्रवशे न त्रमळाफयाने दोनचार मत्रहने नुसतेच तेथे राहून तो परत 
आला. 
 

त्रकलो्कर कुटुांबात शांतनुच्या वयाची बरीच मुले होती. ही सर्वग मुले एकि रात्रहली तर खेळीमेळीने 
वाढतील असा त्रवचार पुढे आला आत्रण या सवांना एकि ठेवण्याचे व त्याांची देखभाल करण्याचे काम 
रामूअण्णाांकरे् द्यावयाचे असे ठरले. रामूअण्णा १९१० साली सवांबरोबर बेळर्ावहून त्रकलो्करवार्ीला आले 
होते. १९०८ सालीच त्याांनी सरकारी नोकतीतून मुदतपूवग त्रनवृत्ती घेतली होती. त्याांनी त्रकलो्करवार्ीतील 
कारखान्सयाच्या कचेरीला कामाची चाांर्ली त्रश्् लावनू त्रदली होती. पण १९१२ साली औांधच्या राजेसाहेबाांनी 
राणीसाहेबाांना इांग्रजी त्रशकत्रवण्यासाठी त्याांना औांधला बोलात्रवले. त्यामुळे ते औांधला रे्ले. सकाळी ते औांध 
हाय्कूलमध्ये त्रशकवीत असत त्रन दुपारी राणीसाहेबाांना इांग्रजी त्रशकत्रवण्याचे त्याांचे काम चाले. त्यामुळे सवग 
त्रकलो्कर कुटुांबातील मुलाांना रामूअण्णाांच्या देखरेखीखाली औांधला ठेवण्याचे ठरले. औांध येथील सरकारी 
बांर्फयातील र्ावीकर्ील इमारत भाड्याने घेऊन तेथे “त्रकलो्कराश्रम” सुरू करण्यात आला. शांतनु व 
राजाराम ही लक्ष्मणरावाांची मुले, रामूअण्णाांची त्रवष्णू व केशव, हैद्राबाद येथील र्ांर्ाधरराव याांचा मुलर्ा 
भा्कर, वासुदेवरावाांचे त्रचमणू व श्रीकृष्ण, लक्ष्मणराव त्रटकेकराांचा मुलर्ा सुधाांश,ू रामभाऊ त्रटकेकराांचा 
मुलर्ा र्ण,ू शांभअूण्णा जाांभेकराांचा मुलर्ा रामकृष्ण अशी दहा मुले ह्या आश्रमात होती. 
 

हा त्रकलो्कर आश्रम सुमारे तीन वषे चालत्रवण्यात आला. सवग मुलाांसाठी ् वतांि ् वयांपाकी ठेवण्यात 
आला. पण औांधसारख्या रूि र्ावात ्वयांपाकी रहायला तयार होत नसत. वारांवार ते पळून जाऊ लार्ले. 
त्यामुळे या सवांचा ्वयांपाक करण्याची जबाबदारी रामूअण्णाांच्या पत्नी सीताबाई याांच्यावर पर्त असे. 
त्यातच त्याांचे दोन मुलरे् त्रवषमज्वराने आजारी पर्ले आत्रण अशा काळजीत असताना एक भयांकर अपघात 
घर्ला. रामूअण्णाांचा आठ वषांचा मुलर्ा त्रचदांबर आश्रमाजवळील त्रवत्रहरीत पर्ला व र्ोक्याला मोठी जखम 
होऊन त्याचे प्राणोत्क्रमण झाले ! त्यामुळ १९१७ साली ‘त्रकलो्कराश्रम’ नाईलाजाने बांद केला रे्ला. 



 

अनुक्रमणिका 

 
आश्रम बांद झाफयामुळे मुलाांच्या त्रशिणाची सोय दुसरीकरे् करायला हवी होती. औांधचे एक तरुण 

त्रन ध्येयवादी त्रशिक श्री. भा्करराव काळे याांना लक्ष्मणरावाांनी त्रकलो्करवार्ीला आणले आत्रण तेथे चार 
मत्रहन्सयाांत मुलाांचे वषग पुरे करून घेतले. शांतनूची त्यावळेी पाचवी इयत्ता पूणग झाली होती. उरलेफया दोन 
इयत्ताांकत्ररता त्याला पुण्याला पाठत्रवण्याचे त्याांनी ठरत्रवले आत्रण पुण्याच्या ‘न्सय ूइांल्ग्लश ्कूल’ मध्ये त्याचे 
नाव घातले. या शाळेला जोरू्न असलेफया र्दे्र वाड्यातील वसत्रतर्ृहात तो राहात असे. त्यावळेी हे वसत्रतर्हृ 
बरेच नावाजलेले होते. त्यामुळे बर्ोदे, हैद्राबाद, इांदूर येथून मुले येथे येत असत. 
 

शांतनुरावाांना भाषा त्रवषयाचा अत्रतशय कां टाळा. सां्कृत हा त्रवषय त्याांनी घेतला होता. अांकर्त्रणत, 
बीजर्त्रणत, भतू्रमती या त्रवषयाांत त्याांना नव्वदच्यावर माकग  त्रमळत. पण भाषेत उत्तीणग होणेही कठीण जाई. 
मतॅ्ररकला सां्कृत घेऊन ते बसले पण या त्रवषयात उत्तीणग होण्याइतपतही माकग  न त्रमळाफयाने पत्रहफया वषी 
त्याांनी र्ोता खाल्ला. सां्कृत बदलून त्याांनी जमगन हा भाषात्रवषय घेतला. त्यासाठी खास त्रशकवणीही त्याांनी 
लावली होती. जमगन त्रशिकाांनी कत्रवतेपासून सुरुवात केली पण कत्रवतेचे शांतनुरावाांना वावरे् होते. त्यामुळे 
पुनः दुसऱ्या वषी ते नापास झाले. 
 

मतॅ्ररकला अपयश आफयानांतर काय कराव ेअशा त्रववांचनेत असताना लक्ष्मणरावाांचे ्नेही नार्ूदादा 
ओर्ले ह्याांनी अमेत्ररकेहून तेथील त्रशिणसां्थाची बरीच मात्रहतीपु्तके पाठवली. काच तांिज्ञानाचे उच्च 
त्रशिण घेण्यासाठी ते अमेत्ररकेला रे्ले होते. अमेत्ररकेतील त्रशिणसां्थाांच्या या मात्रहतीपु्तकाांवरून तेथे प्रवशे 
त्रमळणे शक्य वाटले. त्यामुळे लक्ष्मणरावाांनी नार्ूदादाांशी आणखी पिव्यवहार केला. त्याांनी शांतनुरावाांना 
अमेत्ररकेला पाठवनू देण्याची सूचना केली. शांतनुबरोबर त्याचा चुलत भाऊ माधव (वासुदेवराव त्रकलो्कर 
याांचा मुलर्ा) यालाही अमेत्ररकेत धार्ण्याचा लक्ष्मणरावाांनी त्रवचार केला. फार पूवीपासून माधव 
लक्ष्मणरावाांकरे् राहत असे व दोघाांनाही त्याचा फार लळा होता. माधव अत्यांत बुत्रद्धमान होता. सहावीत 
असतानाच सातवीला बसून तो मतॅ्ररक झाला होता. तो शांतनुरावापेिा चार वषाने मोठा होता आत्रण रसायन 
त्रन भौत्रतकशास्त्र घेऊन बीएससी झाला होता. लक्ष्मणरावाांना त्रवजेच्या मोटारी तयार करावयाच्या होत्या. 
त्यासाठी माधवने तेथील सुप्रत्रसद्ध एम. आय. टी मध्ये प्रवशे घेऊन त्रवदु्यत अत्रभयाांत्रिकी (इलेल्क्रकल 
इांत्रजत्रनअसरर्चे) त्रशिण घ्याव ेअसे ठरले. शांतनु व माधव दोघाांनी त्रशिणासाठी २६ जानेवारी १९२२ रोजी 
भारतातून अमेत्ररकेला प्रयाण केले ! 
 

शांतनुरावाांच्या या परदेशर्मनाच्या अनेक र्मतीदार आठवणी त्यावळेची मांर्ळी साांर्त असत. बोटीने 
जावयाचे म्हणजे मत्रहना सव्वा मत्रहन्सयाचा प्रवास. शांतनुरावाांच्या आईने १८ शरेाचे मोठाले र्बे भरून त्रचवर्ा, 
लारू्, शांकरपाळी करून ते र्बे त्याांच्याबरोबर त्रदले होते. मुांबईत र्ॉ. त्रद. स. सरदेसाई नुकतेच उच्च् त्रशिण 
पूणग करून प्रत आलेले होते. त्याांनी शांतनुराव व माधव याांना मुांबईतील एका पात्रिमात्य हॉटेलमध्ये नेऊन 
पात्रिमात्य रीतीत्ररवाज, त्याांच्या पद्धतीने जेवण कसे करायचे याचा पत्ररचय करून त्रदला होता. रेफवचेी सांपूणग 
बोर्ी आरत्रित करून त्रकलो्करवार्ीहून सवग नातेवाईक मांर्ळी त्याांना पोचवायला आली होती. त्याांपैकी 
त्रकत्येकाांनी प्रथमच आर्बोट पात्रहली होती. त्रनरोपाच्या वळेी तर रर्ारर्ीला सुमार रात्रहला नव््ता. 
शांतनुरावाांच्या आईने येताना र्ोरी मड्डम बायको म्हणून आणू नकोस म्हणून ओररू्न साांत्रर्तले. आर्बोटीच्या 
व इतर आवाजात शांतनुरावाांना ते ऐकू आले नाही. पण नांतर शांभअुण्णाांनी पाठवलेफया पिावरून ते कळले. 
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अमेत्ररकेत एम.आय. टी मध्ये माधव त्रकलो्कर याांना त्रवदु्यत अत्रभयाांत्रिकीमध्ये बी.एस.सी. 
करण्यासाठी प्रवशे त्रमळाला. पण शांतनुरावाांना यांि अत्रभयाांत्रिकीत (मेकॅत्रनकल इांत्रजत्रनअसरर्च्या) 
अभ्यासक्रमासाठी प्रवशे हवा होता. तो काही त्रमळेना. मतॅ्ररक पास झाफयाचे प्रमाणपि असफयाखेरीज प्रवशे 
त्रमळणार नाही असे तेथील र्ीनने त्याांना साांत्रर्तले. नाहीतर प्रवशेपरीिा देणे आवश्यक होते. त्यासाठी 
चान्ससेरी हाय्कूलमध्ये प्रवशे घेतला त्रन तयारी सुरू केली. तेथे प्रवशे त्रमळत्रवण्यासाठी दोन परकीय भाषाांचे 
ज्ञान असणे आवश्यक होते. पुन्सहा भाषेचा प्रश्न आला.शांतनुरावाांनी र्ीनना साांत्रर्तले, “ दोन परकीय भाषा 
येणे आवश्यक आहे असे म््टले आहे. दोन युरोत्रपयन भाषा असे काही म्हटलेले नाही. मला मराठी व सहदी 
या दोन भाषा येतात. तेव्हा मला प्रवशे त्रमळण्यास काही हरकत नसावी.” तोपयंत र्ीनने सहदी व मराठी या 
भाषाांची नावहेी ऐकली नव्हती. पण हा युल्क्तवाद र्ीननी नाखुषीने का होईना पण मानला. इतर सवग त्रवषयाांत 
शांतनुरावाांना चाांर्ले माकग  त्रमळाले आत्रण त्यामुळे त्याांना एम. आय.टी. त प्रवशे त्रमळाला. १९२३ ते १९२६ पयंत 
ते एम. आय.टी.च्या त्रवद्यार्तथवसत्रतर्ृहात राहत होते. भाषा त्रवषय जर सोर्ला तर इतर सवग त्रवषयात त्याांना 
र्ती होती. त्यामुळे त्याांची त्रशिणात चाांर्ली प्रर्ती होत होती. 
 

अमेत्ररकेतील कोणत्याही त्रशिणसां्थेचा त्रवशषे म्हणजे प्रात्यत्रिक त्रशिण. अत्रभयाांत्रिकीच्या प्रत्येक 
त्रवद्यार्थ्याला कारखान्सयात जाऊन काम कराव े लार्ते. शांतनुराव पत्रहफया वषात त्रशिण घेत असतानाच 
नाइफस, बेमेंट अँर् पॉांर् या अमेत्ररकन कां पनीकरू्न त्याांना एक पि आले. या कां पनीने भारतातील ‘त्रकलो्कर 
ब्रदसग ‘ या कां पनीला एक मोठे यांि त्रदले होते आत्रण एम.आय.टी च्या त्रवद्यार्थ्यांच्या यादीत ‘त्रकलो्कर’ हे 
नाव पाहून त्याांनी या त्रकलो्कराचा त्या कां पनीशी काही सांबांध आहे का अशी चौकशी केली होती. 
त्रकलो्कराांचा हा मुलर्ा आहे असे कळफयावर या कां पनीच्या अत्रधकाऱ्याने शांतनुरावाांना आपला कारखाना 
दाखत्रवला आत्रण सुट्टीत प्रात्यत्रिकासाठी आपफया कारखान्सयात काम देण्याचे आश्वासन त्रदले. त्याप्रमाणे 
कनेल्क्टकट येथील ‘प्राट अ रँ् ल्व्हटने’ या याांत्रिक हत्याराच्या कारखान्सयात त्याांची प्रत्यि काम करण्यासाठी 
व प्रत्रशिणासाठी सवग सोय करण्यात आली ! 
 

शांतनुरावाांनी एम. आय.टी त वर्ातील पु्तकी त्रशिण चाांर्फया प्रकारे पुरे केले, प्रात्यत्रिक कामातही 
त्याांनी दर सुट्टीत जाऊन प्रत्रशिण घेतले आत्रण आपफया अमेत्ररकेतील वा्तव्याचा चाांर्ला उपयोर् करून 
घेतला. एम. आय.टी त लष्करी त्रशिण हे वैकल्फपक असते. प्रत्येक त्रवद्यार्थ्याने हे त्रशिण घेतले पात्रहजे अशी 
सक्ती नाही. परांतु त्यातही शांतनुरावाांनी आपले नाव घातले व हे त्रशिण पुरे केले. या लष्करी त्रशिणासाठी 
दर आठवड्याला तीन तास द्याव ेलार्त. पत्रहफया वषी लष्करी त्रशपायाचे, कवायतीचे त्रशिण, दुसऱ्या वषी 
लष्कराची मात्रहती, इत्रतहास, युद्धशास्त्र ्आत्रण त्रतसऱ्या वषी शस्त्रासे्त्र हाताळणे, तोफा उर्त्रवणे असा प्रात्यत्रिक 
त्रशिणाचा भार् होता. हे सवग त्रशिण त्याांनी यश्वीरीत्या पूणग केले. ‘या त्रशिणाचा आयुष्यात मला फार 
उपयोर् झाला’ असे शांतनुराव नेहमी साांर्त असत. 
 

शांतनुरावाांचा चुलत भाऊ माधव याची माि शोकाांत्रतका झाली. प्रवशे घेतफयावर पत्रहफयाच वषी तो 
आजारी पर्ला, त्याला इल््पतळात ठेवले, ियरोर् अत्रतशय बळावफयाचे व त्याला परतीचा प्रवास करणेही 
शक्य नसफयाचे साांर्ण्यात आले आत्रण या आजारानेच १९२४ मध्ये त्याचा बळी घेतला. 

 
१९२६ मध्ये शांतनुरावाांना एम.आय. टी करू्न बी.एससी. (इांत्रजनीअसरर्) अशी पदवी त्रमळाली. ते 

लरे्च भारतात परतले. 
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४. तोफा णवतळवा आणि नागंर बनवा 
 

तो पत्रहफया महायुद्धाचा काळ होता. भारतामध्ये त्यावळेी प्रचांर् प्रमाणात मांदी होती. कुठफयाच 
मालाला मार्णी नव््ती.शतेमालाचे भाव तर एकदम खाली आले होते. त्यामुळे शतेी फायदेशीर तर नव्हतीच, 
पण शतेीचा खचग भार्त्रवता भार्त्रवताच शतेकऱ्याांच्या नाकी नऊ येत होते. अशा वळेी शतेकऱ्याांसाठी उत्पादन 
करणाऱ्या कारखान्सयाांना मार्णी कोठून येणार? 
 

नव्या तांिज्ञानाचा वापर करून कारखान्सयाचे उत्पादन वाढत्रवण्यापेिा आहे ते उत्पादन कसे त्रवकाव े
हा कारखान्सयापढेु खरा प्रश्न होता! याखेरीज कच्चा माल कोठून त्रमळवावा याचीही भ्राांत होती. त्रकलो्कर 
उद्योर्ाांनी तोपयंतच्या अर्चणीतून कसा मार्ग काढला हे शांतनुरावाांनी पात्रहले होते. 
 

१९१४ ते १९१८ सालच्या पत्रहफया जार्त्रतक महायुद्धात ह्या कारखान्सयाांची नुकतीच कोठे सुरुवात 
झाली होती, त्यावळेी सवग यांिे व लोखांर् आत्रण बराच कच्चा माल इांग्लां र्हून यायचा, ते थाांबफयामुळे अनेक 
कारखान्सयाांची अत्रतशय आणीबाणीची ल््थती झाली. त्रकलो्कर कारखान्सयाांचीही अशीच अवघर् पत्ररल््थती 
होती. त्याांच्या नाांर्राांना लार्णारे लोखांर् कुठून आणायचे असा प्रश्न त्रनमाण झाला होता. हळीस पट्टयाांना 
लार्णाऱ्या पट्टया जमगनीहून यायच्या त्याांची आयात थाांबली. फाळ, पाठी, मधले भार् याांना लार्णारे बीर् 
इांग्लां र्हून यायचे. नाांर्राना लावण्याचे रांर्ही परदेशातून यायचे. ते सवग बांद झाफयावर नाांर्राांचे उत्पादन व 
पुरवठा कसा करायचा अशी अवघर् पत्ररल््थती त्रनमाण झाली होती. 
 

तोपयंत सरकार ् वतः प्रसार करीत असलेफया त्रवलायती लोखांर्ी नाांर्राांशी ् पधा करण्याची अवघर् 
कामत्रर्री कारखान्सयापढेु होती. त्याांची आयात थाांबफयामुळे ही अर्चण दूर झाली होती पण नाांर्र करायला 
लोखांर्ाच नाही अशी पत्रहफयापेिा त्रबकट ल््थती आता त्याांच्यापढेु उभी रात्रहली. कारखाना बांद करण्याखेरीज 
दुसरा मार्ग रात्रहला नाही. पण लक्ष्मणराव अशा अर्चणींमुळे र्र्मर्णारे नव्हते. त्याांनी राजभाई आदमजी 
या पुण्याच्या व्यापाऱ्याकरू्न जुनी त्रबर्ाची मोर् मार्त्रवण्यास सुरुवात केली. रेफवचेे टाकाऊ लोखांर् आत्रण 
नर्रपात्रलकाांनी कचऱ्यात फेकून त्रदलेली लोखांर्ाची कािणे र्ोळा करण्यास सुरुवात केली. ग्वाफहेरमधून 
काव मार्वनू जवसाच्या तेलात ती त्रमसळून रांर् तयार करण्यात आला. रांर् ठीक झाला. हे नाांर्र तालमीच्या 
मातीत लोळलेफया पलैवानासारखे त्रदसत. पण त्याला इलाज नव्हता. कोळसा त्रमळेना : तेव्हा रेफव ेलाईनच्या 
करे्करे्ने जाऊन इांत्रजनातून पर्लेला कोळसा वचेनू काही काळ कारखान्सयाची र्रज भार्त्रवली. शवेटी 
राखेचे ढीर् रेफवकेरू्न त्रवकत घेऊन त्यातून कोळसा चाळून घेण्यात आला. शवेटी असा कोळसाही त्रमळणे 
अशक्य झाले. तेव्हा शक्य तेवढे लाकर्ी कोळशावर काम त्रनभावनू न्सयाव े म्हणून सातारा येथील सरदार 
मुतात्रलक ह्याांचे, कोटेर्ावपासून थोड्या अांतरावर असलेले जुनाट झार्ाांचे एक मोठे बन त्रवकत घेऊन त्रनद्रगव 
उध्वगपातन (ड्राय त्रर्ल््टलेशन) या पद्धतीने कोळसा करण्यास सुरुवात केली. कोळशाचा प्रश्न अशा तऱ्हेने 
सुटला. पण लोखांर्ाची चणचण होतीच. कोफहापूर सां्थानचे त्रदवाण बापूसाहेब कार्लकर याांच्यापढेु हा 
प्रश्न ठेवफयावर ते त्रकलो्कराांच्या प्रत्रतत्रनधींना घेऊन राजवाड्यात शाहूमहाराजाांकरे् रे्ले. 
 

“त्रकलो्कराांची माणसां आली आहेत.” बापूसाहेब कार्लकराांनी पत्ररचय करून त्रदला. “काय आहे 
त्याांचां म्हणणां?” शाहू महाराजाांनी त्रवचारले. 
 

“त्याांना आपफया त्रकफफयावरच्या तोफा हव्या आहेत.” 
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“कशाला?” 

 
“तोफा घेऊन त्याांचे नाांर्र बनत्रवणार आहेत. बाजारात लोखांर् त्रमळत नाही म्हणनू त्याांची ही 

मार्णी.” 
 

“अ्सां, अ्सां. म्हणजे शतेकऱ्याांच्या उपयोर्ी पर्णार आहेत या तोफा. फार चाांर्ली र्ोष्ट. देऊन 
टाका या तोफा त्रकलो्काराांना. फार शहाणा माणूस आहे तो.” शाहू महाराज तात्काळ उत्तरले. 
 

अशा तऱ्हेने कोफहापूरच्या शाहू महाराजाांकरे् कोफहापूरच्या हिीतील जुन्सया त्रकफफयावरील तोफा 
र्ोळा करण्यात आफया व त्या वात्रघणीने कुां र्लरोर् ्टेशनवर नेण्यात आफया. येथपयंत सर्ळा बेत नीट 
जमला. पण त्या तोफा फोरू्न भट्टीत घालायला त्याांचे तुकरे् कसे करायचे? त्यासाठी एक युक्ती करावी 
लार्ली. लाकर्ाची एक उांच चौकट करून त्रतच्यावर एक चौकट साखळीने चढवायची व ती खाली 
माांर्लेफया तोफाांवर आदळायची. त्या आघाताने जत्रमनीवरील तोफाांचे तुकरे् व्हायचे. अशा प्रकारे कोफहापूर 
सां्थानातफया त्रकफफयावरील तोफा भट्टीत त्रवतळफया जाऊन नाांर्राच्या रूपाने हजारो शतेकऱ्याांच्या जत्रमनी 
सुपीक करू लार्फया. लोखांर्ाच्या पुरवठ्याची ही अर्चण कायमची दूर करण्यासाठी लोखांर्ाची भट्टी सुरु 
करून लोखांर्ाची त्रनर्तमती करण्याचेही प्रयोर् लक्ष्मणरावाांनी त्या काळी केले. सातारा त्रजफह्यातील पाटण, 
कोफहापूर त्रजफह्यातील पन्सहाळा, आजरे, सावांतवार्ी, रत्नात्रर्री, रेर्ी येथील दर्र्ाांचे नमुने र्ोळा करून 
त्यावर प्रयोर् केले. र्ोव्यातील पाांर्वसर्ा येथील र्ोंर्रात त्याांना उत्तम जातीचे कचे्च लोखांर् त्रमळाले. तेव्हा 
र्ोवा सरकारकरे् अजग करून या र्ोंर्रातील दर्र् काढून नेण्याचा दहा वषांचा परवाना लक्ष्मणरावाांनी 
त्रमळत्रवला. पण या दर्र्ाच्या भट्टीतून जो रस बाहेर परे् तो फार त्रकटणत्रमत्रश्रत असायचा. त्यामुळे हे लोखांर् 
लोहचुांबकाला जरी त्रचकटले तरी प्रत्यि कामाला माि त्रनरुपयोर्ी ठरे. त्यामुळे हे प्रयोर् सोरू्न द्याव ेलार्ले. 
 
णर्लणमटेड कंपनी झार्ली 
 

युद्धकाळानांतर कारखान्सयाची वाढ करणे शक्य त्रदसत होते. उत्पादनाच्या अनेक कफपनाही मनात 
होत्या. पण भाांर्वलाची चणचण नेहमी भासायची. तेव्हा ‘त्रकलो्कर बांधू’ या खाजर्ी कारखान्सयाचे त्रलत्रमटेर् 
कां पनीत रुपाांतर करण्याचा व समभार्ाांच्या (शअेसगच्या) रूपाने भार् -भाांर्वल जमत्रवण्याचा त्रनणगय 
लक्ष्मणरावाांनी घेतला. ह्या नव्या उपक्रमाला औांधच्या राजेसाहेबाांची अनुमती त्रमळाली आत्रण अध्यिपद औांधचे 
युवराज श्रीमांत राजेसाहेब याांनी भषूत्रवले. १९२० साली ‘त्रकलो्कर ब्रदसग’ या त्रलत्रमटेर् कां पनीची ्थापना 
करण्यात आली. सुरुवातीला बारा लाख रुपयाांचे भार्-भाांर्वल प्रत्येकी पांचवीस रुपयाांच्या समभार्ाांमधे 
त्रवभार्ण्यात आले. 
 

यातही लक्ष्मणरावाांचे वैत्रशष्ट्य असे की, भार्ीदारास त्रकमान नऊ टके्क लाभाांश त्रदफयात्रशवाय 
कायगकारी सांचालक व व्यव्थापकीय प्रत्रतत्रनधी दोघेही नफ्यातील वाटा घेणार नाहीत ही अट त्याांनी ् वतःवर 
लादून घेतली व कारखान्सयाची मालमत्ता सुमारे पाच लि त्रकमतीची असताना मोबदफयादाखल अवघे तीन 
लि ऐांशी हजार रुपये समभार्ाांच्या रुपात घेतले. कां पनी सुरु झाफयावर पत्रहफया वषी सहा टके्क व पुढे तीन 
वष ेपांधरा टके्क लाभाांश भार्ीदाराांना वाटण्यात आला. 
  



 

अनुक्रमणिका 

नवीन कल्पना 
 

नाांर्राची बाजारपेठ त्रमळाली, त्याांना मार्णी भरपूर आहे एवढ्यावरच लक्ष्मणरावाांचे समाधान नव्हते. 
त्याांनी महत्त्वाकाांिा आणखी वरे्ळी होती. ‘नवीन काय करायचां ?.’ याच्या कफपना सतत त्याांच्या र्ोक्यात 
घोळत असत. 
 

“आपफयासारखे नाांर्र आता इतर त्रठकाणीही तयार होऊ लार्तील. हे व्हायचांच. तेव्हा तुमचा 
कारखाना चाांर्फया ल््थतीत राहावा असे वाटत असेल तर तुम्ही आपफया मालात सारखी सुधारणा करीत 
रात्रहले पात्रहजे हे एक व दुसरे देशाच्या भावी र्रजा लिात घेऊन आणखी नवनव्या प्रकारची यांिे त्रन माल 
करायला तुम्हा सुरुवात केली पात्रहजे. एवढ्यासाठी यापुढे पांप, तैलयांि (ऑईल इांत्रजन्सस), याांत्रिक हत्यारे 
(मत्रशन टूलस)अशी महत्वाची यांिे करण्याच काम हाती घेतलां  पात्रहजे.” लक्ष्मणराव आपफया सहकाऱ्याांशी 
बोलत होते. 
 

ह्यासाठी त्याांनी आपले त्रचरांजीव शांतनु व पुतण्या माधव ह्याांना िेिातील उच्च ताांत्रिक ज्ञान घेण्यासाठी 
व प्रत्यि अनुभव घेण्यासाठी अमेत्ररकेच्या सवात उत्तम एम.आय.टी या अत्रभयाांत्रिकी महात्रवद्यालयात 
पाठत्रवले होते. पण ते त्रशिण त्रन अनुभव घेऊन येईपयंत थाांबण्याचा धीर त्याांना नव्हता.त्रततका वळे आपण 
फुकट कशाला घालवायचा असा त्याांचा दृष्टीकोन, “आपण इकरे् कामाला प्रारांभ करू या म्हणजे ते परत 
आफयानांतर अर्दी श्रीर्णेशापासून सुरुवात नको.” असे सुचवनू त्याांनी त्या दृष्टीने तयारीला, नवनव्या 
प्रयोर्ाांना सुरुवातही केली. 
 

तैलयांि व वायुयांि (र्सॅ इांत्रजन) तयार करण्यासाठी त्याांचे प्रयोर् सुरु झाले. वायुयांि तयार करायचे 
तर त्याबरोबर वायुजत्रनिही (र्सॅ जनरेटरही)पुरवाव ेलारे्ल व या दोन यांिाची सकमत शतेकऱ्याला भारी 
होईल, म्हणून प्रथम आठ अश्वशक्तीचे इांत्रजन तयार करण्याचे ठरले. पण इांत्रजनाचे भार् ओतत्रवण्यासाठी 
भट्टीकरे् रे्फयावर शतेकऱ्याांमध्ये प्रसार करण्याच्या दृष्टीने हे इांत्रजन फार मोठे होईल असे सवांचे मत पर्ले. 
तेव्हा पुन्सहा पाच अश्वशक्तीच्या इांत्रजनाच्या रचनेचा खटाटोप सुरु झाला. एक एक भार् तयार होऊन बाहेर 
परू् लार्ले पण ते एकि जोर्फयावर पुन्सहा त्यात योग्य ते फेरबदल करणे आवश्यक भासू लार्ले. एखादी 
कफपना सुचे व पुन्सहा भार् बदलले जात. असे करता करता अखेरीस इांत्रजन जोरू्न सुरु करण्यात आले. 
 

एक -दोन- तीन -चार वढेे आत्रण त्यासरशी एकदम ठो ठो असा आवाज करून र्त्रतपालचक्र 
(फ्लायव्हील) मोठया र्तीने त्रफरू लार्ले. त्यावर पट्टा चढत्रवताच त्याला जोर्लेले इांत्रजनही त्रफरू लार्ले. 
तैलयांिामध्ये मर् आणखी फेरफार करून वायू यांिही तयार करण्यात आले. लक्ष्मणरावाांची इांत्रजन तयार 
करण्याची कफपना साकार झाली ! कारखान्सयात आनांदीआनांद पसरला ! 
 

१९२६ साली आँक्टोबर मत्रहन्सयात पुण्याच्या शतेकी महात्रवद्यालयाच्या आवारात एक टोलेजांर् प्रदशगन 
भरले होते. अशा प्रकारचे प्रदशगन पूवी भरले नव्हते. तेव्हा हे प्रदशगन पाहण्यासाठी खूपच र्दी झाली होती. 
शतेकऱ्याांना उपयुक्त होणाऱ्या अनेक व्तू, सुधात्ररत बी-त्रबयाणे, नाांर्र, चरक, नवीन अवजारे, जनावरे, 
धान्सयाचे नमुने त्यात ठेवले होते. त्यात त्रकलो्कर कारखान्सयाने तयार केलेले एक तैलयांि व एक वायुयांि 
त्रकलो्कर पांपाांना जोरू्न चालू ल््थतीत ठेवण्यात आले होते. हे प्रदशगनाचे प्रमुख आकषगण होते. काही 
युरोपीय पे्रिकाांनी तर हे इांत्रजन भारतात होणे शक्यच नाही असाही दावा केला होता. 



 

अनुक्रमणिका 

 
या प्रदशगनात त्रकलो्कर मालाला एक सुवणगपदक आत्रण इतर चार पदके त्रमळाली. या 

पात्ररतोत्रषकाचे महत्व अर्दी आर्ळे होते. कारण त्रकलो्कराांच्या ताांत्रिक कौशफयाला त्रमळालेले हे 
पात्ररतोत्रषक होते, समाजाने त्याांना त्रदलेली ही मान्सयता होती ! 
 
मंदीशी मुकाबर्ला 
 

ताांत्रिक िेिात प्रर्ती करण्याचे असे प्रयत्न चालू होते. पण कारखाना सुल््थतीत ठेवण्यासाठी 
त्याकाळी बरीच धर्पर्ही चालू होती. ‘पल्ब्लक त्रलत्रमटेर् कां पनी’ त रूपाांतर झाफयानांतर ‘त्रकलो्कर ब्रदसग’ 
तफे पत्रहली तीन वष ेलाभाांश वाटण्यात आला. पण १९२५ सालापासून बाजारपेठेत एकदम मांदी आली. 
केलेला माल खपेना. वीस- पांचवीस हजार नाांर्र तयार करून ठेवलेले होते. पण नाांर्राांना काहीच उठाव 
नव्हता. त्यामुळे भाांर्वल अर्कून पर्लेले. नवीन काही माल तयार करावा तर त्यालाही मार्णी नाही. 
 

कारखाना एकदम नुकसानीत आला. लाभाांश वाटण्याचे थाांबले. काराखान्सयाबिल भलते-सलते 
प्रवादही ऐकू येऊ लार्ले. पण त्यालाही लक्ष्मणरावाांनी धैयाने तोंर् त्रदले. कारखान्सयाच्या नेहमीच्या मालाला 
जर मार्णी नाही तर ज्या मालाला ग्राहक त्रमळू शकतील असा माला तयार करून तो बाजारात आणणे ह्या 
दृष्टीने प्रयत्न सुरु झाले. प्रथम नटबोफट तयार करण्याची कफपना सुचली व त्याप्रमाणे दोन यांिे मार्वनू त्याचे 
उत्पादनही सुरु करण्यात आले. पण टाटाांच्या कारखान्सयाांना सांरिण देण्यासाठी लोखांर्ाच्या आयातीवर 
सरकारने भरमसाट जकात बसत्रवली आत्रण त्रवलायती नटबोफटच्या आयातीवर माि जकात नाही, अशी 
अव्था झाली. त्यामुळे कच्च्या मालावर भरमसाट जकात देऊन नट-बोफटचे उत्पादन करणे त्रन त्रवलायती 
मालाशी ्पधा करणे केवळ अशक्य होते. 
 

त्यावळेी कोणत्या परकीय मालाच्या आयातीवर त्रकती आयात कर बसवावा कोणत्या भारतीय 
उद्योर्ाांना सांरिण द्याव े याचा त्रवचार करण्यासाठी भारत सरकारने ‘टँत्ररफ कत्रमशन’ नेमले होते. या 
कत्रमशनतफे कोणत्याही उद्योर्ाची चौकशी होऊन त्रकती आयात कर बसवनू सांरिण द्याव ेहे ठरत असे. या 
कत्रमशनपुढे दाद मार्ूनही काही उपयोर् झाला नाही. 
 

नटबोफटचे उत्पादन सोरू्न घररु्ती वापरासाठी लोखांर्ी फर्तनचर तयार करण्याचे ठरले. खुचीची 
सकमत तीन रुपये व कॉटची सकमत दहा रुपये. यात फारसा फायदा नव्हता पण मालाला खप असफयाने 
कारखाना जर्त्रवण्यासाठी त्याची मदत झाली. बसेससाठी पोलादी पत्र्याचे साांर्ारे् बाांधण्याचे कामही हाती 
घेण्यात आले. घररु्ती उपयोर्ासाठी हातपांप तयार करण्याचेही काम घेण्यात आले. या पांपाची आयात होत 
असे. त्याांच्याच तोर्ीचे हे पांप बाजारात आणून त्याचा जम बसत्रवण्यात आला. छोटेखानी लोखांर्ी चरखा 
तयार करून तो अवघ्या सव्वातीन रुपयाांत त्रवक्रीसाठी बाजारात आणला. कारखान्सयातील सहाश े
कामर्ाराांना बेकारीपासून दूर ठेवण्यासाठी हरप्रकारे आटोकाट प्रयत्न चालू होते. 

कारखान्सयाच्या या अव्थेतच शांतनुरावाांचे त्रकलो्करवार्ीला आर्मन झाले. अमेत्ररकेहून त्रशकून 
आलेफया नव्या उत्पादन तांिाने उत्पादन कसे वाढवाव ेयापेिा त्रनमाण केलेले उत्पादन कसे त्रवकाव ेअसा 
प्रश्न घेऊन त्रकलो्कर कारखाना आपफया नव्या मालकाच्या ्वार्तास त्रसद्ध होता. त्रर्ऱ्हाईकाांची वाट 
पाहाणाऱ्या माळरानावरील २५००० नाांर्राांच्या सैन्सयाने शांतनुरावाांना खर्ी तालीम त्रदली त्रन त्याांचे त्रकलो्कर 
वार्ीला ्वार्त केले. !!  



 

अनुक्रमणिका 

नव्या णदशेकडे वाटचार्ल 
 

मांदीशी मुकाबला करणे आत्रण आतापयगत त्रकलो्कर कारखान्सयाच्या तांिाज्ञानात जी प्रर्ती झाली 
त्यात भर टाकणे ही दोन कामे प्रामुख्याने शांतनुरावाांपढेु होती. पुण्याचे प्रदशगन नुकातेच झाले होते. त्यात 
त्रमळालेफया यशामुळे वाय ू व तैलयांिाांचे उत्पादन कसे हाती घ्याव े याबिल त्रवचारत्रवत्रनमय सुरु झाला. 
शांतनुरावाांसारखा तरुण त्रन तर्फदार मुलर्ा सहकारी म्हणून त्रमळाफयावर लक्ष्मणरावाांना आपफया 
प्रयोर्ाबिल त्रकती उत्साह वाटला असेल याची कफपनाच केलेली बरी. पण जेव्हा ह्या योजनेच्या बाबतीत 
त्रपता-पुिाची चचा सुरु झाली तेव्हा एका बाबतीत दोघाांचे एकमत होईना. 
 

शांतनुराव म्हणाले, ‘पप्पा, तुम्ही केलेले हे इांत्रजन बरोबर काम देऊ शकेल. पण सावकाश फेऱ्याांचां हे 
आर्वां इांत्रजन आत्ता मारे् पर्त चाललां  आहे. जलद फेऱ्याांची व उभी इांत्रजने आता प्रचारात येत आहेत. 
त्रवमानासाठी इांत्रजने करताना तर त्याचा आकार व वजन वाचवनू जा्त शक्ती कशी उत्पन्न करता येईल हे 
मुख्यत्व ेपाहाव लार्ते. या बाबतीत युरोप –अमेत्ररकेत कसून अभ्यास चालू असून यांिाच्या रचनेत त्रतकरे् 
मोठीच क्राांती घरू्न येत आहे. आता त्रर्झेल इांत्रजनाचे युर् सुरू झालां  आहे. तेव्हा आपण ही जुनी आर्व्या 
रचनेची इांत्रजने करण्यापेिा आधुत्रनक प्रकारची उभी इांत्रजने करावीत असां मला वाटतां.” 
 

लक्ष्मणराव म्हणाले, “या इांत्रजनाचे फायदे मला माहीत आहेत. पण त्याची र्ती आपफया शतेकऱ्याला 
मानवले का? मला वाटतां त्रमत्रनटाला १४००-१५०० फेऱ्याांच्या इांत्रजनापेिा ५००-६०० फेऱ्याांनी चालणारे इांत्रजन 
तो त्रवशषे पसांत करील.” शांतनुराव म्हणाले, “ते खरां आहे, पण र्तीची सुद्धा माणसाला हळूहळू सवय होत 
जाते. सुरुवातीची आर्र्ार्ी ताशी १० मलै वरे्ाने चालू लार्ली. तेव्हा हा वरे् मनुष्यप्राण्याला मानवणार 
नाही, म्हणून त्याला आळा घालण्यासाठी तेव्हाच्या मांर्ळींनी इग्लां र्मध्ये केवढां आकाांर्ताांर्व केलां  होतां! जी 
र्ती आपफया अांर्वळणी पर्लेले असते त्रतची वाढ होऊ लार्ताच माणसाला बचेैन वाटणां हे साहत्रजकच 
आहे. पण त्यामुळां  अत्रधक र्तीचे यांि वापरणे तो सोर्त नाही. तेव्हा यांिचां करायची तर ती अत्रधक र्तीची, 
सुधारलेली करूया असां माझां मत आहे.” 
 

“म्हणजे आतापयंत दोन -तीन वष ेकेलेली आमची खटपट वायाच जाणार म्हणायची! तरी पण तुझां 
म्हणणां मला पटतां. आता ही नव्या धतीची इांत्रजने करायची तर त्याांचे काही नमुने आपफयाला अर्ोदर मार्त्रवले 
पात्रहजेत, नाही का?” 
 

“तो प्रश्न अवघर् नाही. असली नव्या नमुन्सयाची जमगन व इांग्रजी रचनेची इांत्रजने मुांबईस येऊ लार्ली 
आहेत.तेव्हा तुमची मान्सयता असेल तर मी ताबर्तोब मुांबईला जाऊन त्याांपकैी माझ्या पसांतीला येणारां एखादां 
इांत्रजन घेऊन येतो.” 
 

“ठीक आहे, नीघ तर त्या कामासाठी उद्याच” लक्ष्मणरावाांनी साांत्रर्तफयाबरहुकूम शांतनुराव दुसऱ्याच 
त्रदवशी मुांबईला त्रनघाले. त्रकलो्कराांच्या नव्या प्रकफपाची ही सुरुवात होती. 
 
  



 

अनुक्रमणिका 

शंतनुरावाचंा णववाह 
 

शांतनुरावाांच्या व्यल्क्तर्त आयुष्यातही एका नव्या ‘प्रकफपा’ चा प्रारांभ याच सुमारास झाला. 
‘र्ृह्थाश्रमा’ त प्रवशे करण्याच्या या प्रकफपाचा प्रारांभ झाला १९२७ साली. भोवतालच्या औद्योत्रर्क 
घर्ामोर्ींमधे राधाबाईच्या मनात माि ‘मुलर्ा आता लग्नाचा झाला, त्याचे लौकरात लौकर लग्न केले 
पात्रहजे’ हाच त्रवचार घोळत होता. अमेत्ररकेहून त्रशिण घेऊन परतलेफया शांतनुरावाांवर अनेक वधुत्रपतेही लि 
ठेवनू होतेचां. परांतु अमेत्ररकेतील ‘्वातांत्र्या’ ला महत्व देणाऱ्या त्रवचारसरणीच्या प्रभावामुळे शांतनुरावाांना 
आईवत्रर्लाांनी ‘ठरवलेले’ पारांपात्ररक लग्न मान्सय होणे अवघर् होते. सांपूणगपणे अनोळखी असणाऱ्या मुलीशी 
लग्न करणे ही कफपनाच त्याांना भयांकर वाटत होती. 
 

अखेर ‘त्रकलो्कर ब्रदसग’ चे सद्य असणाऱ्या रावबहादूर काळयाांनी या वादातून मार्ग काढला. 
काळयाांचे ्नेही, यशवांत फाटक याांची कन्सया यमुना ही शांतनुरावाांसाठी योग्य मुलर्ी ठरेल असे त्याांनी 
सुचवले. ही मुलर्ी पणु्याच्या फग्युगसन महात्रवद्यालयात त्रशकत असफयामुळे शांतनुरावाांनी, ह्या मुलीशी ओळख 
तरी करून घ्यावी, असे ठरवले आणी पत्ररचय दृढ होताच त्रववाहाचा त्रनणगयच घेऊन टाकला. 
 

११ जून १९२७ रोजी झालेफया या त्रववाह समारांभाचेही खास ‘त्रकलो्कर’ पद्धतीने व्यव्थापन 
करण्यात आले होते. ‘पिव्यवहार’, ‘खान पान’, ‘आर्त- ्वार्त’ ‘मनोरांजन’ अशा त्रवत्रवध प्रकारच्या 
सत्रमत्या समारांभासाठी त्रदवसराि खपत होत्या.वरे्वरे्ळया शहरामधून येणाऱ्या पाहुण्याांना ‘त्रकलो्करवार्ी’ 
सारख्या साध्यासुध्या र्ावात कां टाळवाणे वाटू नये म्हणून ‘मनोरांजन महाल’ या नावाचा मांर्प बाांधण्यात आला 
होता. नाटक, सांर्ीत याांच्या सादरीकरणाबरोबरच बाबुराव पेंटर याच्या त्रचिपटाांचाही या मांर्पात सक्रीय 
सहभार् होता.! एवढांच काय, त्रववाह समारांभाची त्रम्कील शलैीत मात्रहती देणारे एक पिकही रोज प्रकात्रशत 
होत होते. 
 

ह्या आर्ळयावरे्ळया त्रववाहामुळे शांतनुरावाांच्या आयुष्याला अत्रधकच अथगपूणगता आली. 
मत्वातांत्र्याचा आग्रह धरणाऱ्या शांतनुरावाांना यमूताईनी जन्समभर समरसून साथ त्रदली. 
त्रकलो्करवार्ीतफया ्वातांत्र्यसैत्रनकाांना साथ देण्यापासून ते ‘मत्रहला उिोर्’ सारखा कारखाना 
चालवण्यापयंत अनेक र्ोष्टींत सहभार्ी होऊन त्याांनी ‘उद्योर्’ पतीच्या पत्नीची भतू्रमका मनापासून पार 
पार्ली. शांतनुरावाांच्या खांबीर मनोवृत्तीलाही यमुताईांचा मनःपूवगक पासठबा इतका मोलाचा वाटत असे की 
त्यामुळेच प्रत्यि पुिाांच्याही मृत्यूचे आघात धीरर्ांभीरपणे सोसणाऱ्या शांतनुरावाांना यमुताईांच्या त्रवयोर्ाचा 
आघात पचत्रवणे माि फार फार कठीण रे्ले. 
 

शांतनुरावाांचा त्रववाह झाला त्या सुमारास त्रकलो्कराांच्या कारखान्सयात वीस त्रनरत्रनराळया प्रकारचे 
नाांर्र, उसाच्या चरख्याचें चार प्रकार, कर्बा कापणाऱ्या यांिाचे तीन प्रकार, शेंर्ा फोर्णारे यांि आत्रण 
हातपांपाचे दहा त्रनरत्रनराळे प्रकार याांचे उत्पादन केले जात असे. १९२५ साली आलेफया मांदीला त्रनरत्रनराळया 
प्रकारची उत्पादने करून तोंर् देत असताना १९३० साली जार्त्रतक मांदीची लाट आली होती. १९२९ 
सालापासूनच मालाची मार्णी कमी होऊ लार्ली आत्रण १९३० साली तर त्रकलो्कवार्ीच्या कारखान्सयात 
ओतकामशाळेला (फौंड्रीला) व यांिशाळेला (मत्रशन शाॅपला) पुरेसे काम नाही अशी ल््थती त्रनमाण झाली. 
या पत्ररल््थतीमुळे तात्पुरत्या कामर्ाराांना कमी कराव ेलार्ले. सहा त्रदवसाांऐवजी पाच त्रदवसाांचा आठवर्ा 
केला रे्ला. कायमच्या कामर्ाराांना माि कमी केले नाही. 



 

अनुक्रमणिका 

 
या मांदीचा दोन प्रकारे उपयोर् झाला. ज्या भार्ात त्रकलो्कराांचे नाांर्र, चरक त्रकवा इतर उत्पादने 

रे्ली नव्हती. अशा भार्ात आपला माल खपत्रवण्यासाठी प्रयत्न सुरू झाले. ्वतः शांतनुरावही त्यात सामील 
झाले. उसाचा चरक बरोबर घ्यावा. रु्ऱ्हाळाच्या जवळ जाऊन तेथील उसाची त्रचपारे् घेऊन ती चरकात 
घालून त्यातून आणखी रस काढून दाखवावा. शेंर्ा फोर्ण्याची यांिे शतेकऱ्याांना दाखवनू दाणे न फुटता शेंर्ा 
कशा लवकर फोर्ता येतील ते दाखवाव ेअसा उपक्रम सुरु झाला. त्रदवसभर त्रवक्रीसाठी शतेावर जाऊन 
सायांकाळी ते घरी परतत. मद्रास, मध्यप्रदेश येथील बाजारपेठेतही ह्याच प्रयत्नाने त्रकलो्कराांनी त्रशरकाव 
करून घेतला. 
 

मद्रास येथील ‘पॅरी आत्रण कां पनी’ ने त्रकलो्कर कां पनीच्या उत्पादनाांच्या त्रवक्रीत्रवषयी याच सुमारास 
त्रवचारले. परकीय मालावर बत्रहष्कार घालण्याची देशातील चळवळ अशी फोफाव ूलार्ली तशी पँरी कां पनीला 
देशी मालच खपवावयास त्रमळेल काय याची चौकशी करावीशी वाटली. त्याांचे त्रवक्री व्यव्थापक त्रम. र्ॉबी 
याांनी त्रकलो्कराांशी वाटाघाटी करून वार्तषक १०, ००० रु. चा माल खपत्रवण्याचे कबूल करून त्रवक्री 
प्रत्रतत्रनधीत्व ्वीकारले. मद्रास भार्ात पँरी आत्रण कां पनीने सुमारे पन्नास वष ेअत्रतशय कष्टाने काम करून 
खेड्यापाड्यात आपली त्रवतरण व्यव्था पसरत्रवली होती. त्याांची कायगिम कायगपद्धती जवळून पाहण्याचा 
शांतनुरावाांना योर् आला. सुरुवातीला पँरी आत्रण कां पनीतफे त्रकलो्कराांचे नाांर्र व पांप त्रवकण्यासाठी 
शांतनुराव, आत्रण नानासाहेब रु्जगर मद्रासच्या खेड्यापाड्यातून त्रफरले.तेथे आपफया उत्पादनाची प्रात्यत्रिके 
दाखत्रवली. शतेकऱ्याांशी चचा केली. तेथील पत्ररल््थती प्रत्यि पात्रहली व या सवग बाजारपेठेचा अभ्यास केला. 
मद्रासच्या कोठफयाही ्टेशनवर उतराव,े चाांर्फया इांग्रजीत, मोर्क्या सहदीत आत्रण ्थात्रनक त्रमिाांच्यामाफग त 
शतेकऱ्याांशी बोलाव ेअसा त्याांचा खर्तर प्रवास चालू होता. अशा प्रयत्नानेच त्याांनी आपफया उत्पादनाला 
बाजारपेठ त्रमळत्रवली त्रन मांदीची झळ आपफया कारखान्सयाला कमीत कमी लारे्ल हे पात्रहले. 
 

या मांदीचा शतेकऱ्याांनाही त्रकती मोठा फटका बसला आहे हेही त्याांना जाणवले. त्रिवेंद्रम येथे 
शांतनुराव रे्ले असताना त्याांनी एका शतेकऱ्याला आपले नाांर्र व पांप घेण्याची त्रवनांती केली. त्या शतेकऱ्याने 
हा माल चाांर्ला आहे; यामुळे माझे उत्पादन वाढेल हे सवग कबूल केले. परांतु तो म्हणाला, “मी ्वतः एका 
रुपयास शांभर नारळ हल्ली त्रवकतो. या सकमतीत उत्पादनाची नवी साधने घेण्यास मला कसे परवरे्ल?” 
शतेकऱ्याांच्या मालाला नीट सकमत आली तरच शतेीवर अवलां बून असणाऱ्या उद्योर्ाांचा कारभार नीट 
चालणरा आहे ही र्ोष्ट तेव्हापासून शांतनुरावाांच्या मनावर ठसली. 
 

बाजारपेठ काबीज करण्यासाठी अशी धर्पर् चालू असतानाच १९३७-३८ साली भारतातच सांयुक्त 
प्राांतातील पांपाची एक मोठी ‘ऑर्गर’ त्याांनी त्रमळत्रवली. दोन हजार उसाच्या चरकाांची ही मोठी ऑर्गर होती. 
यासाठी बरीच मोठी ्पधा होती. पण सवांच्या चढाओढीत आपण त्रटकले पात्रहजे म्हणून शांतनुरावाांनी सतत 
त्रहशबे व आकरे्मोर् केली. रेफवचे्या भाड्यात सवलत त्रमळत्रवण्यापासून तो आपला उत्पादन खचग कोठे कमी 
करता येईल पण पांपाचा दजा कमी होणार नाही येथवर अभ्यास त्रन त्रहशबे केला आत्रण पांपाची सकमत ठरत्रवली. 
शांतनुरावाांनी त्रकलो्करवार्ीत पाऊल ठेवफयानांतर बारा वषानी उत्तरप्रदेशमधील मोठी ऑर्गर आत्रण काही 
लाखाांचा धनादेश त्रमळाला ! हे नुसते पैसे नव्हते तर तो त्याांच्या धर्पर्ीतला मोठा त्रदलासा होता. हे साांर्ताना 
शांतनुराव पूवग्मतृीत रु्ांर्ून जात असत. त्याांना पनु्सहा ते धर्पर्ीचे, कष्टाचे त्रन अत्रनत्रिततेचे त्रदवस आठवत 
असत. 
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त्यावळेी मांदीच्या काळात अनांत पेचप्रसांर्ाांना त्याांनी तोंर् त्रदले. उद्या पर्ाराला पैसे नाहीत, असे 
अनेक वळेा होत असे.त्रकलो्करवार्ीला बँक नसफयामुळे त्यावळेी सवग पसेै त्रतजोरीत ठेवले जात असत. 
कजग त्रमळण्याची सकवा अत्रधकषाची (ओव्हरड्राफ्टची) सोय नव्हती. एकदा तर फारच कठीण प्रसांर् होता. 
उद्याच्या पर्ाराला रक्कम कशी उभी करावी हे कुणालाही सुचत नव्हते. सर्ळेच बचेैन होते. पण अचानकपणे 
औांध सरकारने साांर्णी्वाराबरोबर दोन अर्ीच हजाराची रक्कम पाठत्रवली. मोठी अर्चणीची वळे अशी 
त्रनभावली आत्रण सवानी सुटकेचा त्रनश्वास टाकला. 
  



 

अनुक्रमणिका 

५. नवी उत्पादने 
 

जार्त्रतक मांदीला तोंर् देत असतानाच नवीन उत्पादने तयार करण्यासाठी शांतनुरावाांनी धर्पर् 
चालू होती. मांदीमुळे कारखान्सयातील यांिे व कामर्ार मोकळे होते. त्याांचा उपयोर् नवनवीन उत्पादनाांसाठी 
प्रयत्न करण्याकरे् करण्यात आला. साखर कारखान्सयाांना लार्णारा कें द्रोत्सारी (सेंरीफ्युर्ल) पांप १ जून 
१९३३ साली तयार करण्यात आला. ताशी तीन हजार त्रकलो ऊस र्ाळता येईल असा ‘त्रशत्रशर’ हा उसाचा 
चरक तयार करण्यात आला. आठ अश्वशक्तीची तैलयांिे तयार करुन ती जवळपासच्या भार्ात चाचणीसाठी 
देण्यात आली. त्रमत्रनटाला चार ते पाच हजार त्रलटर पाणी खेचणारा ५’ x ६’ आकाराचा पांपही तयार केला व 
बाजारात त्रवक्रीला आणला. 
 

 
कें द्रोत्सारी पांपाच्या उत्पादनाची सुरुवात कशी झाली हेही मनोरांजक आहे. १९२८ पयंत 

त्रकलो्कराांचे फक्त हातपांप बाजारात होते. १९२८ साली बेझवार्याचे श्री. बी.व्ही. रेड्डी नावाचे र्ृह्थ 
त्रकलो्करवार्ीला आले आत्रण त्याांच्याकरता त्रकलो्कराांनी कें द्रोत्सारी पांप तयार कराव े याबाबत चचा 
केली. शांतनुरावाांनी ओतकाम शाळेचे तज्ज्ञ असणाऱ्या रामुअण्णाांच्या मेव्हण्याशी म्हणजेच अनांतराव 
फळणीकराांशी चचा केली. शेंर्ा फोर्णाऱ्या ‘कफयाणी’ यांिाला त्यावळेी बऱ्यापैकी मार्णी होती. ही नवी 
ऑर्गर घेतली तर त्याांचे उत्पादन कमी करणे सकवा त्रवतरण लाांबत्रवणे हे जरूर होते. पण ही एक नवी सांधी 
असफयाने ही सांधी सोर्ायची नाही, कदात्रचत पुढे भत्रवष्यकाळात एका नवीन उत्पादनाचे दालन आपफयाला 
त्रमळेल या हेतूने हे पांप तयार करण्याचा त्रनणगय शांतनुरावाांनी घेतला. हा त्रनणगय त्रकती अचूक होता हे पुढील 
काळानेच ठरत्रवले. पांपाची त्रनर्तमती हे ‘त्रकलो्कर ब्रदसग’ चे आता वैत्रशष्ट्य आहे आत्रण याबाबतीत ते देशात 
अग्रर्ण्य समजले जातात. 
 
याणंिक हत्याराचंी (मणशन टूल्सची) णनर्तमती 
 

१९३० साली ‘बॉटलीबॉय आत्रण कां पनी’ने त्रकलो्काराांकरे् एक जपानी कातणयांि (लेथ) पाठत्रवले 
व अशा कातणयांिाचे तुम्ही उत्पादन करू शकाल का ? असे त्रवचारले. शांतनुरावाांनी या कातणयांिाची सांपूणग 
ताांत्रिक पाहणी केली व त्यातील अनेक चुका त्याांच्या लिात आफया. त्यात सुधारणा करून त्याांनी नवीन 
कातणयांि बनत्रवले आत्रण ते चाांर्ले लोकत्रप्रय झाले. त्याच्यापाठोपाठ त्याांनी ‘हॅक्सॉमत्रशन व प्लेसनर् मत्रशन’ 
बाजारात आणले. या त्रतन्सही उत्पादनाांचे चाांर्लेच ्वार्त झाले आत्रण त्यामुळे हे उत्पादन आणखी वाढवता 
येईल असा त्याांना त्रवश्वास वाटला. 
 

या सुमारास दुसऱ्या महायुद्धाचे वारे वाहात होते. त्यामुळे आयात कमी कमी होत होती. देशातील 
याांत्रिक हत्याराांची मार्णी माि वाढत होती. ही सांधी साधून याांत्रिक हत्याराांची त्रनर्तमती करणे आवश्यक होते. 
शांतनुरावाांनी ही सांधी हेरली आत्रण त्या दृष्टीने आपली पावले टाकण्यास सुरुवात केली. ह्या याांत्रिक हत्याराांची 
त्रनर्तमती त्रकलो्करवार्ी येथे ‘त्रकलो्कर ब्रदसग’ या कारखान्सयात सुरू करावयाची की त्यासाठी ्वतांि 
कारखाना काढून ्थलाांतर करावयाचे हा प्रश्न होता. त्रकलो्करवार्ी येथे मुख्यतः शतेीला लार्णारी 
अवजारे तयार होत असत. त्यामुळे अचूकतेची व सुबकतेची आवश्यकता नव्हती; पण याांत्रिक हत्याराांच्या 
बाबतीत माि अचूकता हा त्याांचा प्राण होता. व्तू सुबक त्रदसणेही आवश्यक होते. दोन्सही व्तूांचे एकि 



 

अनुक्रमणिका 

उत्पादन केफयाने अनेक र्ांभीर ताांत्रिक सम्या उभ्या राहतील हे जाणनू शांतनुरावाांनी ्वतांि कारखाना 
काढण्याचा त्रनणगय घेतला. 
 

आपफया सां्थानात कारखाना काढण्यासाठी म्हैसूर सां्थानने यापूवीच त्रकलो्कराांना आमांिण त्रदले 
होते.त्यामुळे म्हैसूरचे त्यावळेचे सां्थानात्रधपती आत्रण त्रदवाण सर त्रमझा इस्त्राईल याांच्याशी चचा करून 
शांतनुरावाांनी हत्ररहर येथील तुांर्भद्रा नदीच्या काठावरील शांभर एकर जार्ा घेतली. १९४० साली म्हैसूर 
त्रकलो्कर या नावाने नवीन कारखान्सयाची नोंदणी करण्यात आली. शांभअुण्णा जाांभेकर आत्रण राजारामपांत 
त्रकलो्कर ह्याांच्यावर ह्या कारखान्सयाची जबाबदारी टाकण्यात आली. अवघ्या अकरा मत्रहन्सयाांत या 
कारखान्सयाचे बाांधकाम पूणग करण्यात आले, यांिसामग्री बसत्रवण्यात आली आत्रण ओतकाम शाळेची उभारणी 
करण्यात आली. १९४१ च्या त्रर्सेंबरमध्ये या कारखान्सयातून पत्रहले उत्पादन बाहेर पर्ले. 
 

भारतीय याांत्रिक हत्याराांच्या उद्योर्ाचा पाया ‘म्हैसूर त्रकलो्कर’ या कारखान्सयाने घातला. भारतात 
याांत्रिक हत्यारे तयार करणारी ही पत्रहली कां पनी सुमारे दहा वषे या कां पनीने याांत्रिक हत्याराांच्या बाजारात 
प्रभतु्व र्ाजत्रवले. खाजर्ी िेिातील तो सवात मोठा कारखाना होता. ह्या कारखान्सयामार्ील पे्ररणा, त्याचे 
त्रनयोजन त्रन थोर्क्या कालावधीत त्याची उभारणी करून उत्पादन बाजारात आणणे या सवांचे श्रेय 
शांतनुरावाांना त्रदले पात्रहजे. सांचालक मांर्ळातील काहींना हे वरेे् साहस वाटत होते आत्रण काहींनी राजीनामा 
देण्यापयंत हे प्रकरण रे्ले. पण शांतनुराव व नानासाहेब रु्जगर अत्यांत खांबीरपणे उभे रात्रहले आत्रण त्याांनी ही 
कफपना प्रत्यिात आणली. शांभअुण्णा जाांभेकर याांच्याकरे् ह्या कारखान्सयाची सवग सूिे देण्यात आली आत्रण 
ताज्या दमाचे श्री. राजारामपांत त्रकलो्कर याांना त्याांचे मदतनीस म्हणून देण्यात आले. 
 

त्रकलो्करवार्ीचा कारखाना जसा माळावर सुरु झाला तशीच अव्था हत्ररहरच्या कारखान्सयाची 
होती. परांतु पूवीच्या अनुभवाने आत्रण अत्रधक योजनाबद्ध पद्धतीने काम केफयामुळे अवघ्या दहा मत्रहन्सयाांत तेथून 
पत्रहले कातणयांि बाहेर पर्ले. शांभअुण्णा व राजारामपांत याांनी या कारखान्सयाची धुरा यश्वीपणे वात्रहली व 
इतराांना याचा आदशग घालून त्रदला. 
 

दुसऱ्या महायुद्धाच्या वळेी त्रकलो्करवार्ीला ्टील फर्तनचर तयार होत असे. त्यात रुग्णालयातले 
खास फर्तनचरही तयार करायला सुरुवात केली. त्रमसेस अफबुककग  या नावाच्या र्ॉक्टराांनी शांतनुरावाांना 
रुग्णालयामधून त्रफरत्रवले. रुग्णाला त्याच्या दुखण्याच्या वळेी कसे फर्तनचर वापरले तर त्याला वरे्वरे्ळया 
तऱ्हेने कुशीवर ठेवता येईल आत्रण वदेना सुसह्य होतील याची मात्रहती त्रदली. शांतनुरावाांनी त्याचा अभ्यास 
केला. त्यावरील पु्तके वाचली त्रन नवीन आरेखन तयार करून ‘हॉल््पटल फर्तनचर’ च्या उत्पादनास 
सुरुवात केली. या लोखांर्ी पलां र्ाांतूनच पुढे आणखी काही युद्धकालीन उद्योर्ाांची भर पर्ली. युद्धकाळात हे 
लोखांर्ी पलां र् भारतीय सैन्सयाला मोठ्या प्रमाणात लार्त असत. त्यातूनच शांतनुरावाांचा सांरिण दलातील 
अत्रधकाऱ्याांशी सांबांध आला. युद्धकालीन उत्पादन सत्रमत्याांवरही ते होते. अशाच एका सत्रमतीच्या चचेच्यावळेी 
एका त्रब्रत्रटश सैन्सयात्रधकाऱ्याने तुम्ही त्रवत्रशष्ट प्रकारची कातणयांिे तयार करू शकाल का असे त्रवचारले. ही 
कातणयांिे पुरेशी त्रमळत नसफयामुळे युद्धकालीन उत्पादनाच्या बाबतीत मोठीच अर्चण त्रनमाण झाली होती. 
पण ही अर्चण होती ती कातणयांिाची आरेखने अत्रजबात उपलब्ध नसफयामुळे. त्याच्या त्रवषयीचे एक 
मात्रहतीपु् तक त्या सैन्सयात्रधकाऱ्याने शांतनुरावाांना त्रदले आत्रण त्यावरून प्रयत्न करण्यास साांत्रर्तले. ‘जर हा 
प्रयत्न यश्वी झाला तर ही कातणयांिे फार मोठ्या प्रमाणावर सैन्सयाला लार्तील’ असेही साांत्रर्तले. 
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हे आव्हान शांतनुरावाांनी ्वीकारले आत्रण रािांत्रदवस खपून नमुन्सयाचे एक कातणयांि तयार केले 
आत्रण त्या अत्रधकाऱ्याला वार्ीला येण्याचे आमांिण तारेने त्रदले. अत्रधकारी पुण्याहून त्रकलो्करवार्ीला 
त्रनघाले. वाटेत ते र्ता चुकून भलतीकरे्च रे्ले आत्रण मध्यरािी धुळीने माखलेले, भकेुलेले असे ते सर्ळे 
अत्रधकारी वार्ीला पोचले. पण आफयावर त्यानी 
 

“कातणयांि कुठे आहे ?” असा प्रश्न त्रवचारला आत्रण तर्क त्रतकरे् रे्ले. त्याांच्या कफपनेबरहुकूम 
झालेले हे कातणयांि पाहून त्यापकैी एका अत्रधकाऱ्याला इतका आनांद झाला की तो त्या यांिाभोवती आनांदाने 
नाचू लार्ला ! युद्धकाळात त्रकलो्कराांनी सांरिणखात्याला या यांिाांचा बऱ्याच मोठ्या प्रमाणात पुरवठा 
केला. 
 

युद्धकाळात अनेक र्रजेच्या व्तू सांरिणखात्याला लार्त. परांतु त्यातील कोणत्या व्तूचे उत्पादन 
हाती घ्यावयाचे हेही ठरत्रवणे आवश्यक होते. त्याबाबतीत शांतनुरावाांनी दूरदृष्टी दाखत्रवली व आपफया 
कारखान्सयाला पुढील पांधरावीस वषात ज्याांचा उपयोर् होईल अशाच व्तू त्रनर्तमतीसाठी हाती घेतफया. बाँबला 
लार्णाऱ्या कवचाांची फार मोठी ऑर्गर त्याांच्या हाती आली. ही कवचे उत्पात्रदत करून त्रकलो्कराांना 
लिावधी रुपये त्रमळाले असते. परांतु “युद्धकाळात बॉांबच्या कवचाांचे उत्पादन आम्ही भरपूर करून पुरेसा पैसा 
त्रमळव.ू पण युद्धाकालानांतर काय ? तोपयंत आमचे ्पधगक बाजारपेठेत पाय घट्ट रोवनू बसतील त्रन मधफया 
काळात आम्ही आपफया नेहमीच्या उत्पादनाांकरे् लि कमी केफयामुळे आपले नावही बाजारातून जाईल. तेव्हा 
आपण आपले नेहमीचे उत्पादन दुप्पट जोराने चालू ठेवावे व इतराांनी बॉांबची कवचे करावी” असा 
शांतनुरावाांचा शास्त्रशुद्ध त्रवचार होता.आपफया सहकाऱ्याांनाही हे पटत्रवण्यात ते यश्वी झाले. परांतु सांरिण 
खात्यातील अत्रधकाऱ्याला पटत्रवणे अवधर् होते. कारण ते उत्पादनाची सक्ती करू शकत होते. त्याांनाही 
त्रवश्वासात घेऊन “बाँबची कवचे कोणीही करू शकेल, त्याला फार मोठ्या तांिज्ञानाची जरुरी नाही. पण 
याांत्रिक हत्यारे, पांप आत्रण शतेीची अवजारे तयार करणे अवघर् आहे. त्याची देशाला र्रज आहे. आम्ही या 
व्तू पात्रहजे त्या प्रमाणात सांरिणखात्याला पुरव”ू असे साांर्नू सांरिण खात्याच्या अत्रधकाऱ्याची खािी 
पटत्रवली व ्वतःची या पेचातून सोर्वणूक करून घेतली. 
 

उत्पादनाचे तांिज्ञान आपफयाजवळ आहे हे दाखत्रवण्याची सांधीही शांतनुरावाांना लरे्चच त्रमळाली. 
भारत सरकारला ‘त्रलफ्ट अरँ् फोसग’ पद्धतीचे पांचवीस हजार पांप हव ेहोते. आतापयंत इांग्लां र्मधे बनत्रवलेले 
हे पांप त्रमश्रधातूचे असत. नमुन्सयाप्रमाणे या पांपाांची ऑर्गर त्रमळाफयावर ह्या सवग पांपाांना त्रकती ताांबे- त्रपतळ आत्रण 
त्रटन लारे्ल याची यादी करून शांतनुरावाांनी सांरिण खात्याकरे् पाठत्रवली. त्याांच्या परवानर्ीत्रशवाय हा कच्चा 
माल त्रमळणे शक्य नव्हते. त्ररसमर् नावाचे त्याांचे एक ताांत्रिक अत्रधकारी १९४२ साली त्रकलो्करवार्ीला जरा 
घुश्श्यातच आले. 
 

“त्रम. त्रकलो्कर, सध्या युद्ध चालू आहे. याची आपफयाला कफपना असेलच.” त्रम. त्ररसमर् म्हणाले. 
 

“होय मला नक्कीच माहीत आहे.” शांतनुराव. 
 
“कच्च्या मालाची चणचण आत्रण जहाजातून माल येण्याच्या अर्चणी याचीही आपफयाला कफपना 

असेलच.” 
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‘होय’ 
 

“आत्रण तरीही इतका कच्चा माल हवा म्हणून आमच्याकरे् मार्णी करता?” 
 

“ही मार्णी मी ्वतःहून केली नाही.” शांतनुराव म्हणाले. “अशा पांपासाठी त्रमश्रधातू वापरण्याची 
आवश्यकता नाही हे मी तुमच्या लोकाांना साांत्रर्तले. या पांपाांचे आरेखनही उर्ाचच रु्ांतारु्ांतीचे केले आहे हेही 
त्याांना साांत्रर्तले. पण नमुन्सयाप्रमाणे तुम्ही पांप बनवा असे त्याांनी साांत्रर्तफयाने माझा नाइलाज झाला. आता 
तुम्ही येथे आला आहात तर याबाबत बऱ्याच र्ोष्टी आपफयाला ठरत्रवता येतील.” 
 

“ते कसे?” 
 

“माझ्याकरे् एक पांप आहे, तो तुमच्या पांपाइतकाच चाांर्ला आहे.” शांतनुराव. 
 

“तुमच्याकरे् कसा काय पांप आला?” त्ररसमर् 
 

“कारण ते आमचे नेहमीचे उत्पादन आहे. आमचा पांप पाहून तो एकदा तुम्ही पसांत केलात म्हणजे 
तुम्हाला हव्या त्रततक्या पांपाांचे उत्पादन आम्ही करून देऊ शकू.” 
 

त्ररसमर्ने त्रकलो्कराांचा पांप पात्रहला. पुण्याला नेऊन त्याची चाचणी करण्यात आली. तसेच 
त्रनरत्रनराळया हवामानात त्रनरत्रनराळया त्रठकाणी नेऊन त्याची चाचणी घेतली रे्ली. शवेटी सवग चाचण्याांना 
उतरफयानांतर हा पांप पास झाला आत्रण सुमारे पांचवीस हजार पांपाांची ऑर्गर शांतनुरावाांना त्रमळाली. 
त्याकाळची ही फार मोठी ऑर्गर होती. त्यामुळे कां पनीला चाांर्ला पसैाही त्रमळाला आत्रण आपली ताांत्रिक 
कतगबर्ारी दाखत्रवण्याची सांधीही त्रकलो्कराांना त्रमळाली. 
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६. इगं्रं्लड व जमयनीर्ला भेट 
 

शांतनुरावाांच्या सौभाग्यवती यमुनाताई एकदा अत्रखल भारतीय मत्रहला पत्ररषदेच्या बैठकीसाठी 
त्रदल्लीला रे्फया असताना ‘फेर्रेशन ऑफ इांत्रर्यन चेबसग ऑफ काँमसग अँर् इांर््रीज ‘या सा्ं थेचे सां्थापक 
सद्य लाला श्रीराम याांच्याकरे् त्याांची उतरण्याची सोय झाली होती. त्यावळेी युद्धपत्ररल््थतीमुळे त्रदल्लीतील 
सवग हॉटेले, लष्करी व सांबांत्रधत अत्रधकाऱ्याांनीच भरलेली असत. व्यावसात्रयक, सामात्रजक कायगकते सकवा 
कामासाठी त्रदल्लीत येणाऱ्या इतर लोकाांची जारे्अभावी मोठीच पांचाईत होत असे. मत्रहला पत्ररषदेला आलेफया 
प्रत्रतत्रनधींची ही अर्चण लिात आफयावर लाला श्रीराम याांनी त्याांच्यासाठी आपले घर खुले ठेवले होते. 
यमुताईांप्रमाणेच अनेक मत्रहला प्रत्रतत्रनधी त्याांच्या घरी रात्रहफया होत्या. रािी जेवणाच्या वळेी लाला श्रीराम 
याांची त्याच्या घरी उतरलेफया पाहुण्याांशी ओळख करून देण्यात आली, यमुताईांची जेव्हा त्याांच्याशी ओळख 
झाली तेव्हा आपण त्रकलो्कराांचे नाव ऐकफयाचे व त्याांच्या यशाचे आपफयाला खूप कौतुक वाटत असफयाचे 
त्याांनी यमुताईांना साांत्रर्तले. त्यावळेी यमुताईांनी त्याांना त्रकलो्करवार्ीला भेट देण्याचे आग्रहाने त्रनमांिण 
त्रदले आत्रण लाला श्रीतम याांनी ते मान्सय केले. पुढे काही मत्रहन्सयाांनी ते कोफहापूरला एका पत्ररषदेसाठी आले 
होते. त्रतथून परत जाताना वाटेत ते त्रकलो्करवार्ीला उतरले. एक त्रदवस तेथे रात्रहले. कारखाना पाहून ते 
अत्रतशय प्रभात्रवत झाले व त्याांनी सवग र्ोष्टींची बारकाईने मात्रहती करून घेतली. प्रथम भेटीतच शांतनुराव आत्रण 
लालाजी दोघाांचेही एकमेकाांबिल चार्ले मत झाले.पढेु त्याांच्यात दृढ ्नेह उत्पन्न झाला व पर्पराांवरील 
अतूट त्रवश्वासामुळे व्यवसायातही ते एकि आले. शांतनुरावाांना तर लाला श्रीराम हे त्याांच्या घरातील एखाद्या 
ज्येि व्यक्तीप्रमाणेच वाटू लार्ले. धांदा –व्यवसायाची अत्रतशय उत्तम जाण असलेले ते एक पे्रमळ र्ृह्थ 
होते. माणसे ओळखण्याच्या बाबतीत त्याांना जणू काही सहाव ेइांत्रद्रय होते. त्याांच्या अनुभवाांचा शांतनुरावाांना 
अनेक र्ोष्टीमध्ये उपयोर् झाला. त्याांचे त्रमि आत्रण जवळचे नातेवाईक त्याांना लालाजी म्हणत.शांतनुरावही 
त्याांना लालाजी म्हणनूच हाक मारू लार्ले. लाला श्रीराम पुढे अनेक वष े ‘त्रकलो्कर आँईल इांत्रजन’ चे 
अध्यि होते. 
 

पीटर कां पनीशी पाच अश्वशक्तीची त्रर्झेल यांिे सुरु करणाऱ्या सहयोर्ाच्या कराराची बोलणी पूणग 
करण्यासाठी शांतनुराव व त्याांचे मावसभाऊ नानासाहेब रु्जगर इांग्लां र्ला जाऊ इल्च्छत होते. त्याांना इांग्लां र्ला 
जाणे शक्य व्हाव ेयासाठी सरकारन आपले वजन खचग करण्याची तयारी दशगवली होती; माि युद्ध चालू 
असफयाने त्याबाबतीत शांभर टके्क यश त्रमळेलच याची त्याांना खािी वाटत नव्हती.सवग त्रवमानाांची उड्डाणे 
हवाईदलाच्या सूचनाांनुसार होत होती. आत्रण फक्त लष्करातील माणसाांनाच त्रवमानात जार्ा त्रमळत होती. 
शांतनुरावाांनी जेव्हा हे सवग लालाजींना साांर्नू सचता व्यक्त केली तेव्हा लालाजी म्हणाले, “तुम्ही इांग्लां र्ला 
जाऊन हे काम यश्वीरीत्या पूणग कराव ेअशी माझीही फार इच्छा आहे. तेव्हा हे काम तुम्ही माझ्यावर सोपवा.” 
 

लालाजींनी त्रदल्लीतील उच्चपद्थ अत्रधकाऱ्याांवर काय जादू केली कुणास ठाऊक, पण लवकरच 
इांग्लां र्ला जाणाऱ्या त्रवमानात दोन जार्ा देण्यात आफयाचे त्याांनी कळत्रवते. पॅरी कां पनीचे श्री. मूली याांच्याशी 
शांतनुरावाांनी लरे्च सांपकग  साधला. त्याच सांध्याकाळी चचा करून कराराच्या शती त्रनत्रित केफया. 
मध्यरािीपयंत दोघाांनी चचा पूणग केली आत्रण मध्यरािीच श्री. मूलींनी त्याांच्याबरोबर इांग्लां र्ला देण्यासाठी 
पि त्रलत्रहले. 
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शांतनुराव आत्रण नानासाहेब रु्जगर कराचीमार्े एका फ्लाईांर्बोटीने इांग्लां र्ला त्रनघाले ते कराचीहून 
बर्दाद –कैरो मार्े इांग्लां र्ला पलगहाबगर येथे, तब्बल पाच त्रदवसाांनी, सांध्याकाळी ५ वाजता पोचले. नांतर 
रेफवनेे प्रवास करून मध्यरािी लां र्नला पोचले. 
 

लां र्नच्या ‘ब्लॅकआउट’ मध्ये त्याांना अर्दी हरवफयासारखे झाले. र्त्यावरील वाहतूक व्यव्था बांद 
होती. र्र्द अांधाऱ्या र्त्याांमध्ये काहीच त्रदसत नव्हते. असहाय्य ल््थतीत ते होते. रेफवे् टेशनवरील 
अत्रधकाऱ्याांच्या सफफयानुसार ते एका लष्करी र्ार्ीने ्टेशनबाहेर पर्ले. जा्तीत जा्त माणसे मावण्याच्या 
त्रहशबेाने बनत्रवलेफया त्या र्ार्ीत साधे लाकर्ी बाक होते. त्याांच्यावर बसून प्रवास करणे म्हणजे अर्दी हालच 
होते.पण त्याला नाइलाज होता. त्याांची अर्चण लष्करी अत्रधकाऱ्याांना समजावनू साांत्रर्तफयावर त्याांनी त्याांना 
त्याांच्या हाँटेलवर नेऊन पोचत्रवले. 
 

दुसऱ्या त्रदवशी सकाळी पीटर कां पनीच्या कायालयाची चौकशी केली तेव्हा ते उतरले होते त्रतथून 
चार मलै अांतरावर हे कायालय असफयाचे समजले. ते त्या कायालयामध्ये रे्ले आत्रण कॅप्टन र्ीक पीटर याांना 
भेटले. 
 

बोलणी सुरू झाली आत्रण लवकरच त्याांच्या लिात आले की, वाटाघाटी पूणग होऊन करारावर सह्या 
व्हायला बराच काळ लार्णार आहे. पण करार पूणग झाफयात्रशवाय इथून परत जायचे नाही, असे त्याांनी पके्क 
ठरत्रवले होते. आवश्यक असलेली सवग मात्रहती त्याांच्याजवळ जय्यत तयार होती. वत्रकलीचे त्रशिण पूणग 
केलेले नानासाहेब रु्जगर बरोबर होते. बोलणी सुरु असताना नानासाहेबाांची तल्लख बुद्धी आत्रण कायद्याचा 
बारीकसा मुिाही नजरेतून सुटू न देण्याचे अचाट कौशफय पाहून सर्ळे चत्रकत झाले. त्याचबरोबर 
व्यावसात्रयक दूरदृष्टीही त्याांच्याजवळ उत्तम असफयाचे त्रदसून आले. 
 

लां र्नमधील वा्तव्यात त्याांना र्रजेप्रमाणे अन्नाची व कपड्याांची ‘रेशन कुपन्सस’ घ्यावी लार्त होती. 
त्रब्रटनमधील युद्धकालीन पत्ररल््थतीशी जमवनू घेणे भार्च होते. बोलणी जशी पढेु सरकू लार्ली तसे 
ज्याांच्याशी व्यवहार करीत आहोत ते लोक धांद्यात अत्रतशय त्रनष्णात असफयाचे शांतनुराव व रु्जगर याांच्या 
अनुभवास आले. करार करून आपण तोट्यात येऊ नये यासाठी तेही दि होते.ते वरे्वरे्ळे मसुदे पुढे करीत 
होते व त्यावर भवत्रत न भवत्रत चालू होती.सवग र्ोष्टी यथासाांर् पूणग होण्यास पुढे चार मत्रहने लार्ले. 
 

युद्धाच्या भयांकर काळात त्रब्रत्रटश लोकाांना काय भोर्ाव ेलार्त होते याचाही त्याांनी अनुभव घेतला. 
व्ही-२ बाँबचा कानठळया बसत्रवणारा आवाज आत्रण त्यामुळे होणारे प्रचांर् नुकसान त्याांच्या कायम ्मरणात 
रात्रहले. 
 

दो्ताांना युरोपमध्ये सांपूणग त्रवजय त्रमळाला. त्या त्रवजय त्रदनाच्या उत्सवी वातावरणात (८मे १९४५) 
ते लां र्नमध्येच होते. युद्धात्रवषयी त्रब्रत्रटश लोकाांच्या काय भावना होत्या. ते त्याांना त्या त्रदवशी समजले. 
जमगनीच्या त्रबनशतग शरणार्तीची वाता त्रब्रटनमध्ये पोचताच र्ते माणसाांनी फुलून रे्ले होते. बायका, पुरुष, 
मुले सवगजण बेहोष होऊन र्ात होते, नाचत होते आत्रण मनसोक्त मद्य पीत होते. दुसरे महायुद्ध ३ सप्टेंबर 
१९३९ ला सुरु झाले आत्रण जमगनी शरण आला तेव्हा म्हणजे ८ मे १९४५ ला युद्ध सांपले. पाच वष ेआत्रण आठ 
मत्रहने सतत चाललेला सांघषग, बॉांबचा वषाव, त्रवनाश हे सवग सांपले होते. त्रहटलरचा अांत झाला होता. जमगन 
सैन्सयाचा बीमोर् करून जमगनी पादाक्राांत करण्यात आला. इटलीवरही कब्जा त्रमळत्रवण्यात आला. त्रदवसराि 
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चाललेफया बॉांबवषावाचे महाभयानक सि सांपले होते. युद्धभमूीवर बळी जाणारे लाखो तरुण आत्रण बाँसबर्मुळे 
मृत्युमुखी पर्णारे स्त्री पुरुष आत्रण मुले, प्रचांर् नुकसान हे सवग थाांबले होते. त्रब्रत्रटश लोकाांनी आपला सुटकेचा 
आनांद मुक्तपणे व्यक्त केला.आत्रण त्रमळत्रवलेला त्रवजय जल्लोष करून साजरा केला. 
 

एक त्रदवस शांतनुराव कॅप्टन त्रर्क पीटरबरोबर त्याांच्या करारात्रवषयी चचा करीत बसले असताना 
कॅप्टन त्रर्कना फोन आला. फोनवर बोलताना कॅप्टन त्रर्कने फोनवर दुसऱ्या बाजूने बोलणाऱ्या व्यक्तीवर 
भत्रर्मार सुरू केला आत्रण पीटसग आत्रण त्रल्टसग याांसारख्या प्रमुख कारखान्सयाांना वर्ळण्यात आफयाबिल 
तक्रार करून शवेटी, काय वाटेल ते झाले तरी पीटसग कारखान्सयाांचा समावशे व्हायलाच हवा, असे त्या 
व्यक्तीला बजावनू साांर्ीतले. 
 

फोनवरचे त्याांचे बोलणे सांपफयावर तुम्ही एवढी कुणाला तांबी त्रदलीत, असे शांतनुरावाांनी त्याांना 
त्रवचारले. तेव्हा कॅप्टन त्रर्क मोठ्याने हसले आत्रण म्हणाले, ‘वा! तुम्हाांला माहीत नाही ? युद्धकाळात जमगनीने 
उद्योर्ात केलेफया ताांत्रिक प्रर्तीची पाहणी करण्यासाठी त्रब्रटनमधील मोठ्या उद्योर्ाांच्या प्रमुख व्यक्तींचे एक 
त्रशष्टमांर्ळ लवकरच जमगनीला जाणार आहे.’ 
 

पण त्रर्कच्या चेहऱ्यावरून ते साांर्त होते त्यापेिा बरेच काही समजले आत्रण शांतनुरावाांनी त्याांना 
्पष्टपणे त्रवचारले, ‘खरे साांर्ा, हा काही केवळ पाहणीचा दौरा नाही. त्याचा युद्धातील नुकसानभरपाईशी 
काहीतरी सांबांध असला पात्रहजे आत्रण तुम्हाांला रत्रशयनाांच्या आधी जमगनीतील सवात चाांर्ले उद्योर् त्रखशात 
टाकायचे आहेत, होय ना ?’ 
 

त्रर्क पुन्सहा हसले आत्रण म्हणाले, ‘बरोबर ! त्यासाठीच हा दौरा आहे.हरामखोराांनी आमच्या 
उद्योर्ाांचा त्रवध्वांस केला आहे, त्याची भरपाई त्याांनी करायलाच हवी.’ त्याांनी त्रवचारले, ‘तुमचे सरकार ्व्थ 
कसे? तुम्ही सुद्धा जायला हवे, ’ ते म्हणत होते ते शांतनुरावाांना पटले आत्रण त्याांनी भारत सरकारच्या 
अत्रधकाऱ्याांशी त्यात्रवषयी बोलायचे ठरत्रवले. 
 

सहयोर्ाच्या करारावर सह्या करून शांतनुराव आत्रण नानासाहेब १९४५ च्या आँर््ट अखेरीस 
भारतात परतले तेव्हा हीच र्ोष्ट सवगप्रथम करण्याचे त्याांच्या मनात होते. याबिल ते व्हाईसरॉयच्या कायगकारी 
मांर्ळाचे सद्य सारा अदेशर दलाल आत्रण त्याांचे सत्रचव श्री एच. व्ही. आर. अय्यांर्ार याांच्याशी इांग्लां र्मध्ये 
असतानाच बोलले होते. त्रब्रटनमधील उद्योर्ाांसाठी तेथील सरकार जे करीत होते त्याचे महत्व भारतातील 
त्रब्रत्रटश शासनाला जाणवलेले त्रदसले नाही. श्री. अय्यांर्ार याांनी साांत्रर्तफयाप्रमाणे भारतात पोचताच 
शांतनुरावाांनी त्याांना पि त्रलत्रहले. 
 

माि त्रकती भारतीय उद्योर्पती जमगनीला जाऊ इल्च्छतात, असे जेव्हा श्री. अय्यांर्ार याांनी त्याांना 
त्रवचारले तेव्हा त्याांची काहीशी पांचाईतच झाली. कारण एकतर त्याांच्यापैकी कुणी या र्ोष्टीचा त्रवचारच 
केलेला नव्हता आत्रण आतापयंत असे प्रत्रतत्रनधी मांर्ळ वर्ैरे नेण्याचा कधी प्रसांर्ही आला नव्हता. आता 
जमगनीला जाण्यासाठी माि असा एखादा उद्योर्पतींचा र्ट तयार करणे त्रनकर्ीचे होते. दलाल सकवा 
अय्यांर्ार हे काही भारताचे प्रत्रतत्रनत्रधत्व करणारे ‘एकसद्य त्रशष्टमांर्ळ’ म्हणून शांतनुरावाांना एकट्याला 
पाठव ूशकणार नव्हते. इतर काही जणाांशी बोलणी केली आत्रण एक र्ट तयार केला. जमगनीला जाणाऱ्या 
भारतीय उद्योर्पतींच्या पत्रहफया तुकर्ीत भारत सरकारने शांतनुराव, ‘ए्रेला बॅटरीज’ चे र्ॉ.जरीवाला, 
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‘्टँर्र्ग बटॅरीज’ चे श्री. चार आत्रण मुांबईच्या ‘एन.पॉवले कां पनी’ चे श्री.नायर याांची त्रनवर् केली. हे त्रशष्टमांर्ळ 
नोव्हेंबर १९४५ मध्ये म्हणजे जमगनाांनी शरणार्ती पत्करफयानांतर चार मत्रहन्सयाांनी जमगनीला रे्ले. तेव्हा जमगनी 
लष्कराच्या अमलाखाली असफयाने त्रतथे रे्फयावर त्याांना कनगलच्या दजाचे लष्करी र्णवषे देण्यात आले. 
 

ते जमगनीला पोचले तेव्हा जमगनीतील उद्योर्ाांपैकी काय काय पाहता येईल आत्रण कुठे काय आहे 
याची त्याांना काहीच कफपना नव्हती. म्हणून ते दोन त्रदवस दो्त राष्राांच्या मुख्य लष्करी ठाण्याच्या त्रठकाणी 
रात्रहले. त्याांनी त्याांच्याकरू्न जमगनीतील कारखान्सयाांची यादी त्रमळवली. उद्योर्ाांनुसार आत्रण त्रठकाणाांनुसार 
त्याांचे वर्ीकरण केले आत्रण नांतर भेटींचा कायगक्रम आखला. एक लष्करी र्ार्ी, ड्रायव्हर, आत्रण एक दुभाष्या 
त्याांच्या त्रदमतीला देण्यात आले आत्रण ते ठरवतील त्या त्रठकाणी त्याांना जायची परवानर्ी देण्यात आली. 
 

कृत्रषयांिे, पांप, याांत्रिक हत्यारे, त्रर्झेलयांिे अशा त्रवशषे रस असलेफया उत्पादनाांचे त्रकतीतरी 
कारखाने शांतनुरावाांनी पात्रहले. याांत्रिक उत्पादनाांचे हे कारखाने उत्तर जमगनीतील हँम्बुर्गपासून दत्रिणेतील 
ररँ्ॉफफ्झेल आत्रण म्युत्रनचपयंत सवगदूर पसरलेले होते. सुदैवाने त्याांना कातणयांिे, पांप आत्रण लहान यांिाांच्या 
आरेखनाांची एक मात्रलका एका त्रठकाणी त्रमळाली आत्रण त्याांनी ती लरे्च ताब्यात घेतली. जणू काही त्याांच्या 
युद्धकाळातील सेवबेिलचे त्याांना त्रमळालेले ते बिीसच होते. पण त्याांचा खरा फायदा झाला तो या दौऱ्यात 
श्री. फँ्रझ ्टॉक या एका अत्रतशय त्रनष्णात इांत्रजत्रनयरशी त्याांची मिैी झाफयाने. त्या वळेी ते ‘र्ाँइझ फँकटरी’ 
त काम करीत होते. पुढे १९४६ मध्ये पुण्यात ‘त्रकलो्कर आँईल इांत्रजन्सस त्रलत्रमटेर्’ ही कां पनी सुरु केली तेव्हा 
श्री. ्टॉक याांनी भारतात नोकरीस येण्याचे मान्सय केले व काही वष ेत्याांनी शांतनुरावाांबरोबर काम केले. 
 

जमगनीत बॉांबहफफयामुळे कारखान्सयाांचे झालेले अपत्ररत्रमत नुकसान अनेक त्रठकाणी त्याांच्या त्रनदशगनास 
आले.या भेटीमुळे शांतनुरावाांना फँ्रझ ्टॉकसारखाच आणखी एका त्रमि त्रमळाला आत्रण त्रकलो्करसमूहात 
आणखी एका उद्योर्ाची भर पर्ली. हँम्बुर्गला आपफया कारखान्सयाच्या अवशषेाांपाशी त्रखन्नपणे उभे असलेले 
श्री. फे्रर् शलेू याांच्याशी शांतनुरावाांची र्ाठ पर्ली. आपफया अत्रतत्रप्रय र्ोष्टीचा त्रवध्वांस र्ोळयाांसमोर पाहताना 
चेहऱ्यावर त्रदसणारी असीम उत्रद्वग्नता श्री. शूलें च्या चेहऱ्यावर शांतनुरावाांना त्रदसली. 
 

श्री. शलूें नी आपफया मनातील वदेना बोलून दाखत्रवली. त्याांच्या वत्रर्लाांनी १९०६ मध्ये एक लहानसा 
उद्योर् सुरु केला. खूप पत्ररश्रम करून थोड्याच अवधीत त्याांनी आपफया लहानशा उद्योर्ाचे एका मोठ्या 
व्यवसायात रूपाांतर केले. शुले बनवीत असलेफया भातत्रर्रण्या त्याांच्या रु्णवते्तबिल फार नावाजफया होत्या 
व जर्भर त्याांचा खप होता. वत्रर्लाांच्या त्रनधनानांतर फे्रर् शुले याांनी व्यवसायाची जबाबदारी साांभाळली. युद्ध 
सुरु झाले तेव्हा व्यवसायाची ल््थती उत्तम होती. ‘युद्ध सांपफयावर हे माझ्यासाठी त्रशल्लक रात्रहले आहे.’ भग्न 
अवशषेाांकरे् बोट दाखवीत श्री. शलेू याांनी शांतनुरावाांना साांत्रर्लते. 
 

फे्रर् शलूेंची त्या वळेची भावना, त्याांचे दुःख कुणीही समजू शकत होते. शांतनुरावाांच्या मनात आले- 
लक्ष्मणरावाांनीही फे्रर्च्या वत्रर्लाांप्रमाणेच आपफया उद्योर्ाची सुरुवात केली होती. त्याांनीही पत्ररश्रम करूनच 
यश त्रमळत्रवले होते. त्याांनी मुलाांच्या हाती सोपत्रवलेला सुसांघत्रटत उद्योर् युद्धकाळात भरभराटीस आला आत्रण 
त्याचा आणखी त्रव्तार करण्यासाठी त्याांच्या मुलाने इांग्लांर्मध्ये जाऊन अत्रलकरे्च एक सहयोर्ाचा करारही 
केला होता. एकीकरे् आपफया वत्रर्लाांनी आपफयाकरे् सोपवलेला हा उद्योर् समृद्ध होत चालला असतानाच 
फे्रर्चा उद्योर् माि धुळीस त्रमळाला होता. पण फे्रर् शूले त्रजि हरले नव्हते. त्याांनी पनु्सहा त्याांचा कारखाना 
उभा केला आत्रण ‘एफ. एच. शूले, हँम्बुर्ग’ या आपफया उद्योर्ाची घर्ी पुन्सहा बसत्रवली. 



 

अनुक्रमणिका 

 
फे्रर् शूलें च्या उद्योर्ात्रवषयी मनात असलेफया भावनाांचे पयगवसान तो उद्योर् ्वतः त्रवकत घेण्यात 

होईल, असे शांतनुरावाांना त्यावळेी अत्रजबात वाटले नव्हते. पण १९६४ मध्ये हे घरू्न आले. कसे, ते पुढे ओघाने 
येईलच. 
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७. नव्या कारखानयाचें सकंल्प 
 

तैलयांिे व त्रवजेची मोटार यासाठी परकीय सहयोर् झाफयानांतर हे कारखाने कोठे काढावयाचे हा 
प्रश्न होता. या दोन्सहींच्या उत्पादनासाठी दोन ्वतांि कारखाने काढण्याचे ठरले. यापूवीच ‘म्हैसूर 
त्रकलो्कर’ काढताना त्रकलो्करवार्ीतून बाहेर पर्ण्याचा त्रनणगय घेण्यात आला होता. आता आणखी एका 
त्रनणगय शांतनुरावाांनी घेतला. हत्ररहर सकवा त्रकलो्करवार्ी इथफया प्रकफपाांप्रमाणे नवीन जमीन घेऊन सर्ळी 
वाढ ्वतः करावयाची, कामर्ाराांकत्ररता, अत्रधकाऱ्याांकत्ररता घरे बाांधायची, त्याांत पैसे रु्ांतवावयाचे, असे 
करावयाचे नाही. त्याऐवजी तेच भाांर्वल उत्पादक कामासाठी वापरावयाचे, हा तो त्रनणगय, म्हणून घराांची 
जबाबदारी जेथे अांर्ावर पर्णार नाही अशी शहरे त्याांनी त्रनवर्ली. त्याकत्ररता बांर्लोर येथे ‘त्रकलो्कर 
इलेक्रीकल कां पनी’ आत्रण पणेु येथे ‘त्रकलो्कर आईँल इांत्रजन्सस कां पनी’ काढण्याचे ठरत्रवण्यात आले. 
 

शांतनुराव १९४५ च्या अखेरीस जमगनीहून परतले आत्रण १९४६ च्या प्रारांभास दोन नव ेकारखाने सुरू 
करण्याच्या कामात रु्ांतले. या दोन कां पन्सया म्हणजे बेंर्लोर येथील ‘त्रकलो्कर इलेल्क्रक कां पनी 
त्रलत्रमटेर्’(केईसी) आत्रण पुणे येथील ‘त्रकलो्कर ऑइल इांत्रजन्सस त्रलत्रमटेर्’ (कोएल).त्याांनी ्वतः 
कोएलची जबाबदारी घेतली आत्रण त्याांचा सर्ळयात धाकटा भाऊ रवींद्र आत्रण नानासाहेब रु्जगर याांनी 
केईसीची जबाबदारी उचलली. १९४२ मध्ये अमेत्ररकेतून परत आफयावर रवीने त्रकलो्करवार्ीला मयात्रदत 
प्रमाणावर याांत्रिक हत्यारे आत्रण यांिे या आधीच्या उत्पादनाांप्रमाणेच त्रवजेची मोटार तयार करण्याचेही प्रयोर् 
आधी करून पात्रहले होते. त्याांचे वत्ररि इांत्रजत्रनअर श्री. एन. के.जोशी याांनी जानेवारी, १९३९ मध्ये पाच 
अश्वशक्तीची एक त्रवजेची मोटार तयार केली होती आत्रण त्रतच्या चाचणीचे त्रनष्कषग समाधानकारक होते. 
त्यानांतर त्याांनी काही मोटारी बनत्रवफया. पण त्या सवग मुख्यतः त्याांच्याच कारखान्सयामध्ये वापरण्यात आफया. 
रवी अमेत्ररकेहून परत आफयावर जरी लहान प्रमाणावर त्रवजेच्या मोटारी बनव ूलार्ले होते तरी, त्यातून त्याांना 
त्रमळालेला मोलाचा अनुभव ब्रश कां पनीशी सहयोर्ाचा करार करून केईसीची ् थापना करताना फार उपयोर्ी 
ठरला. 
 

कोएल सुरु करण्यासाठी त्रकलो्कराांना पुणे अनेक दृष्टींनी योग्य त्रठकाण वाटले. उत्तम हवा, 
मुांबईपासून जवळ, दळणवळणाच्या सवग सोयींची उपलब्धता आत्रण सवात महत्वाची र्ोष्ट म्हणजे योग्य त्या 
प्रकारचे ताांत्रिक मनुष्यबळ पणु्यालाच उपलब्ध होते. पुणे सांपूणग भारतात त्रवदे्यचे माहेरघर म्हणून प्रत्रसद्ध होते. 
सांरिण उत्पादनाचे काही महत्वाचे कारखानेही पुण्याजवळ होते आत्रण ही र्ोष्ट त्याांच्या दृष्टीने महत्वाची 
होती, कारण युद्ध सांपताच सांरिणखात्यातील त्रवशषेतः ‘ऑर्गनन्सस इांत्रजत्रनअसग’ आत्रण ‘त्रर्फेन्सस वकग शाँप्स’ 
मधील कमी केलेला प्रत्रशत्रित कामर्ारवर्ग पुण्याला उपलब्ध होऊ शकेल ही र्ोष्ट त्याांनी हेरली होती. या 
कारणाांमुळे जारे्चा त्रवचार करताना सवांनी एकमताने पुण्याची त्रनवर् केली. बांर्लोरला केईसीच्या 
उभारणीचे काम नानासाहेब रु्जगर आत्रण रवी त्रकलो्कर याांच्या देखरेखीखाली सुरु झाले आत्रण शांतनुरावाांनी 
मुख्यतः पुण्यात कोएलची उभारणी करण्यावर लि कें त्रद्रत केले. 
 

पुणे व बांर्लोर या दोन्सही शहराांची त्रनवर् करण्यातही शांतनुरावाांची दूरदृष्टी होती. ही दोन्सही र्ाव े
शिैत्रणकदृष्ट्या प्रत्रसद्ध होती. त्यामुळे तज्ज्ञ तांिज्ञाांचा सकवा कुशल कामर्ाराांचा पुरवठा शक्य होता. भरपूर 
पाणी, चाांर्ले हवामान याांबिल दोन्सही र्ाव ेप्रत्रसद्ध होती. वाहतुकीच्या दृष्टीनेही सवग सोयी या र्ावात होत्या. 
पुणे तर मुांबईच्या जवळ असफयाने मुख्य बाजारपेठ जवळ होती. 
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आता सर्ळयाांना बरेच काम करायचे होते आत्रण तेही अत्रतशय थोड्या वळेात. त्यामुळे सवग 
व्यव्थापक लष्कराच्या त्रबनीच्या पथकाप्रमाणे वरे्ाने कामे करीत होते. शांकररावाांची त्रकलो्करवार्ीच्या 
कारखान्सयाचे सर व्यव्थापक म्हणून त्रनयुक्ती करण्यात आली. शांभअुण्णा आत्रण राजारामपांत हत्ररहरच्या 
म्हैसूर त्रकलो्करचे काम साांभाळीत होते, तर रवी आत्रण नानासाहेब बेंर्लोरला केईसीच्या कामात रु्ांतले 
होते. केईसीत्रशवय त्रकलो्करवार्ीच्या व्यव्थापनाचीही काही जबाबदारी नानासाहेबाांवर होती. शांतनुराव 
्वतः कोएलच्या कामात व्यग्र होते. सवांच्या र्ाठीभेटी होणेही अवघर् झाले होते. कामात्रनत्रमत्तानेच पुण्याहून 
त्रकलोकरवार्ी, हत्ररहर सकवा बांर्लोर येथे जाणे येणे चालू होते. 
 

त्रकलो्करवार्ीला त्रकलो्कराांनी यश्वीरीत्या त्रर्झेलवर चालणारे यांि तयार केले होते आत्रण 
त्याला पात्ररतोत्रषकही त्रमळाले होते. तसेच एन. के जोशी याांनी तेथे त्रवजेची मोटारही तयार केली होती आत्रण 
त्याची यश्वी चाचणीही घेतली होती. मर् हे तांिज्ञान मात्रहती असताना पुन्सहा याच िेिात शांतनुरावाांनी 
परकीय सहयोर्ाचे करार का केले असा प्रश्न अनेक वळेा त्रवचारला जातो. 
 

त्रवत्रवध प्रकारची यांिे तसेच त्रवजेची मोटार बनत्रवण्याचा अनुभव शांतनुरावाांजवळ होता हे खरेच. परांतु 
व्यापारी उत्रिष्टाने उत्पादन सुरु करणे लवकर शक्य व्हाव े आत्रण त्याांच्या सहयोर्ी कां पन्सयाांच्या प्रर्त 
तांिज्ञानाचा आत्रण उत्पादनतांिात वळेोवळेी होणाऱ्या सुधारणाांचा फायदा त्रमळावा या दोन काराणाांसाठी 
त्याांनी सहयोर्ाचा करार केला. तसेच, करारानुसार पँरी कां पनीला एकमेव त्रवतरक करण्यात आले होते. 
त्यामुळे त्रवक्रीतील ्थैयाचाही लाभ होणार होता. एरव्ही सांपूणग त्रवतरण यांिणा उभी करण्यास बराच काळ 
लार्ला असता. 
 
परकीय सहयोग का ? 
 

परकीय सहयोर् करण्यामार्ची त्रकलो्कराांची कारणे अनुभवत्रसद्ध अशा त्रनखळ व्यावसात्रयक 
तकग शास्त्रावर आधारलेली होती. त्याांनी १९२६ ते १९३९ च्या दरम्यान त्रर्झेलवर चालणारी यांिे बनत्रवली हे 
जरी खरे असले तरी त्यासाठी त्याांना सुटया भार्ाांच्या आयातीवरच पूणगपणे अवलांबून राहाव ेलार्त होते. 
आयात केलेले भार् एकि जोरू्न उत्पादन करणाऱ्या कुठफयाच उद्योर्ाची फार काळपयंत वाढ होणे शक्य 
नाही. भारताचे सुप्त सामर्थ्यग लिात घेता, आपण ्वतःच हे भार् आत्रण घटक बनत्रवण्यास प्रारांभ करायला 
पात्रहजे, असे त्याांना तीव्रतेने वाटत होते. ते करण्याची त्याांची त्रन्सांशय कुवत होती. पण परदेशातील 
सहयोर्ी कां पन्सयाांनी पुरत्रवलेफया तांिज्ञानाअभावी थोड्या काळात आत्रण कमी खचात ही र्ोष्ट साध्य करणे 
त्याांना शक्य झाले नसते. यांिे त्रकमान त्रकमतीत तयार करायची तर त्यासाठी यांिाांचे उत्पादनही मोठ्या 
प्रमाणावर करणे आवश्यक होते. मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन करताना प्रमाणीकरणाची आवश्यकता असते. 
प्रत्येक लहानसा घटकही ठरावीक मोजमापाचाच असावा लार्तो. अशा घटकाांचे उत्पादन करायचे तर 
त्यासाठी यांि आरेखने (ड्रॉईांग्ज), त्रवत्रनदेश (्पेत्रसत्रफकेशन्सस), यांिे, साधनसामग्री (इत्रिपमेटस) 
यासारख्या उत्पादनप्रत्रक्रयेत आवश्यक अशा अनेक बाबींची व साधनाांची व्यव्था करणे ओघानेच आले. 
यांिाांचे सुटे भार् तयार करणे आत्रण त्याांची यांिे तयार करणे यासाठी कारार्ीरी, कौशफये याांची आवश्यकता 
असते आत्रण त्याांची मोजमापातील अचूकता कायम राखण्यासाठी त्रश्तबद्ध उत्पादनतांिाचीही र्रज असते. 
 

त्रकलो्काराांकरे् अशी पत्ररपूणग उत्पादनत्रसद्धता अल््तत्वात नव्हती, अत्रतवरे्वान उभी त्रर्झेलयांिे 
त्याांनी त्याांच्या कारखान्सयात मोठ्या प्रमाणावर तयार केलेली नव्हती. सकवा भारतात अन्सय कुणीही ती तयार 
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केलेली नव्हती. त्यासाठी जर आरेखने, साचे आत्रण ओतकाम पेट्या (मोल्फर्ांर् बाँक्सेस) करण्यापासून तयारी 
केली असती तर त्यासाठी त्याांना अनेक वष ेप्रयत्न कराव ेलार्ले असते आत्रण त्याचबरोबर प्रचांर् खचाचीही 
तयारी ठेवावी लार्ली असती. त्याांना कमी वळेात, कमी श्रमात आत्रण कमी खचात हे साध्य करायचे होते. 
लवकरात लवकर यांिे बाजारात त्रवक्रीस आणायची होती. म्हणूनच सहयोर्ाचा करार करून सांशोधनातील 
अनेक वष ेशांतनुरावाांनी वाचत्रवली आत्रण त्या सांशोधनापायी व्हावयाचा लाखो रुपयाांचा खचगही वाचत्रवला. 
 

त्रर्झेलयांिे आत्रण त्रवजेच्या मोटारी याांच्या त्रनर्तमतीचा जो अनुभव शांतनुरावाांनी त्रमळवला होता 
त्यावरून त्याांच्या मोठ्या प्रमाणावरील उत्पादनासाठी काय काय कराव ेलारे्ल याची त्याांना पूणग कफपना 
आली होती. काय करायला हव ेआत्रण कसे करायला हव ेहे समजण्यासाठी ते परदेशी सहकाऱ्याांवर कधीच 
अवलां बून रात्रहले नाहीत. त्याांचा व्यवसाय त्याांना चाांर्ला कळत होता आत्रण सहयोर्ाचा करार करून ते 
जलदर्तीने एक पायरी पढेु सरकले होते. त्रकलो्कराांचा हा त्रनणगय अचूक आत्रण व्यवहायग होता हे नांतर 
अनुभवानेच त्रसद्ध झाले. 
 

करारावर सह्या करून इांग्लांर्हून परत आफयावर इमारती बाांधणे, यांिसामग्री आयात करणे व ती 
बसत्रवणे, माणसाांना कामाचे प्रत्रशिण देणे, या सवग र्ोष्टी पूणग करण्यावर त्याांनी लि कें त्रद्रत केले. 
 

शतेीला पाणीपुरवठा करण्यासाठी उपयोर्ी अशा लहान आकाराच्या उभ्या त्रर्झेलयांिाांचे उत्पादन 
प्रथम सुरु करण्याचे शांतनुरावाांनी ठरत्रवले होते. शतेकऱ्याला एका शतेावरून दुसऱ्या शतेावर सकवा एकाच 
शतेात दोन त्रवत्रहरी असफयास एका त्रवत्रहरीवरून दुसऱ्या त्रवत्रहरीवर सहजपणे हलत्रवता येईल असे आटोपशीर 
बाांधणीचे पाच अश्वशक्तीचे इांत्रजन त्याांच्या र्ोळयाांपुढे होते. त्रकलो्कर पांपाला जोरू्न वापरफयाने छोट्या 
शतेकऱ्यालाही त्याचा फायदा होईल असे इांत्रजन त्याांना हव ेहोते. 
 

एकूण शतेकऱ्याांपैकी जवळ जवळ ९० टके्क शतेकरी हे छोटे शतेकरी होते. या छोट्या शतेकऱ्याला 
कुठफयाही र्त्यापासून दूरवर नेता येईल, वळेप्रसांर्ी दुसऱ्या र्रजू पण र्रीब शतेकऱ्याला भाड्याने देता 
येईल असा सुटसुटीत सांच त्याांना तयार करायचा होता. त्या दृष्टीने पाच एच.पी.पेटर एव्ही -१ यांिाचे 
उत्पादन सुरू करण्याचे त्याांनी त्रनत्रित केले. 
 

१९४५ च्या अखेरीस यांिे व इतर साधनसामग्रीच्या मार्ण्या त्रकलो्कराांनी नोंदत्रवफया आत्रण कां पनीची 
नोंदणी करणे, जमीन त्रमळत्रवणे, इमारती बाांधणे, यांिसामग्री बसत्रवणे, उत्पादन सुरू करणे या सवग र्ोष्टींसाठी 
वळेापिकही आखले. शांतनुरावाांना वळेापिकाप्रमाणे कामे पूणग करण्याची इतकी सवय झाली होती की 
कोएलची सवग तयारी पूणग केली तेव्हा उत्पादन सुरू होण्यास पुढे झालेफया त्रवलां बाची त्याांनी जराही अपेिा 
केलेली नव्हती. परांतु प्रत्येक बाबतीत होण्याऱ्या उत्रशरामुळे त्याांचे वळेापिक ढासळत रे्ले व शवेटी ‘एक 
साधारण अांदाज’ यापलीकरे् त्याला फारसा अथगच रात्रहला नाही! 
 

कारखान्सयासाठी जार्ा त्रमळवणे ही त्याांच्या वळेापिकावरील पत्रहली र्ोष्ट होती. त्याांना हवी 
असलेली जमीन दोन तुकड्याांत त्रवभार्लेली होती. सरकारने जमीन सांपादन करून कारखाना बाांधण्यासाठी 
ती जमीन कां पनीला द्यावी यासाठी त्याांना सरकारकरे् अजग करावा लार्णार होता. दोन्सहीसाठी त्रमळून जर 
एकच अजग केला असता तर एका जत्रमनीच्या बाबतीत जरी अर्चण आली असती तरी दोन्सही जत्रमनी सांपादन 
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करण्यास त्रवलांब लार्ला असता म्हणनू त्याांनी पत्रहला अजग पांचावन्न एकर जत्रमनीसाठी केला व बावीस एकर 
जत्रमनीसाठी दुसरा अजग केला. 
 

जमीन ताब्यात त्रमळत्रवण्याच्या बाबतीत पणु्याच्या आयुक्तपदी असलेफया एका इांग्रज र्ृ््थाने 
त्रकलो्कराांना फार चाांर्ले मार्गदशगन केले. कारखान्सयाचे एक सांचालक व त्रकलो्कर कुटुांबाचे एक ्नेही 
कै. श्री. जर्न्नाथमहाराज पांत्रर्त शांतनुरावाांना त्याांच्याकरे् घेऊन रे्ले होते. त्याांच्या मार्गदशगनामुळे अजग 
फारशा अर्चणी न येता पढेु सरकू शकला. 
 

युद्ध नुकतेच सांपले होते. मुांबई सरकारच्या सत्रचवालयाला भराभर त्रनणगय घेणे अांर्वळणी पर्ले होते. 
अत्रधकात्रधक धान्सय त्रपकत्रवण्यावर शासनाचा भर होता व त्यासाठी पांपाांचा व इांत्रजनाांचा फारच उपयोर् होऊ 
शकणार होता. सत्रचवालयातील अत्रधकारी त्रकलो्कराांशी सहमत होते. सांपूणग भारतात त्रर्झेलयांिाांची 
अत्रतशय तीव्रतेने र्रज भासत होती. अशा वळेी त्याांच्या उत्पादनासाठी एक आधुत्रनक उद्योर् मुांबई इलाख्यात 
उभा राहतो आहे याबिल त्याांनीही समाधान व्यक्त केले. कारखान्सयाची त्रवनांती तत्वतः मान्सय करण्यात आली 
आत्रण आवश्यक कार्दपिे पणु्याच्या त्रजफहात्रधकाऱ्याांकरे् अत्रभप्रायासाठी व योग्य ती कायगवाही करण्यासाठी 
तातर्ीने पाठत्रवण्यात आली. 
 

सरकारी यांिणेकरू्न त्याांचा अजग पुढे सरकत असतानाच मुांबई इलाख्याच्या शासनात बदल झाला. 
र्व्हनगरचा अांमल सांपुष्टात येऊन त्रनवरू्न आलेफया लोकप्रत्रतत्रनधींच्या हाती सत्ता आली. कै. बाळासाहेब खेर 
याांच्या नेतृत्वाखालील प्राांत्रतक सरकारच्या पत्रहफया मांत्रिमांर्ळाने मुांबई प्राांताचे शासन आपफया हाती घेतले. 
 

जमीन ताब्यात देण्याच्या सरकारी अनुजे्ञची शांतनुराव फार उत्सुकतेने वाट पाहत होते. आठवरे् 
लोटले पण अनुज्ञा त्रमळाली नाही. ते त्रजफहात्रधकाऱ्याांकरे् रे्ले. आता तो आय. सी.एस. झालेला एक भारतीय 
अत्रधकारी होता. त्याांच्याबरोबर चचा करण्यास तो राजी नव्हता. नांतर मुांबईला सत्रचवालयाकरे् आपण 
अहवाल पाठत्रवला असफयाचे त्याने साांत्रर्तले. त्याचा अहवाल शांतनुरावाांना जमीन देण्याच्या त्रवरुद्ध होता. 
त्याने त्रलत्रहले होते, “पुणे हे मुख्यतः ‘सेवात्रनवृत्ताांचे शहर’ म्हणजेच ‘पेन्सशनसग त्रसटी’ आहे. येथील शिैत्रणक 
सां्था आत्रण साा्ं कृत्रतक वातावरण याांबिल ते त्रवशषे प्रत्रसद्ध आहे. उद्योर् व त्रशिण दोन्सहीला हवामान चाांर्ले 
असले तरी पुण्यात कारखाने काढायला परवानर्ी त्रदफयास त्यामुळे होणाऱ्या र्र्बर् र्दीने पुण्याचे मूळचे 
शाांत, सांथ, शिैत्रणक वातावरण त्रबघरू्न जाईल.” हे वातावरण त्रबघरू् देण्यास तो तयार नव्हता. थोर्क्यात, 
त्याच्या मते पुण्यात ‘त्रकलो्कर ऑईल इांत्रजन्सस’ चा कारखाना होणे म्हणजे एखाद्या काचेच्या व्तूांच्या 
दुकानात बलैाने मुसांर्ी मारण्यासारखेच होते. 
 

पुण्याच्या त्रजफहात्रधकाऱ्याचे जरी असे मत असले, तरी शांतनुरावाांना आपफया राष्राच्या जीवनात हा 
प्रकफप फार आवश्यक वाटत होता आत्रण त्यामुळे त्याांनी हा उत्पादन- प्रकफप सुरु करण्याचा त्रनियच केलेला 
होता. त्यासाठी मुांबईला सत्रचवालयात जाऊन अनेकजणाांना ते भेटले. एक वत्ररि अत्रधकारी त्याांचा अजग 
त्रवचारात घ्यायला तयार नसताना त्याच खात्यातील तुलनेने थोर्ा कत्रनि अत्रधकारी त्याांना म्हणाला, 
‘त्रजफहात्रधकाऱ्याांना उद्योर्ात्रवषयी काय समजते? आम्ही लवकरच तुमच्या अजावर त्रनणगय घेऊ.’ त्याने जुने 
त्रनयम, धोरणात्मक ठराव हे सवग धुांरू्न काढले आत्रण त्याच्या जोरदार त्रशफारसीमुळे फायली भराभर हलफया. 
अथात त्या फायली सत्रचवालयातील चक्रातून जाऊन परत येणे क्रमप्राप्तच होते. एवढे सवग झाफयानांतर 
कारखान्सयाला पांचावन्न एकर जत्रमनीपकैी तेवीस एकर जत्रमनीचा प्रथम ताबा त्रमळाला. 
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त्याांनी बाांधकामाला जुलै १९४७ मध्ये प्रारांभ केला. त्याांना आवश्यक असलेफया यांि घटकाांची मार्णी 

आधीच नोंदत्रवलेली होती. त्याप्रमाणे त्याांच्या सहयोर्ी कां पनीने ही सवग यांिसामग्री जहाजमार्े पाठत्रवली. 
दुदैवाने हे सामान आणणारे जहाज बुर्ाले. पण परदेशी सहकाऱ्याांनी तत्परतेने पुन्सहा सवग यांिसामग्री पाठवनू 
त्रदली. 
 

सवग जुळवाजुळव झाफयावर पाच अश्वशक्तीच्या त्रकलो्कर पेटर एव्ही- १ यांिाच्या पत्रहफया हप्त्याचे 
त्याांनी १९४९ च्या प्रारांभी उत्पादन केले. पत्रहले यांि जेव्हा चाचणीसाठी सुरु झाले तेव्हा शांतनुराव 
कारखान्सयात नव्हते. ते अत्यांत सफाईने चालत होते आत्रण याचा तेथील नोकरवर्ाला इतका आनांद झाला 
की, त्याांनी तारेन ही बातमी शांतनुरावाांना कळत्रवली. 
 

कारखान्सयाचे औपचात्ररक उद्घाटन २५ एत्रप्रल १९४९ रोजी भारताचे तेव्हाचे उद्योर् आत्रण पुरवठा 
मांिी र्ाँ. श्यामाप्रसाद मुखजी याांच्या ह्ते झाले. 
 

कारखान्सयाचे १०००१ असा क्रमाांक त्रदलेले पत्रहले यांि श्री.त्रब्रजलाल सारर्ा याांना त्रवकण्यात आले. 
तेव्हा शक्यतो पुण्याजवळच्या ग्राहकाांना यांिे त्रवकायची, असे धोरण ठरत्रवले होते कारण ती कशी चालतात 
याकरे् शांतनुरावाांना लि ठेवायचे होते. र्रज भासलीच तर त्याांची दुरु्तीही ते करून देणार होते. श्री. 
सारर्ा यांिावर खूष होते. ते शांतनुरावाांना भेटून त्रनयत्रमतपणे यांिाच्या कायगिमतेत्रवषयी मात्रहती देत होते. 
१९५० साली पांतप्रधान पां.जवाहरलाल नेहरू याांनी या कारखान्सयाला भेट देऊन त्रकलो्कराांच्या कतगबर्ारीचे 
कौतुक केले. 
 

‘त्रकलो्कर ऑईल इांत्रजन्सस ‘चा कारखाना पुण्यात सुरु केफयानांतर शांतनुरावाांनी दोन महत्वाचे 
त्रनणगय घेतले. त्याकाळी तैलयांिाला लार्णारे अनेक भार् परदेशातून आयात कराव े लार्त असत. 
कारखान्सयाला लार्णाऱ्या मालापैकी सुमारे तीस टके्क मालाची आयात करावी लार्त असे. हा माल इथेच 
कसा करता येईल या दृष्टीने शांतनुरावाांचे प्रयोर् सुरु झाले. त्यातील काही भार् त्याांनी ्वतः कारखान्सयात 
तयार करण्यास सुरुवात केली, काही भार् बाहेरील कारखान्सयास उते्तजन देऊन त्याांच्याकरू्न तयार करून 
घेण्याची खटपट चालू केली. त्याला यश येऊन कारखाना सुरु झाफयावर काही मत्रहन्सयाांतच सत्तर 
टक्क्याांवरून ही आयात तीस टक्क्याांवर आणण्यात शांतनुरावाांनी यश त्रमळत्रवले. 
 

आणखी एका महत्वाचा त्रनणगय म्हणजे उत्पादनाला लार्णारे अनेक भार् ्वतः तयार न करता 
लहान लहान उद्योर्- धांद्याकरू्न ते तयार करवनू घेणे हा होय. यासाठी पूवी पुण्यात असलेफया लहान 
कारखानदाराांना बोलावनू कामे देण्यात आली. त्याांना लार्णारी आरेखने पुरत्रवण्यात आली. त्याांना लार्णारा 
कच्चा माल देण्यात आला, प्रसांर्ी पैशाचे व तांिज्ञानाचेही साहाय्य देण्यात आले. कारखान्सयात काम करणारा 
एखादा कसबी कारार्ीर असला व त्याला कारखाना काढण्याची त्रजि असली तर त्याला सवगतोपरी साहाय्य 
देण्यात आले. त्यामुळे पुण्याच्या औद्योत्रर्करणाला फार मोठी चालना त्रमळाली. पुण्याचे आजचे जे औद्योत्रर्क 
्वरूप त्रदसते त्याचा पाया शांतनुरावाांनी पन्नास वषापूवी घातला असे म्हणावयास हरकत नाही. 
 

‘कोएल’ प्रमाणेच ‘केईसी’ ने लर्ोलर् दुसरे ्वप्न साकार केले. रवींद्र त्रकलो्कर व नानासाहेब 
रु्जगर हा प्रकफप पाहात होते. ते म्हैसूर प्रात्रधकरणात रे्ले आत्रण आपफयाला त्रकती जमीन हवी आहे हे त्याांनी 
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साांत्रर्तले. ‘पांचवीस एकर जमीन’, हा आकर्ा ऐकताच सांबांत्रधत अत्रधकारी आियगचत्रकत होऊन उद्र्ारला, 
‘काय, पांचवीस एकर ? एवढी जमीन घेऊन तुम्ही काय करणार ?’ यावर रवींद्र त्रकलो्कर म्हणाले, ‘आपण 
केवळ वतगमानकाळाच्या र्रजेचा त्रवचार करता आहात. मला त्रदसत आहे ते पांचवीस –तीस वषापढुचे त्रचि! 
त्यावळेी ही जमीनही अपुरी परे्ल असे मला वाटते.’ त्याांची भत्रवष्यवाणी खरी ठरली. आज केईसीचा सांसार 
मूळ िेिाहून सातपट मोठ्या िेिावर उभारलेला आहे. केईसीने १९४६ साली वातानुकूलन यांिाचे उत्पादन 
सुरू केले. रवी त्रकलो्कर याांचे ताांत्रिक ज्ञान त्रन नानासाहेब रु्जगर याांचे कुशल व्यव्थापन त्रन व्यवहारवाद 
याांची उत्तम साांर्र् जमफयाने ह्या कां पनीने झपाट्याने प्रर्ती केली आत्रण पुढे अनेक व्तूांचे उत्पादन हाती 
घेतले. 
 

अशा प्रकारे लक्ष्मणरावाांनी आपफया र्ोळयासमोर जी तीन उिीष्टे ठेवली होती ती त्रतन्सही उत्रिष्टे 
शांतनुरावाांनी साध्य केली. याांत्रिक हत्याराांच्या त्रनर्तमतीमध्ये पदापगण करून नवीन कारखाना काढला. त्रवजेच्या 
मोटारी त्रन त्रर्झेलयांिे याांच्याही उत्पादनास त्याांनी सुरुवात केली. या तीन ्वप्नाांसाठी लक्ष्मणरावाांनी 
आयुष्यभर ख्ता खाफफया होत्या. अत्रवरत धर्पर् केली होती. वृद्धपणी आपफया कतगबर्ार सुपुिाांच्या हातून 
आपली ्वप्ने पूणग होण्याचे भाग्य त्याांना लाभले. त्याांच्या मनाला खूप समाधान वाटले. धर्पर्ण्याची आता 
र्रज नव्हती. आपफया मुलाकरे् पुण्यात राहून शतेीकरे् लि देत ते शाांतपणे आपला वृद्धापकाळ घालवत 
होते. 
 

पण मुलाांचे मन माि ्व्थ नव्हते. नवनवीन कफपना त्याांना सुचत होत्या; नवीन कतगबर्ारीची िेिे 
त्याांना खुणावत होती त्रन चालू कारखान्सयाचे प्रश्नही त्याांना भेर्सावीत होते. 
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८. पुनहा एकदा मंदीशी मुकाबर्ला ! 
 

१९५० साली कोएलचे पाच अश्वशक्तीच्या इत्रजनाांचे रोजचे उत्पादन बारा इत्रजनाांचे होते. १९४९ 
सालापासून मार्णी वाढत होती. कारखान्सयाच्या उत्पादन वाढत्रवण्याच्या योजना पुढे होत्या. १९५० सालाच्या 
अखेरीस या कारखान्सयाचे वार्तषक उत्पादन १०, ००० इत्रजनाांवर रे्ले. १९५१ साल बरे रे्ले; परांतु १९५२ 
सालच्या फेबु्रवारीपासून मार्णी एकदम कमी झाली. याचे कारण त्रनयोजन मांर्ळाने केलेफया चुकीच्या 
आकरे्वारीत होते. १९५२-५३ साली देशाला ३५००० त्रर्झेलयांिे शतेीकत्ररता लार्तील असे र्त्रणत त्याांनी 
माांर्ले होते. त्यामुळे देशात एवढ्या इत्रजनाांचे उत्पादन नसफयाने परदेशातून त्याांची आयात करण्याचा त्रनणगय 
सरकारने घेतला. आयात परवाने मुक्तह्ताने त्रदले आत्रण त्यामुळे देशातील व्यापाऱ्याांनी त्रर्झेल- यांिाांची 
भरमसाट आयात करून ठेवली. त्यामुळे धर् आयात केलेली इांत्रजने खपेनात ना देशात तयार झालेली ! 
इांत्रजने तयार करणारा ‘कोएल’ हा सवात मोठा कारखाना होता. सरकारी धोरणाचा फार मोठा फटका या 
कारखान्सयाला बसला. शांतनुरावाांनी सरकारकरे् आयात थाांबत्रवण्यासाठी खूप खटपट केली. परांतु आता 
उशीर झाला होता. आयात केलेली इांत्रजने बाजारात येत होती. उत्पादकाांकरे् व त्रवतरकाांकरे् त्याांचा भरपूर 
साठा साचला होता. त्याांना बाजारात मार्णीच नव्हती. त्यामुळे आणखी उत्पादन करून बाजारातील साठा 
आणखी वाढत्रवण्यातही काही हशील नव्हते. 
 

या पत्ररल््थतीत काय कराव ेहा मोठाच प्रश्न होता. कारखान्सयाचे सांपूणग उत्पादन बांद करायचे का ? 
मांदीशी मुकाबला कसा करायचा ? उत्पादन चालू ठेवायचे तर झालेफया उत्पादनाचे काय करावयाचे? 
उत्पादनासाठीही पसैा कोठून आणावयाचा? त्रवतरकाांकरे् भरपूर साठे असफयाने कारखान्सयाांत जे साठे 
साचतात त्याांचे काय करावयाचे ? त्याला जार्ा कोठून आणावयाची? त्याांत रु्ांतून राहणारा पसैा कसा उभा 
करावयाचा? एक ना दोन, अनेक प्रश्न शांतनुरावाांना सतावत होते. कारखाना बांद करून टाका, असाही 
अनाहूत सल्ला अनेक त्रहतसचतकाांकरू्न त्याांना त्रमळाला होता. 
 

शांतनुरावाांनी कारखान्सयातील सवग कामर्ार आत्रण अत्रधकारी याांना त्रवश्वासात घेऊन त्याांना 
पत्ररल््थतीची कफपना त्रदली. कारखाना बांद करावयाचा का, याचीही त्याांच्याशी चचा केली. सवांनी एकि 
येऊन परील््थतीशी मुकाबला करण्याचे ठरले. कारखान्सयाचा खचग कमी करण्यासाठी शांतनुरावाांनी ्वतः 
कारखान्सयातून पर्ार घेणे बांद केले. कामर्ाराांनी आत्रण अत्रधकाऱ्याांनी आपफया पर्ारात ्वखुशीने कपात 
्वीकारली. बँकेनेही काही रक्कम कजाऊ देण्याचे मान्सय केले. पण ही कपात व ही रक्कम पुरेशी नव्हती. 
अर्चण मोठी होती. 
 

या पत्ररल््थतीत शांतनुरावाांनी त्रर्झेलयांिे तयार करणाऱ्या भारतातील सवग कारखानदाराांची एका 
सांघटना (इांत्रर्यन त्रर्झेल इांत्रजन मनँ्सयुफँक्चरसग असोत्रसएशन’) बाांधली. (१९५२) त्याचे अध्यि म्हणनू त्याांची 
त्रनवर् झाली. या सांघटनेतफे मांदीला तोंर् देण्यासाठी सरकार दरबारी खटपट करण्याचे ठरले. मुांबई 
सरकारकरे् जाऊन पुढे पुरवठा करण्यात येणाऱ्या यांिाांबिल उचल म्हणून रक्कम मार्ण्याचे ठरले. सरकारने 
हे मान्सय केले व उचल म्हणून कोएलला सुमारे ४ लाख रुपये देण्याचेही ठरत्रवले. त्याबिल कारखान्सयाने ४०० 
यांिे सरकारला द्यावीत असे ठरले. 
 

पैशाची अत्यांत जरुरी असफयाने हा मोठा त्रदलासा होता. त्यावळेी मुांबई सरकारचे पावसाळी 
अत्रधवशेन पुण्यात भरत असे.चार लाखाचा धनादेश लवकर त्रमळावा म्हणून सांबांत्रधत मांत्र्याांकरे् शांतनुराव 
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भेटावयास रे्ले. शांतनुरावाांना थाांबण्यास साांर्ण्यात आले. मांत्र्याांच्या खोलीबाहेर एकही खुची नव्हती की बाक 
नव्हता. एक त्ररकामे लाकर्ी खोके माि त्रदसत होते. त्या खोक्यावर फळी टाकून त्यावरील त्रखळे चुकवीत 
शांतनुराव बसले. अधा तास झाला, एक तास झाला, दोन तास झाले, शांतनुराव तेथेच बसून होते. कोणी 
त्याांना आता बोलवीना की काय चालले आहे ते साांरे्ना. माणसे शाांतपणे आत मांत्र्याांकरे् जात होती व येत 
होती.शांतनुरावही शाांतपणे वाट पाहत बाहेर थाांबून होते. सुमारे अर्ीच तासाांनी त्याांना आत बोलावण्यात 
आले. सांबांत्रधत कार्दपिाांवर सही करण्यास साांर्ण्यात आले आत्रण त्याांना चार लाख रुपयाांचा धनादेश 
देण्यात आला. धनादेश घेऊन मोठ्या आनांदाने शांतनुराव कारखान्सयात आले. 
 

जेव्हा त्याांना अर्ीच तास लाकर्ी खोक्यावर बसून काढाव े लार्ले हे कारखान्सयातील लोकाांना 
कळले तेव्हा सवगजण त्या मांत्र्याांवर त्रचर्ले. पण शांतनुराव शाांत होते. ते म्हणाले, ‘हे पहा, अर्ीच तास 
थाांबफयामुळे आपफयाला चार लाख रु. त्रमळाले. याचा अथग एका तासाला एक लाख साठ हजार रुपये 
त्रमळाले. या दराने जर हे मांिी मला पैसे देणार असले तर मी त्रकतीही तास त्या खोक्यावर बाहेर बसायला 
तयार आहे.!’ 
 

सरकारकरू्न त्रमळालेले पैसे, कुटुांत्रबयाांनी, सांबांत्रधत त्रमिाांनी व सहकाऱ्याांनी देऊ केलेले पैसे यामुळे 
मांत्रदशी काही त्रदवस तरी मुकाबला करता येणे शक्य झाले. लरे्च शांतनुरावाांनी हे सांकट आपफयावर का आले 
याची तपासणी सुरु केली. सांबांत्रधत खात्याच्या अत्रधकाऱ्याांकरू्न अहवाल मार्त्रवले, तपशील मार्त्रवला. त्यात 
त्याांना असेही कळून आले की, पँरी आत्रण कां पनीला कोएलच्या देशभरातफया सांपूणग त्रवक्रीचे प्रत्रतत्रनत्रधत्व 
देण्यात आपण चूक केली होती. त्याांचेही बाजारपेठेवरील त्रनयांिण नाहीसे झाले होते आत्रण मार्ील 
त्रवक्रीप्रमाणे पुढे त्रवक्री होईल हे त्रनव्वळ कार्दपिाांच्या साहाय्याने ते साांर्त होते. त्यामुळे शांतनुरावाांनी 
त्रवतरणासाठी एकाच प्रतीत्रनधीवर अवलां बनू राहणे धोक्याचे आहे हे तार्ले. पँरी आत्रण कां पनीला कोएलच्या 
एकून उत्पादनाच्या पन्नास टके्क उत्पादन तुम्ही दरसाल घ्या सकवा एकमेव प्रत्रतत्रनधीत्व रि करा, असा पयाय 
त्रदला. पँरीने प्रत्रतत्रनधीत्व रि करण्याच्या बाजूने कौल त्रदला. शांतनुरावाांनी पँरीसाठी मद्रास व दत्रिण 
भारतातील काही भार्ासाठी प्रत्रतत्रनधीत्व त्रदले कारण त्या भार्ाची त्याांना चाांर्ली मात्रहती होती. पण 
भारतातील इतर भार्ात माि त्याांनी ्वतः चे त्रवतरक नेमण्याचे ठरत्रवले व तसे आपफया त्रवक्री अत्रधकाऱ्याला 
साांर्ीतले. 
 

थोड्याच त्रदवसाांत भारतातील सवग प्रमुख शहरी व सवग प्रमुख प्रदेशाांत कोएलच्या त्रवतरकाांचे व 
उपत्रवतरकाांचे जाळे तयार झाले व देशातील यांिाांच्या बाजारपेठेची नार्ी शांतनुरावाांच्या हातात आली. 
‘त्रर्झेल इांत्रजन असोत्रसएशन’ च्या वतीने, सरकारने त्रर्झेलयांिाांची आयात बांद करावी म्हणून शांतनुरावाांनी 
प्रयत्न केले.त्याला यश येऊन ती आयात बांद करण्यात आली आत्रण उत्पादकाांना त्रदलासा त्रमळाला. 
 

मांदीशी मुकाबला करताना शांतनुरावाांनी त्रकलो्कर यांिाांच्या उत्पादनात वैत्रवध्य आणण्याचा प्रयत्न 
केला. एकाच प्रकारच्या यांिावर आपण अवलां बनू राहू नये हे त्याांचे धोरण होते. त्यासाठी त्याांनी 
कारखानदारीला लार्णारी अशी दहा अश्वशकतीची व चाळीस अश्वशक्तीची ‘मोनोब्लाँक’ इांत्रजने 
बनत्रवण्यास सुरुवात केली. चाळीस ते तीनश ेअश्वशक्तीच्या इांत्रजनासाठी जमगनीच्या ‘मान’ कां पनीशी परकीय 
सहयोर् केला व ती येथे तयार करण्यास सुरुवात केली. ‘त्ररकार्ो लां र्न’ याांच्या सहयोर्ातून तीन 
अश्वशक्तीच्या इांत्रजनाांचे उत्पादन सुरु केले. 
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१९६१ साली पेटर यांिासांबांधी केलेफया सहयोर्ाची मुदत सांपली. परत हा करार शांतनुरावाांनी 
वाढत्रवला नाही. तोपयंत त्याांनाही यांिाांच्या उत्पादनाचा परेुसा अनुभव आला होता. त्रशवाय परकीय सहयोर् 
असला तरी ही इांत्रजने इथफया त्रनरत्रनराळया हवामानात नीट चालण्याच्या दृष्टीने त्यात योग्य ते ताांत्रिक 
फेरफार करण्याचे काम सतत चालू ठेवण्यात आले होते. याच सुमारास सोळा अश्वशक्ती ते नव्वद 
अश्वशक्तीमधील ‘अगँ्राँम’ वायुशीत(एअरकुफर्) यांिाांसाठी एका फ्रें च कारखान्सयाशी सहयोर्ाचा करार 
करण्यात आला. १९६४ साली चार ते पाच अश्वशक्तीच्या छोट्या वायुशीत यांिाांसाठी ‘फँत्ररमन त्रर्झेल’ या 
जमगन कारखान्सयाशी करार केला. 
 

ह्या सवग त्रनरत्रनराळया कारखान्सयाांशी परकीय सहयोर्ाचे करार करताना शांतनुरावाांची एकच दृष्टी 
होती. भारतात सकवा परदेशात ज्या कामाांसाठी इांत्रजने लार्णार आहेत. मर् ती शतेातील पाणी खेचण्यासाठी 
असोत, जत्रनि सांचासाठी, रकॅ्टरसाठी, रोर्रोलरसाठी सकवा आणखी कोणत्या यांिासाठी असोत, त्या सवग 
प्रकारची इांत्रजने कोएलमध्येच तयार झाली पात्रहजेत. ही इांत्रजने त्याांना ्वतः ला करता आली असती, पण 
त्यासाठी माणसाांचे श्रम, पैसा व वळे वाया न घालत्रवता, अर्दी थोड्या वळेात या इांत्रजनाांचे उत्पादन करून 
ती बाजारात कशी आणता येतील व बाजारपेठेवरील आपले प्रभतु्व कायमचे कसे त्रटकत्रवता येईल हे 
शांतनुरावाांनी पात्रहले. सहयोर्ाचे हे करार करताना अमुक एका देशाशी करार करावयाचा, दुसऱ्या देशाशी 
नाही, अशी आवर्त्रनवर् ठेवली नाही. ज्या चाांर्फया इांत्रजनाचे उत्पादन चटत्रदशी करता येईल व ज्याला 
तयार बाजारपेठ आहे अशा इांत्रजनाांच्या त्रनमात्याांशी त्याांनी करार केला. काही वळेा त्याांनी एकदम पैसे देऊन 
त्याांची आरेखनेही खरेदी केली आहेत. पण हे सवग करताना या इांत्रजनात योग्य दुरु्त्या, देशमानाप्रमाणे व 
आवश्यकतेप्रमाणे, करण्याचा आपला अत्रधकार माि त्याांनी राखून ठेवला आहे. 
 

इांत्रजनाांचे उत्पादन वाढू लार्ले तशी त्याांना लार्णाऱ्या त्रनरत्रनराळया भार्ाांचीही मार्णी वाढू लार्ली. 
त्यासाठी पूरक उद्योर्धांद्याांना उते्तजन देण्यात आले.पण ‘बायमेटल त्रथन वाॅफर् बेअरींर्’ या त्रवत्रशष्ट प्रकारच्या 
बेअरींर्चे उत्पादन करण्यास माि कोणी पुढे येईना. यासाठी लार्णारे तांिज्ञान आत्रण रु्ांतत्रवण्यासाठी 
लार्णारे भाांर्वल ह्या दोन्सही र्ोष्टी लहान कारखानदाराांच्या आवाक्याबाहेर होत्या. कोत्ररयन युद्ध सुरू 
झाफयामुळे त्याची आयातही थाांबली होती. म्हणूनच १९५१ साली ्वतःच हे बेअसरर् करण्याचा त्रनणगय 
शांतनुरावाांनी घेतला. त्याांनी प्रथम छोट्या प्रमाणात ह्याचे उत्पादन केले आत्रण ते यश्वी झालेले पाहून आपण 
्वतःसाठी व इतराांसाठीही याचे उत्पादन करू शकू असा त्रवश्वास त्याांच्यात त्रनमाण झाला. 
 

मुांबईच्या ‘बे्ट’ कां पनीने बे् ट बसेसच्या दुरु्तीसाठीही बेअसरर् त्रमळत नाहीत अशी एकदा 
शांतनुरावाांकरे् तक्रार केली. या बेअसरर्चे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन करावयाचे म्हणजे कोणत्या तरी बअेसरर् 
तयार करणाऱ्या कारखान्सयाशी सहयोर् करायला हवा असे शांतनुरावाांनी त्याांना साांत्रर्तले. ताबर्तोब बे्टने 
इांग्लां र्च्या ‘ग्लेत्रसअर’ या उत्पादनसां्थेला त्रलत्रहले व त्रकलो्कराांशी सहयोर्ासाठी तयारी असफयाबिलची 
त्रवचारणा केली. त्यावर ग्लेत्रसअरने सात पानी पि बे् टला त्रलत्रहले आत्रण बेअसरर्चे उत्पादन कसे अवघर् 
आहे, ते भारतात जमणार नाही, त्रकलो्कराांनी असा प्रयत्न करून आपले हात पोळून घेऊ नयेत, वर्ैरे 
उपदेश केला. 
 

शांतनुरावाांनी ग्लेत्रसअरचा सल्ला मुळीच मानला नाही आत्रण आपले बेअसरर्चे उत्पादन चालूच ठेवले. 
त्याांची बेअसरग्ज बाजारात आली आत्रण त्याचा खपही चाांर्ला होऊ लार्ला. हे पाहताच ग्लेत्रसअरने आपले 
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मत बदलले आत्रण आपण होऊन त्रकलो्कराांना पि त्रलहून परकीय सहयोर्ात्रवषयी त्रवचारले. हा करार 
१९५७ साली म्हणजे शांतनुरावाांनी बेअसरर् बाजारात आणफयानांतर तब्बल सहा वषांनी झाला! 
 

ह्या बेअसरर्चे उत्पादन जसे वाढू लार्ले तशी त्याला ्वतांि कारखान्सयाची आवश्यकता भासू 
लार्ली. १९६० साली जर्भर ताांब्याचा तुटवर्ा पर्ला तेव्हा त्रकलो्कराांनी व्हाईट मेटल वापरून 
बेअसरग्जच्या उत्पादनाला सुरुवात केली. त्यामुळे मालाच्या प्रतीत काहीच फरक पर्ला नाही, पण ताांब े
वाचले आत्रण उत्पादनखचगही कमी झाला. बअेसरर् त्रवभार् इतका झटपट वाढला की, अहमदनर्र येथे 
त्यासाठी ्वतांि कारखाना काढण्याचे ठरले. १९७७ साली तेथे बाांधकामास सुरुवात झाली. आत्रण १९८० 
पासून तेथे उत्पादनासही सुरुवात झाली. ‘त्रकलो्कर आइँल इांत्रजन्सस’ चा ् वतांि त्रवभार् म्हणून हा कारखाना 
आता काम करीत आहे. 
 

फार पूवी त्रकलो्करवार्ीला वायू घनीभतूकारक यांि (एअर काँपे्रसर) बनत्रवण्यात आले होते. हे 
यांि चाांर्ले झाले होते व व्होफटाजकरू्नही त्याला मार्णी आली. पढेु हळूहळू त्याचे उत्पादन वाढू लार्ले. 
त्यामुळे याचे उत्पादन करण्यासाठी ्वतांि कारखाना काढण्याचे ठरले आत्रण १९५८ साली पुण्याच्या 
हर्पसर येथील औद्योत्रर्क वसाहतीत जार्ा घेऊन ‘त्रकलो्कर न्सयूमतँ्रटक कां पनी’ ची सुरुवात करण्यात 
आली. या कारखान्सयाची जबाबदारी सांरिणखात्यातून त्रनवृत्त झालेले मेजर जनरल एच. एम. मोत्रहते 
याांच्यावर टाकण्यात आली. या यांिाबाबतचे कसलेही तांिज्ञान नसताना सकवा पूवीचा औद्योत्रर्क 
व्यव्थापनाचा अनुभव नसताना त्याांनी या कां पनीची प्रचांर् वाढ करून दाखत्रवली. शांतनुरावाांनी त्याांच्यावर 
पूणग त्रवश्वास टाकला व कोणतेही त्रनणगय घेण्याचे पूणग ्वातांत्र्य त्रदले. त्यामुळे त्याांनीही कारखान्सयाची 
जबाबदारी घेऊन त्याची वाढ करून दाखत्रवली. 
 

सुरुवातीस या कारखान्सयाला पांचवीस लाख रुपयेच भार्भाांर्वलाची जरुरी होती, पण कसेबसे 
एकवीस लाख रुपये उभे करण्यात आले. परदेशातून हवा असलेली यांिे आयात करण्यासाठी सरकारने 
फक्त एक लाख रुपयेच मांजूर केले. त्यातूनही मार्ग काढून कां पनीने प्रर्ती केली. 
 

वायू घनीभतूकारक यांिाखेरीज रेफवमेध्ये वापरली जाणारी त्रवत्रशष्ट वायू घनीभतूकारक यांिे, खर्क 
फोर्ण्यासाठी त्रनरत्रनराळी यांिे, माती उपसणाऱ्या याांत्रिक फावर्यामधील त्रवदु्यत पे्रषक (पाँवर रँन्ससत्रमशन) 
अशी उत्पादने तेथे बनत्रवली जातात. त्रवदु्यत पे्रषकाची आज ना उद्या र्रज लार्णार आहे हे ओळखून 
शांतनुरावाांनी आधीपासून त्रवदु्यत पे्रषक यांिे का बनव ूनयेत, असा त्रवचार केला आत्रण अमेत्ररकेतील सवर्ीज या 
औद्योत्रर्क सां्थेशी करार केला. घनीभतूकारक यांिासाठी ब्रमूवरे् कारखान्सयाशी सुरुवातीलाच करार केला 
होता. 
 

मधफया काळात सुरी नावाच्या पांजाबी तरुणाने ‘सुरी रँन्ससत्रमशन’ या नव्या पद्धतीचा शोध लावला 
होता. त्याबिल त्याचे जर्ात सवगि कौतुक झाले. त्याांनी शांतनुरावाांकरे् आपफया ्वात्रमत्व अत्रधकाराचा 
(पेटांटचा) वापर करण्यात्रवषयी त्रवचारणा केली. ‘सवर्ीज’च्या साहाय्याने ही पद्धत प्रथम बनवनू पाहून त्याच्या 
व्यावहात्ररक वापराबिल खािी करून घेण्यात आली. मर्च १०० रेफव ेइांत्रजनाांना अशा यांिणा बनवनू देण्यात 
आफया. त्या चाांर्फया काम देऊ लार्ताच उत्पादनाचे एक नव ेदालन ‘त्रकलो्कर न्सयूमतँ्रटक्स’ मध्ये उघर्ले 
रे्ले. 
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वायघूनीभतूकारक यांिाांमध्ये हवा दाबून सोर्ली जाते, तर प्रशीतन (रेत्रफ्रजरेशन) आत्रण 
वातानुकूलन यांिामध्ये हवा थांर् करणारा वाय ूदाबनू सोर्ला जातो. साहत्रजकच ह्या प्रकारच्या यांिाांकरे् 
न्सयूमतँ्रटकचे लि रे्ले आत्रण उत्पादनही सुरु करण्यात आले. आता अशा तऱ्हेची यांिे बनत्रवणारी ही एक प्रमुख 
कां पनी आहे आत्रण अनेक नामवांत उपाहारर्ृहे, त्रचिपटर्ृहे याांची वातानुकूत्रलत यांिणा न्सयूमतँ्रटकची आहे. एका 
जमगन कारखान्सयाच्या साहाय्याने नुकतीच सांपूणग बस, व्हँन, रक इत्यादी वाहने वातानुकूत्रलत करण्याची 
खास यांिे त्रनमाण केली जात आहेत. 
 

१९६० ते १९७० या काळात शांतनुरावाांनी धर्ार्ीने आणखी नवनव्या प्रकफपाांची उभारणी केली. 
१९६२ साली ‘त्रकलो्कर कत्रमन्सस ‘या कारखान्सयाची ्थापना झाली आत्रण १९६२ साली ‘त्रकलो्कर एत्रशया’ 
आत्रण ‘त्रकलो्कर कन्ससफटांटस्’ या दोन कां पन्सयाची मुहूतगमेढ रोवली रे्ली. 
 

१९५७ साली शांतनुराव एका पत्ररषदेसाठी अमेत्ररकेला रे्ले असताना जर्प्रत्रसद्ध कत्रमन्सस कारखाना 
पाहावयाचे त्याांना आमांिण त्रमळाले. सुदैवाने त्या कां पनीचे अध्यि श्री. बॅाब हुथ्टायनर हे शांतनुरावाांचे 
एम.आय.टी. मधील वर्गत्रमिच त्रनघाले. महात्रवद्यालयातील जुन्सया आठवणी त्रनघाफया आत्रण नांतर 
शांतनुरावाांनी कत्रमन्सस यांिे भारतात तयार करण्यासांबांधीही त्रवषय काढला. त्याला त्याांनी होकार त्रदला. परांतु 
परदेशातील कारखान्सयात कत्रमन्सस कां पनीचे शांभर टके्क भार्भाांर्वल असले पात्रहजे, ही अट साांत्रर्तली. सांपूणग 
मालकीचा कारखाना काढण्यास भारत सरकारची परवानर्ी त्रमळत असफयासच आम्ही त्यात रस घेऊ.फार 
तर पांचाहत्तर टके्क भार्भाांर्वलावर तर्जोर् करता येईल, असे त्याांनी साांत्रर्तले. ‘त्रकलो्कर मांर्ळी फक्त 
पैशाची रु्ांतवणकू करणारी नव्हेत, आम्ही आमच्या कारखान्सयाचे व्यव्थापन ्वतः करतो. फक्त पांचवीस 
टके्क आमचे भार्भाांर्वल असले तर व्यव्थापन आमच्या पद्धतीने करणे आम्हाांला कसे शक्य आहे?’ असे 
शांतनुरावाांनी त्याांना त्रवचारले, यामुळे त्या वळेी ही बोलणी तशीच रात्रहली. त्यात पुढे काही प्रर्ती झाली नाही. 
 

पण ही सुरुवात काही वाया रे्ली नाही. नांतर दोन वषांनी कत्रमन्ससने आपफया तांिज्ञाांचे एका त्रशष्टमांर्ळ 
भारताला पाठत्रवले. त्या त्रशष्टमांर्ळाने येथील उद्योर्ाांना भेटी त्रदफया.त्रकलो्कराांच्या कारखान्सयाांची पाहणी 
केली. त्रकलो्कराांच्या कतृगत्वाची त्रन कायगिमतेचीही चौकशी केली. त्याचा अभ्यास केला आत्रण 
त्रकलो्कराांच्या सहकायाने कत्रमन्सस यांिे भारतात तयार करण्याचा त्रनणगय घेतला. प्रथम कोएलमधेच ही 
इांत्रजने तयार करण्याचा त्रवचार होता. परांतु त्याला लार्णारी भाांर्वली रु्तांवणूक आत्रण कत्रमन्ससचे 
भार्भाांर्वल लिात घेता ्वतांि कारखाना काढण्याचे ठरले आत्रण १९६२ साली ‘त्रकलो्कर कत्रमन्सस’ या 
कारखान्सयाची ्थापना झाली, शांतनुरावाांचे ज्येि त्रचरांजीव श्री. चांद्रकाांत त्रकलो्कर याांनी या कारखान्सयाच्या 
व्यव्थापकीय सांचालनाची जबाबदारी ्वीकारली. या कारखान्सयाचे भार्भाांर्वल जेव्हा त्रवक्रीस काढले 
तेव्हा दोनश े पटीपेिा जा्त भार् भाांर्वल जमा झाले ! त्या वळेचा हा उच्चाांक होता. त्रकलो्कराांवर व 
कारखान्सयातील भाांर्वल रु्ांतवणुकीवर लोकाांचा असलेला त्रवश्वासच त्यातून प्रतीत झाला! पन्नास टके्क 
कत्रमन्ससचे भाांर्वल, सारे् चौवीस टके्क लोकाांकरू्न र्ोळा करण्यात आलेले भार्भाांर्वल व रात्रहलेले 
भार्भाांर्वल ‘त्रकलो्कर आईँल इांत्रजन्सस’ त्रन कुटुांत्रबयाांचे अशा तहेने या कारखान्सयाची सुरुवात झाली. 

 
कोएलमधील एका लहानशा इमारतीत ‘कत्रमन्सस’चे कायालय थाटण्यात आले. श्री. चांद्रकाांताांनी 

आपले सहकारी म्हणनू तरुण माणसे त्रनवर्ली होती. कारखाना लवकर उभा करण्याच्या दृष्टीने अर्दी 
त्रश्तबद्ध वळेापिक आखण्यात आले होते. रोजच्या रोज करावयाच्या कामाची आखणी केली होती आत्रण 
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जणू लष्करी त्रश्तीत सवग तयारी चालली होती. ‘या मांर्ळींना आता लष्करी र्णवषे देण्याचे तेवढे चांदान 
त्रशल्लक ठेवले आहे.’ असे शांतनुराव त्रतकरे् रे्फयावर त्रवनोदाने म्हणत. 
 

इमारतीचे बाांधकाम ठरावीक त्रदवसात झाले पात्रहजे, असे ठरत्रवण्यात आले. आत्रण रोज एका 
फलाकावर इमारत पूणग होण्यासाठी त्रकती त्रदवस रात्रहले हे त्रलत्रहले जात असे. रोज एकाने हा त्रदवसाचा 
आकर्ा कमी होत असे. परांतु प्रत्यि इमारतीच्या बाांधकामावर काही प्रर्ती होईना. इमारतीच्या कामावर 
आज त्रसमेंट त्रमळाले तर लोखांर् नाही, लोखांर् त्रमळाले तर त्रवटा नाहीत, अशा अर्चणी येत होत्या. त्यामुळे 
सर्ळेच वळेापिक चुकत होते. शवेटी सवाना ‘भारतात त्रनयोजन असेच होणार, असे म्हणत हताश होऊन 
हात चोळत बसण्याखेरीज र्त्यांतर नव्हते. इमारतीला उशीर झाफयामुळे कारखाना सुरु करण्याचे सवगच 
र्त्रणत चकूुन रे्ले होते. 
 

कत्रमन्ससच्या नव्या दमाच्या तरुण अत्रधकाऱ्याांचा जसा भ्रमत्रनरास झाला.तसाच अमेत्ररकेहून येथे 
आलेफया कत्रमन्ससमधील तांिज्ञाांचा झाला. अमेत्ररकन पद्धतीचे उत्पादन करण्याची सवय लार्लेफया तांिज्ञाांना 
भारतातील पत्ररल््थतीशी जुळवनू घेणे कठीण होऊ लार्ले. त्याांना लार्णारे सुटे भार् पात्रहजे तसे करून 
त्रमळेनात. त्याांची तक्रार सुरु झाली. मोजमापाांची यांिे त्रमळाली नाहीत की त्याांची ओरर् सुरु होई. ‘हे यांि 
नसताना उत्पादन होणार कसे? हे यांि उद्याच्या उद्या मार्वा.’ ही यांिे तर अमेत्ररकेतील. ती लरे्च 
मार्वयाची कशी? ‘त्रवमानाने मार्वा’ त्याांचे उत्तर. पण भारतात त्यासाठी आयात परवाने घ्याव ेलार्तात. 
परवान्सयाखेरीज माल आयात करता येत नाही. आयात परवाने त्रमळण्यास चार ते सहा मत्रहने त्रकमान वळे 
लार्तो हे त्याांना कसे समजणार ? त्यावरून ह्या तांिज्ञाांची कुरबूर सुरु झाली. प्रत्येक व्तूच्या तुटवर्याबिल 
आत्रण उत्रशरा त्रमळण्याबिल त्याची तक्रार सुरु झाली. त्याचप्रमाणे ‘त्रससलर्र लाइनर’ सारख्या येथे तयार 
झालेफया काही व्तू चाचणीमध्ये नीट त्रटकेनात. कत्रमन्सस कारखान्सयाच्या परीिकाांनी अशा व्तू 
्वीकारण्याचे साफ नाकारले. भारतात अशी अचूक उत्पादने तयार होणेच शक्य नाही असां त्याांचा ग्रह झाला. 
त्यामुळे कत्रमन्सस काराखान्सयापुढे एकच पेचप्रसांर् उभा रात्रहला. उत्पादनाचा र्ार्ा पुढे रेटायचा कसा? 
 

या सवग प्रश्नाांबाबत अमेत्ररकेतील कोलां बस येथील कत्रमन्ससच्या मुख्य कचेरीशी चचा करावी म्हणनू 
शांतनुराव अमेत्ररकेस रे्ले. तेथे तर त्याांना आियाचा आणखी एक धक्का बसला. ‘कत्रमन्सससारखी मोठी यांिे 
तयार करणाऱ्या रोफस रॅाइस सकवा दुसऱ्या कां पन्सयाांना आपला कारखाना त्रवकून टाकावा’ अशी सूचना 
कत्रमन्ससच्या सांचालकाांकरू्न आली. याचा अथग असा होता की, ज्या पद्धतीने कत्रमन्सस यांिे अमेत्ररकेत बनत्रवली 
जात होती, त्या काटेकोर पद्धतीने, अचूकपणे त्रकलो्कराांना ही यांिे भारतात तयार करता येणार नाहीत, 
सबब, हा नाद त्याांनी सोर्ावा. शांतनुरावाांना हे अपमाना्पद वाटले. हे मोठे आव्हान होते.हे आव्हान त्याांनी 
थोर्ा धोका पत्करून ्वीकारावयाचे ठरत्रवले. कत्रमन्ससच्या सांचालकाांना भारतातील आपफया भाांर्वल 
रु्ांतवणुकीची सचता वाटत होती, हे त्रदसत होते. तेव्हा ते म्हणाले, ‘या कारखान्सयाशी त्रकलो्कराांचे नाव 
त्रनर्त्रर्त आहे आत्रण म्हणून हा कारखाना त्रवकण्याचे माझ्या मनातही येणार नाही, पण तुम्हाला आपली 
भाांर्वल रु्ांतवणकू काढून घ्यावी असे वाटत असेल तर मी आपले सवग समभार् त्रवकत घ्यायला तयार आहे. 
‘शांतनुरावाांची ही सूचना ऐकताच वाटाघाटीला वरे्ळे वळण लार्ले. दुसऱ्या त्रदवसापयंत या वाटाघाटी 
तहकूब करण्यात आफया. त्रनणगयासाठी त्याांना वळे हवा होता.! 
 

दुसऱ्या त्रदवशी कत्रमन्ससच्या सांचालकाांनी ‘आम्ही समभार् त्रवकणार नाही, या प्रकफपावर तुमचा 
त्रवश्वास त्रदसतो, तेव्हा आम्ही तुमच्यावर सांपूणग त्रवश्वास ठेवनू हा कारखाना चालवावयाचा असे ठरत्रवले आहे, 
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’ असे साांत्रर्तले. वाटाघाटीला एकदम कलाटणीच त्रमळाली. कत्रमन्ससमधील सवग अमेत्ररकन तांिज्ञ माि 
अमेत्ररकेला परत येतील, परांतु भारतीय तांिज्ञाांच्या त्रशिणाची, अनुभवाची सोय कत्रमन्सस करील, त्याांना 
लार्णारे सवग सहकायगही त्रदले जाईल, असे आश्वासन देण्यात आले. ही सूचना शांतनुरावाांनी मान्सय केली 
आत्रण नव्या व्यव्थापनाखाली कत्रमन्सस कारखाना चालत्रवण्याचे ठरले. 
 

अमेत्ररकेहून परतफयावर कत्रमन्ससमधील सवग अत्रधकाऱ्याांना आत्रण अत्रभयांत्याांना बोलावनू शांतनुरावाांनी 
याची कफपना त्रदली. काटकसरीच्या योजना आखफया, उत्पादन अचकू व चाांर्फया प्रतीचे होईल हे पाहण्यास 
साांत्रर्तले त्रन नवी घर्ी घालून त्रदली. 
 

हे करीत असतानाच देशाची आर्तथक घर्ी त्रवसकटत चालली होती आत्रण सरकारतफे सवग खचावर 
त्रनयांिणे आली. त्यामुळे माती खोदणारी याांत्रिक फावर्ी (शाॅव्हेफस), जत्रनि सांच, रेफवइेांत्रजने ह्याांना 
लार्तील म्हणनू ज्या ज्या सरकारी कारखान्सयाांची कत्रमन्सस यांिाांना ऑर्गर त्रदली होती, त्याांनी ती रि केली. 
त्यामुळे मोठाच पेचप्रसांर् उभा रात्रहला. दहा वषापूवी ‘त्रकलो्कर ऑइल इांत्रजन्सस’ पुढे जो पेचप्रसांर् उभा 
रात्रहला होता, तसाच पेचप्रसांर् कत्रमन्ससपुढे उभा रात्रहला. 
 

त्यातून मार्ग काढून १९७० साली कारखाना पुन्सहा भक्कम पायावर उभा रात्रहला. कत्रमन्सस यांिाांचा प्रसार 
आता सवगि झालेला आहे. त्रहमालयातील र्त्याांवरील बुलर्ोझरपासून र्ोव्यातील खत्रनज लोखांर्ाची 
वाहतूक करणाऱ्या बोटीपयंत सवगि या यांिाांचा सांचार आता आढळतो. श्रेि दजाची त्रनर्तमती म्हणनू कत्रमन्सस 
यांिे प्रत्रसद्ध आहेत. कत्रमन्ससच्या जर्ात जेवढ्या शाखा आहेत, त्यात सवात फायदा कमत्रवणारा हा भारतीय 
कारखाना आहे. भारतात तयार झालेली ही यांिे कत्रमन्ससतफेच आत्रशयातील अनेक देशाांना पुरत्रवली जातात. 
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९. उद्योगसमूहातीर्ल कारखाने 
 

‘त्रकलो्कर ब्रदसग ‘, ‘त्रकलो्कर इलेल्क्रक ‘, ‘म्हैसूर त्रकलो्कर’, ‘त्रकलो्कर ऑइल इांत्रजनन्सस’, 
त्रकलो्कर न्सयूमतॅ्रटक’, ‘त्रकलो्कर फेरस’ हे त्रकलो्कर उद्योर्समूहातील सात महत्वाचे आत्रण मोठे 
कारखाने. त्याखेरीज अनेक लहान कारखानेही शांतनुरावाांनी सुरू केले. या सवग कारखान्सयाांचा आढावा 
घेतला तर असे त्रदसते की, १९६० ते १९७० या दशकात सात नव ेकारखाने १९७० व १९८० या दशकात सात 
नव े कारखाने व १९८० पासून पढेु आणखी पाच नव े कारखाने त्रकलो्कर उद्योर्समूहाने सुरू केलेफया 
त्रदसतात. 
 

याखेरीज त्रकलो्कराांनी जमगनी, मलेत्रशया, त्रित्रलपाइन्सस, अमेत्ररका या देशात नव ेकारखाने काढले. 
तसेच ‘प्रत्रतभा ॲर्व्हटाइसझर्’ व ‘जी. जी. दाांरे्कर मशीन वक्सग त्रल.’ या दोन कां पन्सया ्वतःच्या 
व्यव्थापनाखाली घेतफया. 
 

त्रकलो्कर उद्योर्समूहातील या सवगच औद्योत्रर्क प्रकफपाांना सारखेच यश त्रमळाले आहे असे नाही. 
या कारखान्सयाांपैकी नवीन काढलेले बरेच कारखाने यश्वी झालेले आहेत. परांतु काही कारखान्सयाांना यश 
त्रमळू शकलेले नाही. त्रकलो्कर रॅक्टर त्रल. हा कारखाना बांद करून दुसऱ्या कारखान्सयात त्रवलीन करावा 
लार्ला. 
 

त्रवजेची यांिे त्रनयांत्रित करण्यासाठी लार्णारे त्रनरत्रनराळया प्रकारचे र्त्रतवाहक कळ (ल््वचत्रर्असग) 
व प्रवतगक (्टाटगसग) तयार करण्यासाठी ‘त्रकलो्कर एत्रशया’ या नावाचा कारखाना १९६२ साली ्थापन 
करण्यात आला. पढेु या कारखान्सयाचे नाव बदलून ‘त्रकलो्कर त्रसल््टम्स’ असे ठेवण्यात आले. हा कारखाना 
बांर्लोर येथे आहे. र्तीवाहक कळ, त्रनयांिक र्त्रतवाहक (कां रोलत्रर्अर) व मांर्लखांर्क (सर्तकट बे्रकसग) 
तयार करण्यासाठी या कारखान्सयाने ‘अफ्थॉम’ या फ्रें च कारखान्सयाशी व ‘वले््टर् हाऊस’ या अमेत्ररकन 
कारखान्सयाशी परकीय सहयोर्ाचे करार केले आहेत. या कारखान्सयात सुमारे सव्वा कोटीचे भाांर्वल रु्ांतले 
असून १९९३-९४ साली या कारखान्सयाची सुमारे सव्वा तीन कोटींची उलाढाल होती. श्री. त्रवक्रम रु्जगर या 
कारखान्सयाचे व्यव्थापकीय सांचालक होते. 
 

उत्पादक व्यवसायाखेरीज आणखी एका वरे्ळयाच व्यवसायात पर्ण्याचा या काळात शांतनुरावाांनी 
त्रनणगय घेतला. तो म्हणजे व्यव्थापन सल्लार्ाराचा (मनेॅजमेंट कन्ससफटन्ससीचा) व्यवसाय. १९६० सालच्या 
सुरुवातीस अनेक बाबतीत सल्ला त्रवचारावयास उद्योर् िेिातील मांर्ळी शांतनुरावाांकरे् यायची. नव्या 
उद्योजकाांची ही र्रज पाहून अशा कामासाठी आपण ्वतांि व्यवसाय का सुरू करू नये, असा त्रवचार 
शांतनुरावाांच्या मनात घोळू लार्ला. त्या वळेेला परदेशातून व्यव्थापन शास्त्राचे उच्च त्रशिण घेऊन आलेफया 
श्री. र्ी.व्ही. त्रटकेकर याांची आत्रण शांतनुरावाांची र्ाठ पर्ली. त्याांच्यावर या कामाची जबाबदारी सोपवनू या 
उद्योर्ाची १९६३ साली ्थापना करण्यात आली. बाजारपेठेची पाहणी करणे, प्रकफप अहवाल तयार करणे, 
उद्योर्धांद्याांना लार्णारी ताांत्रिक व आर्तथक मात्रहती पुरत्रवणे, माणसाांची त्रनवर् करणे अशी अनेक कामे या 
सां्थेतफे केली जातात. यामुळे पूणग वळे काम करणाऱ्या त्रनरत्रनराळया िेिातील तज्ज्ञाांची एक तुकर्ीच 
त्रकलो्कर उद्योर्समूहाला उपलब्ध झाली. 
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१९६५ साली अवघ्या चार हजार रुपयाांच्या भाांर्वलावर सदर सां्था सुरू करण्यात आली. ऑर््ट 
१९६५ मध्ये ह्या सा्ं थेचे रूपाांतर ‘पल्ब्लक त्रलत्रमटेर् कां पनी’त करण्यात आले. पत्रहफया दहा वषात या सां्थेची 
वार्तषक उलाढाल जेमतेम प्तीस लाख रुपयाांपयंत होती.१९९२-९३ साली ही उलाढाल सात कोटी 
रुपयाांवर पोचली होती.सुमारे दोनशहूेन अत्रधक त्रनरत्रनराळया त्रवषयातील तज्ञ या सां्थेत काम करीत होते. 
नार्री त्रवकास, पत्ररसर अत्रभयाांत्रिकी, र्णकयांिाांची सेवा, शतेीत्रवषयक सल्ला, प्रकफप अहवाल, 
व्यव्थापकीय सेवा, व्यावसात्रयक सवेिण, प्रकफपाांची सांपूणगपणे उभारणी करून देणे, अशी नानात्रवध 
प्रकारची कामे सदर सा्ं था हाती घेते. ‘कँप डे्रसर व मकॅी’ ही अमेत्ररकन सां्था आत्रण इांग्लां र्ची अलेक्झाांर्र 
‘त्रर्ब अँर् कां पनी’ या दोन सां्थाांशी त्याांनी परकीय सहयोर् त्रन तांिज्ञान याांचे करार केले. त्रनरत्रनराळया 
आांतरराष्रीय सांघटना, बँका, परदेशातील सा्ं था व देशातील नामवांत सा्ं था याांची कामे हातात घेऊन ती या 
सां्थेने यश्वीपणे पूणग केलेली आहेत. व्यव्थापन सल्लार्ार िेिात सदर सां्था देशातील एक अग्रर्ण्य 
सां्था समजली जाते. 
 

१९६० सालापासून कारखान्सयाांच्या वाढीमुळे पुण्यात येणाऱ्याांची सांख्या वाढली. पण शहरात 
चाांर्फयापकैी एकही हाँटेल नसफयामुळे लोकाांची र्ैरसोय होई. त्यामुळे शांतनुरावाांनी पुढाकार घेऊन 
पुण्यातील काही कारखानदाराांचे साहाय्य घेऊन ‘पूना इांर्ल््रअल हाँटेफस त्रल.’ या सां्थेची ्थापना केली. 
या सां्थेतफे ‘ब्फयू र्ायमांर्’ हे पांचताराांत्रकत हाँटेल चालत्रवण्यात येते. हे अशा तऱ्हेचे पुण्यातील एकमेव 
हाँटेल आहे. याच हाँटेलमध्ये ‘त्रकलो्कर ऑइल इांत्रजन्सस’चे कायालय होते. त्रतथे शांतनुराव बसत असत. 
सुरुवातीचा काही काळ या सां्थेला अर्चणीचा रे्ला. नांतर या सा्ं थेन चाांर्ला नफा त्रमळत्रवण्यास सुरुवात 
केली. सुरुवातीला श्री. प्रभाकरपांत त्रकलो्कर या कां पनीचे व्यव्थापकीय सांचालक होते. १९८५ साली ते 
त्रनवृत्त झाले. नांतर श्रीमती शशीताई त्रकलो्कर ह्या सा्ं थेचे व्यव्थापन पाहत असत. हे हाँटेल ताज 
उद्योर्समूहाला नुकतेच त्रवकण्यात आले. 
 

१९७२ साली त्रकलो्कराांना रॅक्टसग तयार करण्याचा परवाना त्रमळाला. नात्रशकला ‘त्रकलो्कर 
रॅक्टसग त्रल.’ हा कारखाना सुरू करण्यात आला. परांतु सुरुवातीपासून अनेक अर्चणी येत रे्फया. 
त्रनरत्रनराळया त्रवत्तसा्ं थाांचे बरेचसे कजग कारखान्सयाने घेतलेले होते. त्याच्या व्याजाचा बोजा बराच झाला. 
सुरुवातीला काही वष े कारखाना फायद्यात येऊ शकला नाही, व्याज तर वाढत चालले. शवेटी या 
दुष्टचक्रातून सुटका होण्याचे काही त्रचन्सह त्रदसेना. तेव्हा हा कारखाना बांद करून तो ‘त्रकलो्कर न्सयूमतँ्रटक’ 
मध्ये त्रवलीन करण्यात आला. 
 

१९६० ते १९७० या दशकात वरील कारखान्सयाांखेरीज वायू, तेल आत्रण इांधन याांच्यासाठी त्रझरपणी 
(त्रफफटर)तयार करण्यासाठी ‘त्रकलो्कर त्रफफटसग प्रा.त्रल.’ या कारखान्सयाची १९६९ साली ्थापना 
करण्यात आली. या कारखान्सयाची १९९३-९४ साली वार्तषक उलाढाल सुमारे तीन कोटी रुपयाांची होती. 
र्रजू मत्रहलाांना ् वावलां बी कराव,े त्याांना आपफया पायावर उभे राहता याव ेम्हणून सौ. यमुताई त्रकलो्कराांनी 
पुढाकार घेऊन ‘मत्रहला उद्योर्’ हा कारखाना सुरू केला. सुरुवातीला या कारखान्सयाचे ्वरूप सहकारी 
सां्थेचे होते व नांतर जून १९६५ मध्ये त्याचे रूपाांतर ‘पल्ब्लक त्रलत्रमटेर् कां पनी’त करण्यात आले. पलूस व 
कऱ्हार् येथेही त्याच्या दोन शाखा आहेत. या कारखान्सयाची १९९२-९३ साली सुमारे एक कोटी रुपयाांची 
उलाढाल झाली होती. १९६९ साली कनाटकातील धारवार्जवळील सत्तरू या लहान र्ावी ‘त्रप्रत्रसजन टूसलर् 
त्रसल््टम त्रल’.या नावाचा कारखाना काढला. ‘म्हैसूर त्रकलो्कर’ या कारखान्सयाला लार्णारी त्रवशषे प्रकारची 
याांत्रिक हत्यारे सदर कारखान्सयात तयार केली जातात. 
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१९७० ते १९८० या दशकात, आर् प्रत्रतबांधक पद्धती, त्रनयांिण फलक (कां रोल पॅनेल), वातानुकूलन 
यांिे तयार करण्यासाठी ‘त्रकलो्कर इांत्रजत्रनअसरर् प्रा.त्रल.’ आत्रण पेरोल यांिे तयार करण्यासाठी ‘त्रकलो्कर 
त्रकसान इत्रिपमेंट त्रल.’ हे दोन कारखाने सुरु करण्यात आले. त्रकलो्कर त्रकसानच्या पेरोलवर अवलां बनू 
असणाऱ्या यांिाांच्या उत्पादनात अनेक अर्चणी आफयामुळे या कारखान्सयाने उत्पादन बदलून नांतर 
प्लॅल््टकशी सांबांत्रधत उद्योर्ात प्रवशे केला. 
 

हे दोन्सही कारखाने पुण्यातच आहेत. याखेरीज १९७८ साली बेळर्ाव येथे ‘एकेपी फौंड्रीज प्रा.त्रल.’ 
नावाची एक ओतकामशाळा सुरु करण्यात आली. कारखान्सयाची रोज सुमारे सहा टन ओतकाम करण्याची 
िमता आहे. त्रकलो्कर कारखान्सयाांमधले ओतकामाशी सांबांत्रधत काम या कारखान्सयात केले जातेच, पण 
याखेरीज ‘अफफा लवला’, ‘ॲटलास कॉप्को’ या कारखान्सयाांचेही ओतकाम केले जाते. १९९४ साली या 
कारखान्सयाची उलाढाल सुमारे ऐांशी लाख रुपयाांची होती. या काळात आणखी एक नवा कारखाना 
त्रकलो्कराांनी ताब्यात घेतला, तो म्हणजे ‘वधगमान ऑटोमोत्रटव्ह इलेल्क्रकफस त्रल.’ १९७९ साली तो 
त्रफरोत्रदया उद्योर्समूहाने सुरु केला होता. त्याचे समभार् त्रवकत घेऊन या कारखान्सयाचे व्यव्थापन 
त्रकलो्कराांनी आपफयाकरे् घेतले. या कारखान्सयात मोटार उद्योर्ाला लार्णारी अनेक त्रवजेची उपकरणे 
तयार केली जातात. 
 

१९८० सालानांतरही त्रकलो्कराांनी पाच नव ेकारखाने काढलेले आहेत. १९८१ साली जत्रनिे व इतर 
लहानसहान यांिे तयार करण्यासाठी ‘त्रकलो्कर इलेक्रोर्ाइन प्रा. त्रल.’ नावाचा नवीन कारखाना 
काढण्यात आला. या कारखान्सयाची वार्तषक उलाढाल १९९४ साली सुमारे सात कोटी रुपयाांची होती. 
कोएलच्या पुढाकाराने १९८३ साली सांर्णकाचे सॉफ्टवअेर तयार करण्यासाठी व सांर्णकाच्या त्रवत्रवध सेवा 
उपलब्ध करून देण्यासाठी ‘त्रकलो्कर काँप्युटर सल्व्हगसेस त्रल.’ नावाचा नवा कारखाना बांर्लोरला सुरू 
करण्यात आला. या कारखान्सयातफे अशा सॉफ्टवअेरची परदेशी त्रनयातही केली जाते. 
 

भारे्तत्त्वावर (लीसजर्) आधारलेले उद्योर् देशात लोकत्रप्रय होऊ लार्ले, त्याचवळेेस १९८४ साली 
त्रकलो्कराांनी ‘त्रकलो्कर लीसजर् अँर् फायनान्सस त्रल.’ नावाचा नवीन कारखाना काढला. या 
कारखान्सयातफे त्रनरत्रनराळया कारखान्सयाांना भाड्याने यांिसामुग्री पुरत्रवली जाते. १९९९ साली हा कारखाना 
दुसऱ्याला त्रवकण्यात आला. पेरोकेत्रमकफस व रासायत्रनक उद्योर्ाांना लार्णाऱ्या पांपासाठी त्रकलो्काराांनी 
‘एबारा’ या जपानी कारखान्सयाशी ताांत्रिक सहकायग करून १९८७ साली ‘त्रकलो्कर एबारा पांप्स त्रल.’या 
नावाच्या नव्या कारखान्सयाची ्थापना केली. त्रकलो्करवार्ीजवळील सावांतपूर येथे या कां पनीचा हा 
कारखाना असून त्रतथे चव्वचेाळीस प्रकारचे त्रवत्रवध पांप तयार केले जात आहेत. १९८४ साली त्रवशषे प्रकारची 
कातणयांिे तयार करण्यासाठी ‘ त्रकलो्कर वाॅनगर ्वासी त्रल.’हा कारखाना हुबळीला सुरू केला. 
 

याखेरीज त्रकलो्कर उद्योर्समूहाने परदेशी देखील आपले कारखाने काढले. १९६६ साली हँबुर्ग 
येथील एफ. एच. शुले हा कारखाना त्रकलो्कराांनी त्रवकत घेतला. तेथे भात सर्ायच्या त्रर्रण्या तयार केफया 
जात असत व त्या युरोपभर त्रवकफया जात असत.आता माि या कारखान्सयावर त्रकलो्कराांचे त्रनयांिण नाही. 
याखेरीज १९७० साली त्रित्रलपाइन्सस येथे ‘त्रकलो्कर इांर््रीज’ म्हणून र्ीझेल यांिे तयार करण्याचा व 
मलेत्रशयामध्ये बेरहार् येथे ‘इांर्ो –मलेत्रशया इांत्रजत्रनअसरर् कां पनी’ हा त्रवजेच्या मोटारी तयार करण्यासाठी 
कारखाना काढला. याखेरीज माँत्ररशस येथे ‘हायड्रोर्ाइन’ व अमेत्ररकेच्या बाल्फटमोर येथे एक कारखाना 
काढण्यात आला. अमेत्ररकेतील कारखाना हा व्यापारी कारखानाच होता व आहे. परांतु त्रफत्रलपाईन्सस, 
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माँत्ररशस व मलेत्रशया येथे उत्पादन करण्यासाठी कारखाने काढण्यात आले होते. साहत्रजकच भारताप्रमाणेच 
या देशात ्थात्रनक कारखान्सयात एखादी व्तू तयार होऊ लार्ली म्हणजे परदेशातील अशा व्तूांच्या 
आयातीवर बांदी घातली जाईल, अशी त्रकलो्काराांची अपेिा होती. पण ् थात्रनक सरकाराांनी ही त्रवनांती मान्सय 
केली नाही. परकीय आयात चालूच रात्रहली. त्यामुळे त्याांना सांरिण काहीच त्रमळाले नाही.त्रशवाय भतू्रमपुि 
ही सांकफपना तेथेही आहे. ्थात्रनक लोकाांचे त्रनयांिण असाव,े त्याांना प्राधान्सय असाव ेया सरकारी भतू्रमकेमुळे 
त्याांचे त्रनणगयाचे ्वातांत्र्यही नाहीसे झाले. त्यामुळे नाइलाजाने त्याांना तेथील उत्पादन कमी सकवा बांद करून 
ते कारखाने त्रनव्वळ व्यापारी कारखाने म्हणनूच चालवाव े लार्ले. त्रकलो्कराांच्या त्रनयातीसाठीच त्याांचा 
प्रामुख्याने उपयोर् झाला. त्रित्रलपाइन्ससमधील कारखाना जून १९८४ मधे बांद करण्यात आला. जमगनीतील 
शूले कारखान्सयामध्ये येथून सुटे भार् पाठवनू तेथे यांिे तयार करावयाची ह्या मूळ कफपनेला अनेक व्यावहात्ररक 
अर्चणींमुळे त्रकलो्कराांना मुरर् घालावी लार्ली. याखेरीज ‘त्रकलो्कर केत्रनया त्रल.’ व ‘एस. पी.पी. 
इांटरनॅशनल’ हे दोन परदेशी कारखाने त्रकलो्कराांच्या मालकीचे आहेत. याच काळात ‘जी. जी. दाांरे्कर 
मशीन वक्सग त्रल.’ हा त्रभवांर्ी येथील कारखाना त्रकलो्कराांनी आपफया त्रनयांिणाखाली आणला. त्रतथे भात 
सर्ायच्या त्रर्रण्या तयार केफया जातात. 
 

उत्पादक वा व्यापारीवर्ग त्याच्या मालाच्या दजाकरे्, रु्णवते्तकरे् जेवढे लि देतो त्रततकेच महत्व 
माल ज्या व्यापारत्रचन्सहाखाली त्रवकला जातो त्या त्रचन्सहाकरे् देतो. अनेक वषाच्या कठोर तप्येनांतरच 
मालाची रु्णवत्ता ही त्या व्यापारत्रचन्सहाच्या नावावर ओळखली जाऊ लार्ते. उदा. पांखे बनत्रवणाऱ्या कां पन्सया 
पुष्कळ आहेत, पण ग्राहकाांची एका त्रवत्रशष्ट नावाच्या पांख्याबिल जा्त पसांती आहे, म्हणजे त्या नावाचा आत्रण 
रु्णवते्तचा अतूट सांबांध ग्राहकाांच्या मनात ठसलेला असतो. हे यश अनेक वषांच्या दीघग व कठोर तप्येनांतरच 
प्राप्त होते. बोधत्रचन्सहाांच्या या अनन्सयसाधारण महत्त्वामुळे व ्वतःच्या रिणासाठी उत्पादक वा व्यापारी सां्था 
आपापफया बोधात्रचन्सहाांची कायदेशीर नोंद (रत्रज्रेशन) करून घेतात. ग्राहकाांच्या मनाांतील ‘नावा’ बिलचा 
हा त्रवश्वास सदैव कायम राहण्यासाठी त्या नावाच्या रिणाची जबाबदारी त्रततकीच मोठी व जरुरीची आहे. 
शांतनुरावाांचे दूरदर्तशत्व या त्रठकाणी प्रभावाने जाणवते. सवग ‘त्रकलो्कर रेर् माक्सग’ एकत्रितपणे जतन करून 
त्याांच्या अनत्रधकृत वापराला व र्ैरवापराला प्रभावीपणे आळा घालण्यासाठी व या प्रकारे आपफया नावाचे 
महत्व कायम ठेवण्यासाठी त्याांच्या मार्गदशगनाखाली १९६५ साली ‘त्रकलो्कर प्रोप्रयटरी त्रलत्रमटेर्’ ही सा्ं था 
सुरु करण्यात आली. इतकेच नव्हे, तर असे काम करणारी ही भारतातील एकमेव सां्था आहे, असे 
म्हटफयास अत्रतशयोक्ती होणार नाही. 
 

या सां्थेतफे त्रकलो्कर उद्योर्समूहातील सवग कारखान्सयाांना ‘त्रकलो्कर’ हे नाव व त्याांचे त्रवत्रशष्ट 
बोधत्रचन्सह वापरण्यास परवानर्ी देण्यात येते. या बोधत्रचन्सहाचा बाजारातील कोणी र्ैरवापर करताांना 
आढळफयास त्याच्यावर खटला भरला जातो. प्रसांर्ी त्याांचा मालही जप्त केला जातो. बोधत्रचन्सह वापरण्यास 
परवानर्ी, र्ैरवापर करणाऱ्याांवर खटले, ही कामे या सा्ं थेत होतात. 
 

नवीन कारखान्सयाांची उभारणी करीत असतानाच ‘त्रकलो्कर ब्रदसग’, ‘त्रकलो्कर इलेल्क्रक, ’ 
‘म्हैसूर त्रकलो्कर’ ह्याांचीही उल्लेखनीय प्रर्ती या काळात झाली. त्रनरत्रनराळया प्रकारचे पांप आत्रण झर्पा 
ह्याांचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात त्रकलो्करवार्ीस चालू होतेच. १९६० साली अमेत्ररकेच्या ‘बुलार्ग’ या नामवांत 
कारखान्सयाशी सहकायग करून अनेक प्रकारची कातणयांिे, त्रछद्रकयांिे, बोअसरर् मत्रशन या यांिाांचे उत्पादन 
तेथे सुरु करण्यात आले. 
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याखेरीज अमेत्ररकेतील ‘टकुम्से’ या कारखान्सयाशी करार करून ‘हमेत्रटकली सीफर् काँपे्रससग’ चे 
उत्पादन सुरु करण्यात आले. यासाठी कऱ्हार् येथे ् वतांि कारखाना सुरु करण्यात आला. शतेीला लार्णारे 
छोटे पांप आत्रण मोनोब्लॉक पांप याांचे उत्पादन हलवनू मध्यप्रदेशातील देवास येथे नेण्यात आले. यासाठी तेथे 
नवीन कारखाना सुरु करण्यात आला. 
 

कारभाराच्या सोयीकरता व दळणवळणाची आवश्यकता लिात घेऊन १९६८ साली वार्ीहून 
‘त्रकलो्कर ब्रदसग’ च्या उत्पादनाची त्रवक्री, व्यव्थापन ही सवग कायालये पुण्याला हलत्रवण्याचा त्रनणगय 
घेण्यात आला. त्रटळक र्त्यावरील ‘उद्योर् भवन’ येथे प्रश्त जार्ा यासाठी घेण्यात आली. सवग वत्ररिाांशी 
त्रवचारत्रवत्रनमय करणे, येथून त्रवक्रीचे त्रनयांिण करणे यामुळे सोपे जाऊ लार्ले. 
 

‘एसपीपी’ या नामवांत आांतरराष्रीय कारखान्सयाशी सहकायग करून ‘त्रकलोक्सर ब्रदसग’ चे पांप 
अमेत्ररका व युरोपमध्ये त्रवकण्याची व्यव्था करण्यात आली. या कारखान्सयाच्या नाव े अनेक प्रकारचे पांप 
त्याांच्या मूळ आरेखनाांप्रमाणे तयार करून त्याची मोठ्या प्रमाणात त्रनयात केली जात असे. कारखान्सयाच्या 
अनेक उत्पादनाांची आता अमेत्ररका, युरोप, जपान, न्सयूझीलां र्, आ्रते्रलया अशा अनेक देशात त्रनयात केली 
जाते. रे्फया काही वषात अमेत्ररकन, जपानी, त्रब्रटीश, जमगन अशा अनेक कारखान्सयाांशी ताांत्रिक सहयोर् 
करून कारखान्सयाने त्रनरत्रनराळया त्रवषयाच्या तांिज्ञानाची देशात आयात केली आहे आत्रण अनेक नवीन 
उत्पादने बाजारात आणली आहेत. 
 

‘म्हैसूर त्रकलो्कर’ ह्या कारखान्सयाने मधील काळात आपले उत्पादन खूपच वाढत्रवले. नवनवीन 
प्रकारच्या याांत्रिक हत्याराांचे उत्पादन हाती घेतले. ओतकामशाळा अत्रतशय सुसज्ज करण्यात आली. आता 
दर मत्रहन्सयाला तेथे ११५२ टन लोखांर्ाचे ओतकाम केले जाते. या ओतकामशाळेत सुमारे २०, ००० नमुने 
(पॅटन्ससग) सांग्रही आहेत. यावरून या ओतकामशाळेची कफपना यावी. या कारखान्सयाचा एक त्रवभार् हुबळी येथे 
१९६५ साली हलत्रवण्यात आला. आत्रण दुसरा त्रवभार् हुबळी -धारवार् र्त्यावर सत्तरू येथे हलत्रवण्यात आला 
आहे. या कारखान्सयाच्या पढुाकाराने ‘त्रप्रत्रसजन टूसलर् त्रसल््टम’ नावाचा एक नवा कारखाना १९६९ साली 
सत्तरू येथे काढण्यात आला त्याचा उल्लखे यापूवी आला आहेच. तसेच, या कारखान्सयाने ‘वाँनगर ्वासी’ या 
याांत्रिक हत्याराांचे उत्पादन करणाऱ्या जर्प्रत्रसद्ध ्वीस उत्पादकाांबरोबर ताांत्रिक करार करून हुबळी येथे 
१९८७ साली नवीन कारखाना उभा केला. 
 

याांत्रिक हत्याराांच्या उत्पादनाचा धांदा अत्रतशय रु्ांतारु्ांतीचा व ताांत्रिक दृष्ट्या अवघर्. पण या 
कारखान्सयाने ‘अफफे्रर् हबगटग’ या त्रब्रत्रटश कारखान्सयाशी सहकायग करून कातणयांिाचे उत्पादन १९५८ 
सालापासून येथे सुरु केले. क्रायर्न या फ्रें च कां पनीशी सहकायग करून जलदर्ती कापणीयांिाांचे (हाय्पीर् 
थे्रसर्र् मशीन्सस) उत्पादन १९६९ साली सुरु केले. १९७० साली ‘लँत्रर्स टूल कां पनी’ या अमेत्ररकन 
कारखान्सयाशी ताांत्रिक सहकायग करून त्याांच्या दांर्र्ोलाकृती यांिाांचे (त्रसलें ड्रीकल ग्राईांर्सग) चे उत्पादन सुरु 
केले. १९८४-८५ साली सी इन सी ्वयांचत्रलत यांिे बनत्रवण्यासाठी ‘बाल्फर्ांर् इांत्रजत्रनअसरर् कां पनी’शी करार 
केला. 
 

या कारखान्सयाने फक्त तांिज्ञानाशी आयातच केली असे नाही; त्याांचा ्वतःचा सांशोधनत्रवभार् असून 
त्यात अनेक अवजर् यांिाांचीही ्वतांिपणे त्रनर्तमती केली जाते. कारखान्सयाने फार पूवी अमेत्ररकेला 
कातणयांिाांची त्रनयात केली. त्याांचे ‘एांटरप्राइज’ हे कातणयांि अमेत्ररकेत खूप लोकत्रप्रय आहे आत्रण त्याांची 
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दहा वष े वापरलेली जुनी यांिेही जादा सकमतीला त्रवकली जातात. कोत्ररयन व तैवानी उत्पादकाांनी या 
कातणयांिाचे अनुकरण करून अमेत्ररकेत ते त्रवकले. रत्रशया व जमगनीच्या बाजारपेठेमध्येही त्याांनी त्रशरकाव 
केला होता. याांत्रिक हत्याराांच्या उत्पादनासाठी जे भार् लार्तात त्याची सवग मात्रहती सांर्णकात ठेवण्यात 
आली होती त्रन कमीत कमी खचात कसे उत्पादन करावयाचे याच्या त्रनरत्रनराळया पद्धती सांर्णकाच्या 
साहाय्याने बनत्रवलेफया होत्या. 
 

या कारखान्सयाची ओतकामशाळाही भारतातील एक अद्ययावत ओतकामशाळा आहे. यातील 
उत्पादनाच्या सवग पद्धती या कारखान्सयातच बनवनू त्रवकत्रसत केफया आहेत. आठ ते दहा टनाचे ओतकामही 
हा कारखाना पुरव ूशकतो. उत्तम प्रतीचे ओतकाम व याांत्रिक हत्यारे तयार करणारा म्हणून या कारखान्सयाचा 
नावलौत्रकक आहे. 
 

कै. रवी त्रकलो्कर याांचे ताांत्रिक कौशफय आत्रण कै. नानासाहेब रु्जगर याांचे व्यव्थापकीय त्रन 
आर्तथक कौशफय यामुळे ‘म्हैसूर त्रकलो्कर’ हा कारखाना उत्तम तऱ्हेने वाढला. तांिज्ञानात तर तो वरचढ 
ठरला; परांतु त्याचबरोबर आर्तथक व्यवहारही उत्तम साांभाळला रे्ला. सतत नफा करणारा आत्रण त्रव्तार 
करणारा कारखाना म्हणनू या कारखान्सयाचे नाव घेता येईल. अनेक प्रकारची त्रवदु्यत यांिसामुग्री सदर 
कारखान्सयात तयार होते. यासाठी जमगनी, इांग्लां र्, अमेत्ररका या देशातील नामवांत कारखानदाराांशी ताांत्रिक 
सहकायग कारखान्सयाने केले आहे. अत्रलकरे् रे्फया दोनचार वषात अनेक औद्योत्रर्क परवाने कारखान्सयाला 
त्रमळाले आहेत. या कारखान्सयाने इलेक्रॉत्रनक्सच्या िेिातही प्रवशे केला आहे आत्रण सांर्णक, सी इन सी यांिे 
याांचे परवाने त्रमळत्रवले आहेत. या कारखान्सयाचा सांशोधन त्रवभार्ही मोठा आहे. येणाऱ्या सवग कच्च्या मालाची 
शास्त्रीय चाचणी घेणे, यांिाच्या िमतेबिल त्याांची चाचणी घेणे, याचबरोबर त्रवजेवर चालणारी र्ार्ी, अनेक 
व्तूांची आरेखने या त्रवभार्ाने तयार केली आहेत. 
 

१९८१ सालापासून या कारखान्सयाची आणखी वाढ होते आहे. पूवी भारतात या कारखान्सयाच्या फक्त 
सहा – सात त्रवक्री – कचेऱ्या होत्या. त्याांची सांख्या वाढून त्या आता तेवीस झालेफया आहेत. यामुळे 
कारखान्सयाची त्रवक्री वाढली, त्रव्तारही वाढला. पूवी १९८१ साली कारखान्सयाची वार्तषक उलाढाल एकाहत्तर 
ते पांचाहत्तर कोटी रुपयाांची असे. ती १९९४ साली जवळजवळ दोनश े पन्नास कोटी रुपयाांवर पोचली. 
ताांत्रिकदृष्ट्याही कारखान्सयाने खूप प्रर्ती केली आहे. या कारखान्सयाने पुढाकार घेऊन ‘कनाटक वले्फर्ांर् 
प्रॉर्क्टस’, ‘कनाटक बॅालबअेसरर् कां .’ असे आणखी कारखानेही काढले आहेत. 
 

‘त्रकलो्कर इलेल्क्रक’ नेही या काळात भरीव प्रर्ती केली आहे. प्रारांभी त्रवजेच्या मोटारी तयार 
करण्यासाठी जरी ह्या कारखान्सयाची सुरुवात झाली असली, तरी आता त्रवत्रवध प्रकारच्या त्रवद्यतू उत्पादनाांची 
तेथे त्रनर्तमती करण्यात येत आहे. ‘कोएल’ हा शांतनुरावाांनी ्वतः जातीने लि घालून वाढत्रवलेला कारखाना. 
या कारखान्सयाने अनेक चढउतार पात्रहले, देशाच्या बदलत्या पत्ररल््थतीचा चटकाही सहन केला आत्रण त्याचा 
फायदाही उठत्रवला. पाच अश्वशक्तीची त्रर्झेलयांिे तयार करण्यापासून उत्पादनाची सुरुवात त्याांनी केली. 
मर् ‘मान’ या जमगन कारखान्सयाशी ताांत्रिक सहकायग करून मोठी यांिे करावयास सुरुवात केली. आता हा 
त्रवभार् ् वतांि झाला असून त्याचे सांपूणग उत्पादन अहमदनर्र येथे एक वरे्ळा कारखाना काढून तेथे करण्यात 
येते. बाॅलबेअसरर्चे उत्पादन साठ लाखावरून एक कोटी वीस लाखापयंत वाढत्रवण्याचा औद्योत्रर्क परवाना 
१९७५-७६ साली कारखान्सयाला त्रमळाला. १९७८ सालच्या सुमारास अहमदनर्रला ्वतांि कारखाना बाांधून 
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तेथे हा उत्पादन त्रवभार् हलत्रवफयानांतर आता बॅालबेअसरर्ला लार्णारे अन्सय सुटे भार्ही येथे तयार केले 
जातात. 
 

शतेी, ्वयांचत्रलत वाहने, समुद्रातील बोटी यासाठी लार्णारी १.७ अश्वशक्तीपासून ३६०० 
अश्वशक्तीपयंत त्रर्झेलयांिे सदर कारखाना तयार करतो. ‘मान’ कारखान्सयाशी ताांत्रिक सहकायग करून 
यातील बऱ्याच यांिाांचे उत्पादन सदर कारखाना करत असे. पण या यांिाांपेिा दुसरी कमी तेल खाणारी यांिे 
बाजारात आली. तेव्हा ‘कोएल’ ने आपफया ‘टेक सेंटर’ या सांशोधनकें द्रात सांशोधन करून यांिाांची नवी 
आरेखने तयार केली व ती बाजारात आणली. याला ‘र्ब्फयू त्रसरीज’ असे नाव आहे. तसेच त्याांनी पाच 
अश्वशक्तीचे ‘वाॅटर पॅक इांत्रजन’ नव्याने बाजारात आणले. फ्रान्ससच्या ‘त्रपलल््टक’ कारखान्सयाशी ताांत्रिक 
सहकायग करून त्रपलल््टक यांिे तयार करायलाही कारखान्सयाने सुरवात केली आहे. ही यांिे मोठ्या 
अश्वशक्तीची असून या यांिातील जत्रनिसांच सांरिणखाते, तट रिक यासाठी वापरली जातात. 
 

या कारखान्सयातफे भारतातून त्रर्झेल यांिे त्रनयात करण्याचे मोठे प्रयत्न झाले. यासाठी जर्भर 
त्रनरत्रनराळया देशाांत त्रवतरकाांची एक साखळी उभी करण्यात आली. ्वतःच्या त्रवक्री कचेऱ्या काही देशाांत 
उघर्ण्यात आफया व परदेशात काही त्रठकाणी उत्पादनकें दे्रही उघर्ण्यात आली. त्रनयात िेिात त्याांनी 
अजोर् कामात्रर्री करून दाखत्रवली आहे. मध्यांतरी कारखान्सयाला अनेक अर्चणीतून जाव ेलार्ले. १९८६ 
साली पाऊस झाला नाही आत्रण पैशाअभावी राज्य सरकारला लोकाांना तर्ाईची कजे देता आली नाहीत. 
त्यामुळे तैलयांिाांचा धांदाच एकदम कमी झाला व सवांनाच मांदीला तोंर् द्याव ेलार्ले. त्यावषी कारखान्सयाची 
वार्तषक उलाढाल एकोणनव्वद कोटी रुपयाांवरून सदुसष्ट कोटी रुपयाांवर आली. आता पत्ररल््थती पालटत 
असून १९८७ साली कारखान्सयाची उलाढाल नव्वद कोटी रुपयाांची होती ती १९८८ साली वाढून ११९ कोटी 
रुपये इतकी झाली आहे. १९८७ साली कारखान्सयाला एक कोटी बेचाळीस लाख रुपयाांचा तोटा होता. १९८८ 
मध्ये माि कारखान्सयाला एक कोटी एकोणीस लाख रुपयाांचा फायदा झाला. २००१-२००२ या वषी या 
कारखान्सयाची ७६३ कोटी रुपयाांची उलाढाल झाली आत्रण कारखान्सयाला २७ कोटी रुपयाांचा करपूवग नफा 
झाला. 
 

‘त्रकलो्कर न्सयूमतॅ्रटक’ हा त्रकलो्कर उद्योर्समूहातील आणखी एक महत्वाचा कारखाना 
घनीभतूकारक यांिे (काँपे्रससग), वायवीय हत्यार (न्सयूमतॅ्रटक टूफस), खर्क फोर्णारी यांिे (रॅाकत्रड्रफस) व 
रॅक्टर ही या कारखान्सयाची प्रमुख उत्पादने. पुण्याला हर्पसर येथे या कारखान्सयाची एक शाखा आहे व 
आणखी एक शाखा सासवर् येथे आहे. प्रथमपासूनच कारखान्सयाने फक्त वायूघनीभतूकारक यांिावर 
अवलां बून न राहता इतर अनेक व्तूांची उत्पादने हाती घेऊन कारखान्सयाचा त्रव्तार केला.२००१-२००२ 
साली माि हा कारखाना तोट्यात चालला आहे. 
 

१९८४ साली ‘त्रकलो्कर रकॅ्टसग त्रल.’ हा कारखाना त्रकलो्कर न्सयूमतॅ्रटक’ मध्ये त्रवलीन झाला. 
सप्टेंबर १९८३ मध्ये या त्रवलीत्रनकरणाला उच्च न्सयायालयाने मान्सयता त्रदली होती. कारखान्सयाचे नाव बदलून 
‘त्रकलो्कर न्सयूमतँ्रटक कां पनी’ असे ठेवण्यात आले. 
  



 

अनुक्रमणिका 

णकर्लोस्कर माणसके 
 

त्रकलो्कर उद्योर्समूहाचा त्रवचार करत असताना ‘त्रकलो्कर मात्रसके’ या वरे्ळयाच उद्योर्ाचा 
त्रवशषे उल्लखे केफयास अप्र्तुत ठरणार नाही. 
 

त्रकलो्करवार्ीची जार्ा जशी कमी परू् लार्ली व त्रव्तारावर जशा मयादा आफया. तसा प्रथम 
‘त्रकलो्कर’ छापखाना त्रकलो्करवार्ीहून १९५९ साली पुण्यात हलत्रवण्यात आला. त्यासाठी 
्वाररे्टजवळ मुकुां दनर्र येथे पुण्यात प्रश्त इमारत बाांधण्यात आली. ‘त्रकलो्कर’, ‘स्त्री’, ‘मनोहर’ या 
त्रतन्सही मात्रसकाांचे प्रकाशन पणु्याहून सुरु झाले. 
 

त्रकलो्कर उत्पादनाची मात्रहती देण्यासाठी शांकरराव त्रकलो्कर याांनी १९२० सालापासून 
‘त्रकलो्कर खबर’ नावाचे मात्रसक चालू केले. त्यानांतर ह्या मात्रसकाांनी ्वतांि रूप धारण केले. या 
मात्रसकाच्या पत्रहफया अांकाांच्या मुखपृिावर उद्योर्, आत्मोन्नती आत्रण उत्साह या रु्णाांचा मराठी माणसात 
त्रवकास व्हावा म्हणनू हे मात्रसक आहे असे छापलेले आहे. तसेच हे मात्रसक काफपत्रनक र्ोष्टींसाठी नाही असेही 
त्यावर छापलेले त्रदसते. 
 

१९२० साली ‘त्रकलो्कर खबर’ चे रुपाांतर ‘त्रकलो्कर’ मात्रसकात झाले. १९३० साली त्रस्त्रयाांच्या 
प्रश्नाांची चचा करण्यासाठी ‘स्त्री’ मात्रसक त्रनघाले. त्याांतर युवकाांसाठी ‘मनोहर’ मात्रसक त्रनघाले. या त्रतन्सही 
मात्रसकाांनी महाराष्रातील सामात्रजक, आर्तथक आत्रण उद्योजक चळवळीसाठी साठ -सत्तर वष ेअव्याहतपणे 
जे काम केले त्याची इत्रतहासात नक्कीच नोंद होईल. त्याकाळी जेव्हा जात्रतभेद, धमाच्या रूढी, परांपरा याांनी 
समाज जखर्ला होता त्याकाळी त्याच्यात्रवरुद्ध कोणी त्रलत्रहणे केवळ अशक्य होते. अशा वळेी या मात्रसकाांनी 
केवळ बुद्धीप्रामाण्याची कास धरून, मानवी बुद्धीस व ्वप्रयत्नास दुबळे बनत्रवणाऱ्या धमगभोळेपणा, 
धमगवरेे्पणा, जात्रतभेद, अ्पृश्यता यावर अत्रतशय कठोर प्रहार केले. या मात्रसकाांतफया लेखाांच्या 
शीषगकावरूनच याची कफपना येते. ‘केर्र्ाव का वरे्र्ाव’, ’रोटीबांदीची बेर्ी तोरू्न टाका’, ‘यांि शाप की 
वरदान’, ‘शूद्र मळूचे कोण’, ‘चावाकाचे आत्मवृत्त’, ‘देवसकी का माणुसकी’, ‘मनु्मृतीतील मत्रहला’, 
‘र्ोपालन का र्ोपूजन’, ‘सहभोजनाचा धूमधर्ाका’, इत्यादी त्रवशषे म्हणजे हे सवग लेख त्या काळातील 
मान्सयवर असणाऱ्या ्वातांत्र्यवीर त्रव.दा. सावरकर, लक्ष्मणशास्त्री जोशी, महादेवशास्त्री जोशी, ह.रा. 
महाजनी, र्ाँ. पु.र्.सहस्रबदेु्ध, रगँ्लर पराांजपे, धनांजयराव र्ार्र्ीळ. राजरत्न वा. त्रव. जोशी अशा नामवांत 
त्रवचारवांतानी त्रलत्रहले आहेत. ्वातांत्र्यवीर सावरकराांना ‘त्रकलो्कर’ मात्रसकाचा टापत्रटपीचा आत्रण मार्तमक 
बुत्रद्धवादाचा बाणा इतका आवर्ला की मी त्यात लेख त्रलहू शकतो का, जात्रतभेदाच्या उच्चाटनासाठी तुमच्या 
मात्रसकातून प्रचार करता येईल का असे त्याांनी सांपादकाांना पि त्रलहून त्रवचारले व १९३४ साली माचगच्या 
अांकात त्याचा ‘रोटीबांदीची बरे्ी तोरू्न टाका’ हा पत्रहला लेख प्रत्रसद्ध झाला. 
 

‘त्रकलो्कर’ मात्रसकाांनी जे जे नव ेआहे, प्रर्त आहे त्याचा अखांर् पुर्कार केला, त्याचा प्रचार 
केला. बुवाबाजी व ढोंर्बाजी याांच्यात्रवरुद्ध या मात्रसकाने आघार्ी उघर्ली. धमाच्या नावाने अनेक बुवाांचे 
चाललेले अत्रनष्ट चाळे उघरे् केले, त्रवज्ञानाचा प्रसार केला. 
 

उद्योजकाांच्या इत्रतहासाकरे्, त्याांच्या कतृगत्वाकरे् आता कोठे आपफया देशातील लोकाांचे लि जाऊ 
लार्ले आहे. पण या बाबतीत फार पूवी त्रकलो्कराांनी त्रवधायक भतू्रमका घेतली होती. ‘्वतःच्या 
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कतगबर्ारीवर मोठेपणा त्रमळत्रवलेफया व्यक्तींची चत्ररिे आम्ही प्रत्येक अांकात देणार आहोत.’ असे फार पूवी 
‘त्रकलो्कर’ च्या सांपादकाांनी जाहीर केले होते. याची उत्रिष्टे दोन. याांच्या चत्ररिापासून लोकाांनी ्फूती 
घ्यावी, अशक्य काही नाही, भाांर्वलात्रशवाय काही अर्त नाही हे लोकाांना समजाव ेहा एक उिेश, आत्रण यश 
त्रमळत्रवण्यास कोणते रु्ण लार्तात हे वाचकाांना कळाव े हा दुसरा उिेश. या उिेशाने देशातील आत्रण 
परदेशातील कतृगत्ववान माणसाांचा या मात्रसकाांच्या माध्यमातून सतत पत्ररचय करून देण्यात आला आहे. 
त्यात मोरन, माइक त्रर्सलर्, एत्रलयस ही, एर्र्र त्रमचेल, ज्युत्रलयस रोझनवार्, फे्रर्त्ररक क्रोसनर् अशी 
परकीय माणसे आहेत. त्याचप्रमाणे यवतमाळचे बोरी मा्तर, इचलकरांजीचे त्रवठ्ठलराव दातार, मुांबईचे 
साळवकेर, देशपाांरे्, कफयाणचे नेने, कोफहापूरचे बाबूराव पेंटर, त्रवजापूरचे कें भावी अशा अनेक उद्योजकाांचा 
पत्ररचय करून देण्यात आला आहे. त्यात नुसते कारखानदार नाहीत. तर चाांर्ली वाण्याची दुकाने 
चालत्रवणारे, हॉटेल चालत्रवणारे, त्रवमा कां पन्सया सकवा बँका उभ्या केलेले अशा अनेक व्यवसायातील लोक 
आहेत. या त्रनत्रमत्ताने समाजातील अनेक मांर्ळींचे कतृगत्व समाजापढेु आले त्रन न जाणो, त्यावळेच्या अनेक 
वाचकाांनी या लेखापासून ्फूती घेऊन काही लहान मोठे उपक्रम हातीही घेतले असतील. 
 

‘औद्योत्रर्क व्यव्थापन’ हे आता शास्त्र झाले आहे. पण ‘त्रकलो्कर’च्या सुरुवातीपासून म्हणजे 
१९२० पासून या त्रवषयाकरे् या मात्रसकाने लोकाांचे लि वधेले आहे. कै. शांकरराव त्रकलो्कर याांनी ्वतः 
‘त्रवक्रीची बारा सूिे’, ‘व्यापाराच व्याकरण’, ‘यश्वी धांद्याचे शास्त्र’ अशा त्रनरत्रनराळया लेखमाला त्रलहून या 
व्यव्थापनशास्त्राकरे् लोकाांचे लि वधेले. याखेरीज ‘जात्रहरात कशी करावी’, ‘व्यावसात्रयक पिव्यवहार 
कसा करावा’, ‘दुकानात आकषगक माांर्णी कशी करावी’, ‘त्रर्ऱ्हाईक कसे वाढवाव’े, ‘कारखानदार व 
कामर्ार’ अशा अनेक लेखाांतून नवीन उद्योजकाांना मार्गदशगन करण्यात आले आहे. हे जुने लेख वाचताना 
त्यातील शाश्वत मूफयाांकरे् लि जाते. अजूनही त्या लेखातील ताजेपणा व त्यातील सूचनाांचा व्यवहारीपणा 
जाणवतो. 
 

१९३६-३७ सालच्या अनेक अांकाांमध्ये ‘त्रकलो्कर समाचार’ या सदरात लक्ष्मणराव त्रकलो्कराांनी 
्वतः अनेक लेख त्रलहून व्यवसायाच्या व्यव्थापनाबिल आपले त्रवचार माांर्ले आहेत. त्याांची नावचे पहा, 
‘तुम्हाला कोणता वत्ररि आवरे्ल’, ‘चहूबाजूला पहा’, ‘कपातीची कािी’, ‘पैशासाठी थाांबू नका’, ‘कामर्ार 
ही त्रनजीव यांिे नव्हेत’, ‘सांधी म्हणजे काम’, ‘नव्या पद्धतीने काम करा’ इ. इ. त्याांचे या त्रवषयावरील त्रवचार 
अनुभवत्रसद्ध असफयाने मननीय आहेत. 
 

त्रस्त्रयाांच्या प्रश्नाांची चचा करण्यासाठी सुरुवातीला ‘त्रकलो्कर’ मध्येच त्रस्त्रयाांचे एक पान असे. ते पान 
सौ. र्ांर्ाबाई जाांभेकर बरेच त्रदवस त्रलहीत असत. नांतर ऑर््ट १९३० मध्ये त्रस्त्रयाांसाठी खास ‘स्त्री’ मात्रसकाचा 
जन्सम झाला. स्त्रीजीवन त्रवषयक त्रवचारधारेशी ‘स्त्री’ मात्रसकाने राखलेले इमान इतके योग्य होते की आज ‘स्त्री’ 
मात्रसकाच्या वाटचालीचा अभ्यास म्हणजे स्त्री प्रबोधनाचा व त्रतच्या जीवन त्रवकासाचा अभ्यास होईल. स्त्रीला 
एक ् वतांि व्यल्क्तमत्व आहे. त्रतला ् वतांि अल््तत्व आहे, त्रतलाही नवनवीन कायगिेिे उपलब्ध आहेत हे ‘स्त्री’ 
मात्रसकाने दाखवनू त्रदले. मत्रहलाांच्या मनात ्वतःबिल जार्तृी त्रनमाण केली. 
 

‘मनोहर’ मात्रसक हे तरुणाांसाठी होते. त्याांच्या महत्वाकाांिेला आव्हान देणारे अनेक लेख त्यातून 
प्रत्रसद्ध होते. पुढे अनेक वष ेते साप्तात्रहक म्हणून चालत्रवले. 
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मराठी माणसाच्या जर्णघर्णीत या त्रतन्सही मात्रसकाांचा फार मोठा वाटा आहे. सुरुवातीच्या काळात 
श्री. शांकरराव त्रकलो्कराांनी आपफया कुशल सांपादनाने या मात्रसकाची जोपासना केली. ‘कोयना योजने’ 
सारखे अनेक प्रश्न हाती घेऊन ते तर्ीस लावले. शांकरभाऊां च्या नांतर त्याचे त्रचरांजीव श्री.मुकुां दराव व त्याांच्या 
सुत्रवद्य पत्नी सौ. शाांताबाई त्रकलो्कर ह्याांनी या मात्रसकाची जबाबदारी अत्रतशय कुशलपणे वात्रहली. 
 

मराठी माणसाांत ्वतांि त्रवचार आणून तो परांपरावादी होऊ न देता त्यात बदल घर्वनू आणण्याचे 
मोठे काम या मात्रसकाांनी केले आहे. ्वतः शांतनुरावाांनी या मात्रसकात फारसे त्रलखाण केले नाही. त्याांच्या 
मुलाखती, त्याांची प्रवासवणगने यात आली. पण या मात्रसकाांच्या ध्येय धोरणाशी ते सहमत होते व या आधुत्रनक 
त्रवचाराांचा प्रसार करण्यास त्याांचाही अप्रत्यि हातभार लार्ला होता. 
 

‘त्रकलो्कर’ मात्रसकाांनी जरी साा्ं कृत्रतकदृष्ट्या महत्वाचे काम महाराष्रात केले असले तरी ते 
चालत्रवणे त्रकलो्कराांना अवघर् जाऊ लार्ले. त्यातून फारसा फायदाही होत नव्हता. म्हणून त्रकलो्कराांनी 
या मात्रसकाची मालकी ‘अपूवग पल्ब्लकेशन्सस प्रा. त्रल.’ या कां पनीकरे् त्रदली. १९८८ साली त्रकलो्कर पे्रसचा 
प्रकाशन व्यवसाय सांपूणगपणे थाांबत्रवण्यात आला. छपाईचा व्यवसायही अत्रलकरे्च बांद करण्यात आला आहे. 
 

२४ एत्रप्रल १९९४ रोजी शांतनुराव त्रकलो्कर वारले. तोपयंत ज्या कां पन्सया त्रकलो्कर उद्योर्समूहात 
होत्या त्याांची मात्रहती वर त्रदली आहे. शांतनुरावाांच्या त्रनधनानांतर त्रकलो्कर उद्योर्समूहात बरेच बदल झाले. 
पुणे व महाराष्रात असलेफया कारखान्सयाांचे व्यव्थापन शांतनुरावाांचे नातू श्री. अतुल त्रकलो्कर याांच्याकरे् 
आले. बांर्लोर, हुबळी येथील त्रकलो्कर समूहातील कारखान्सयाांचे व्यव्थापन कै. रवी त्रकलो्कर याांचे 
त्रचरांजीव श्री. त्रवजय त्रकलो्कर याांच्याकरे् रे्ले. जार्त्रतकीकरण, उदारीकरण या सरकारच्या नव्या 
धोरणामुळे व मुक्त आयात धोरणामुळे अनेक कारखान्सयाांना बाजारपेठेत ्पधेला तोंर् द्याव ेलार्ले. त्यामुळे 
अत्रभयाांत्रिकी उद्योर् सोरू्न हॉटेलसारखे इतर व्यवसाय बांद करण्यात आले. काही कारखान्सयाांचे व्यवहार 
बांद करण्यात आले, काही कारखाने दुसऱ्या कारखान्सयाांत त्रवलीन करण्यात आले. त्रकलो्कर 
उद्योर्समूहाचेही एका अथी त्रवभाजन झाले. त्रकलो्कर उद्योर्समहूातील काही कारखाने आता 
चाांर्फयाप्रकारे चालले आहेत तर काही कारखाने अर्चणीत आहेत. 
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१०. णनयातवाढीसाठी हेतुपुरस्सर प्रयत्न 
 

ज्यावळेी अत्रभयाांत्रिकी िेिातील उत्पादनाची परदेशी त्रनयात करण्याचे कोणीही मनात आणले 
नसते, त्यावळेी शांतनुरावाांनी त्रनयातीची ्वप्ने पात्रहली आत्रण ती ्वप्ने प्रत्यिात आणली. ज्यावळेी त्रनयातीची 
त्याांनी सुरुवात केली. त्यावळेी सरकारचे त्रनयातदाराांना कोणतेही प्रोत्साहन नव्हते आत्रण कोणत्याही 
सवलती नव्हत्या. सरकारचे यासांबांधी कोणतेही धोरण नव्हते. शांतनुरावाांनी बरीच खटपट करून सरकारला 
याबाबतीत धोरण आखायला लावले. अनेक सवलती व प्रोत्साहन द्यायला लावले. ‘इत्रजत्रनअसरर् एक््पोटग 
प्रमोशन कौल्न्ससल’ चे ते बरीच वष ेअध्यि होते आत्रण त्यामुळे या िेिात त्याांना भरीव काम करता आले. एका 
अथाने भारतातील अत्रभयाांत्रिकी उद्योर्ाांच्या त्रनयातीचा पायाच त्याांनी घातला असे म्हटले तरी चुकीचे होणार 
नाही. 
 

१९५२ साली ‘कोएल’ हा कारखाना मांदीत होता. कोएलच्या उत्पादनाांना देशात अत्रजबात मार्णी 
नव्हती. या त्रबकट पत्ररल््थतीत आपफया उत्पादनाांना खप वाढावा म्हणून शांतनुरावाांनी त्रनयातीच्या िेिात 
जावयाचे ठरले. १९५२-५३ साली भारतातून अत्रभयाांत्रिकी िेिातील इांत्रजनासारख्या रु्ांतारु्ांतीच्या यांिाांची 
त्रनयात करू पाहणे म्हणजे जणू वरेे्पणाच होता. पण शांतनुरावाांनी हे ्वप्न पात्रहले आत्रण अत्रवरत श्रम करून 
हे ्वप्न प्रत्यिात आणनू दाखत्रवले. 
 

इांत्रजनाची त्रनयात करावयाची म्हणजे बोएक्स कां पनीशी पेटर इांत्रजनासांबांधी जो करार केला होता, 
त्यातील त्रनयातीवरील त्रनबधं काढून टाकणे आवश्यक होते.त्यासाठी त्या कां पनीशी वाटाघाटी करणे 
आवश्यक होते. या वाटाघाटी चालू असतानाच अध्यि श्री.ॲलनरु्र् वारले. त्याांच्या पिात सर माइन्ससबीव्हर 
या कायदेपांत्रर्ताची अध्यि म्हणून पुण्यात त्रनवर् झाली. या प्रश्नाांचा प्रत्यि अभ्यास करण्यासाठी सर 
माईन्ससबीव्हर पुण्यात आले व त्याांच्यासाठी सांचालक मांर्ळाची खास सभा बोलावण्यात आली. त्याांनी चचेत 
वरे्ळाच दृष्टीकोन घेतला आत्रण करारातून काही इांत्रजनचे उत्पादन वर्ळण्याचाच आम्ही त्रवचार करीत 
आहोत असे साांत्रर्तले. शांतनुरावाांनी इांत्रजने त्रनयात करण्यावर आमच्यावर जे त्रनबधं आहेत ते दूर करावते 
अशी त्रवनांती केली. त्यावर हे त्रनबंध दूर केले तर भारतात आम्ही पेटर इांत्रजने त्रवकावयास मोकळे आहोत असे 
सर बीव्हर याांनी साांत्रर्तले. शांतनुरावाांनी तो धोका पत्करण्याचे ठरत्रवले. पेटर इांत्रजने जर्प्रत्रसद्ध असफयाने 
त्रकलो्कर इांत्रजने त्याांच्या ्पधेला त्रटकून राहणार नाहीत असा सर त्रबव्हर याांचा होरा होता. 
 

याप्रमाणे २३ माचग १९५४ रोजी सहयोर्ातील करारावर ्वािऱ्या झाफया व दोन्सही कां पन्सया इांत्रजने 
कोठेही त्रवकण्यास मोकळया झाफया. थोड्याच त्रदवसात भारत सरकारने चाळीस अश्वशाक्तीखालची इांत्रजने 
भारतात आयात करण्यावर त्रनबधं घातले. त्यामुळे पेटर इांत्रजने भारतात येणे शक्य झाले नाही, पण 
शांतनुरावाांना माि त्रनयातीच्या त्रदल्ग्वजयासाठी सारे जर् मोकळे त्रमळाले. १९५४ सालीच पत्रहफया पाच 
इांत्रजनाांची जमगनीला त्रनयात करून ताबर्तोब शांतनुरावाांनी आपफया त्रनयातीच्या प्रयत्नास सुरुवात केली! 
 

जेव्हा सुरुवातीला त्रनयातीसाठी परवाना मार्ायला त्याांचे त्रनयात अत्रधकारी श्री. बापूसाहेब बोंदे्र 
त्ररझव्हग बँकेत रे्ले तेव्हा तेथील अत्रधकाऱ्याांचा त्यावर त्रवश्वासच बसेना ! ‘जमगनीला तुम्ही कसली त्रनयात 
करणार? आयातीचा परवाना तुम्हाला हवा आहे का?’ परत परत हेच त्रवचारून त्याांना प्रथम परवाना 
नाकारण्यात आला. पण बऱ्याच त्रमनतवारीनांतर हा परवाना देण्यात आला.१९५४-५५ साली देशाची त्रनयात 
वाढवायचे सरकारचे धोरण नव्हते. त्यासाठी कोणत्याही सवलती नव्हत्या. अर्चणी माि भरपूर होत्या. पण 
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प्रत्येक िेिात अगे्रसर राहणाऱ्या शांतनुरावाांनी या सवग अर्चणींशी मुकाबला करत, आपली त्रनयात वाढत्रवली. 
सुरुवातीपासूनचे त्याांचे त्रनयात अत्रधकारी श्री. बोंदे्र याांचे त्याांना फार चाांर्ले सहाय्य झाले. 
 

त्रनयातीच्या िेिातही प्रत्येक देशात त्याांनी ् वतःचे त्रवके्रते नेमले. तेथील शतेकऱ्याांशी त्याांच्याच भाषेत 
बोलणारे, त्याांच्या ताांत्रिक अर्चणी सोर्त्रवणारे लार्तील तेव्हा सुटे भार् पुरत्रवणारे, त्रवक्रीनांतरची सेवा न 
कुरकुरता उपलब्ध करून देणारे त्रवतरक नेमले आत्रण पुरेसा धांदा वाढत्रवण्यासाठी त्याांना सांधी त्रदली. 
उदाहरणाथग इराणमधील त्रकलो्कराांचे त्रवतरक आयुब युसुफ जावदे हे एका बँकेत कारकून 
होते.त्रकलो्कराांनी त्याांना उते्तजन देऊन व्यवसाय करण्याची सांधी त्रदली. तसेच त्रलत्रबयातील ओमरअल्ली 
अब्दुल्ला हा एक साधा मेकॅत्रनक. त्याला पुण्यात आणनू त्याला ताांत्रिक प्रत्रशिण देऊन त्रलत्रबयाला पाठत्रवण्यात 
आले. शांतनुरावाांच्या प्रोत्साहनाने इत्रजप्तमधील ‘महेंद्र मेहता आत्रण कां पनी’ ने हजारो त्रकलो्कर इांत्रजने 
त्रवकली आहेत. वा्तत्रवक, इांत्रजने त्रवकणे हे त्याांचे िेि नव्हे. ते होते एक साधे व्यापारी. त्याांना उते्तजन देऊन 
शांतनुरावाांनी उभे केले. इत्रजप्तमध्ये तर त्रर्झेल इांत्रजन म्हणजे ‘त्रकलो्कर’ इांत्रजन असे समीकरण त्या काळी 
तयार झाले होते. प्रत्येक देशाच्या ्थात्रनक पद्धतीप्रमाणे त्याांनी आपले धोरण लवत्रचक ठेवले व त्रनयात 
वाढत्रवली. जवळ जवळ सत्तर देशाांत ही इांत्रजने जात असून सवग देशाांत त्याांनी त्रवतरकाांची साखळी तयार 
केली. रॅाटररॅ्म, लां र्न, बँकॉक येथे त्रकलो्कर कां पनीच्या कचेऱ्याही त्या काळी उघर्ण्यात आफया होत्या. 
 

पण तेथेच थाांबते तर शांतनुराव कसले? अत्रवकत्रसत देशामध्ये जरी आपली इांत्रजने मोठ्या प्रमाणावर 
रे्ली तरी त्रवकत्रसत व प्रर्त देशाांत ती जायला हवीत हे त्याांच्या मनाने घेतले. आपली इांत्रजने युरोप अमेत्ररकेत 
कशी जातील याचा ध्यास त्याांना लार्ला. त्या दृष्टीने त्याांचा त्रवचार सुरू झाला. 
 

सुदैवाने एक सांधी त्याांना लवकरच त्रमळाली. १९६४ साली ‘इांत्रजत्रनअरींर् एक्पोटग प्रमोशन 
कौल्न्ससल’च्या त्रशष्ट मांर्ळाचे नेते म्हणून ते युरोपला रे्ले होते. त्या वळेेला ‘हँबुर्ग चेंबर ऑफ कॉमसग’ने 
त्याांच्यासाठी चहापानाचा व चचेचा कायगक्रम ठेवला होता. त्या वळेेला चचेत बोलताना शांतनुरावाांनी 
भारतीयाांच्या औद्योत्रर्क प्रर्तीचा उल्लेख केला आत्रण जमगनीला लार्णारे यांिाचे अनेक सुटे भार् भारत ्व्त 
दरात पुरव ूशकेल, त्यामुळे जमगन उद्योर्ाचा आत्रण भारतीय उद्योर्ाांचाही फायदा होईल असे साांत्रर्तले. 
 

शूले कां पनीचे मालक फे्रर् शूले या चचेस उपल््थत होते. त्याांची व शांतनुरावाांची पूवीची ओळख होती. 
चचा सांपफया नांतर ते शांतनुरावाांना भेटले. काही वैयल्क्तक अर्चणींसाठी त्याांना आपला कारखाना 
त्रवकावयाचा होता. हा कारखाना शांतनुरावाांनी त्रवकत घ्यावा अशी त्याांची त्रवनांती होती. जमगन 
कारखान्सयाांकरू्न अत्रधक सकमत त्रमळणे शक्य होते तरी त्याांनी शांतनुरावाांना त्रवनांती केली. शांतनुरावाांना ही 
मोठी सांधी होती. शलूें चा कारखाना सवग दृष्टीनी अद्यावत व सुसज्ज होता. ‘युरोपीय सामात्रयक बाजारपेठे’च्या 
्थापनेमुळे त्रकलो्कराांनाही युरोपमध्ये पाय रोवण्यास जार्ा हवी होती. त्यासाठी ही सांधी नामी होती. 
 

शांतनुरावाांनी बोलणी सुरु केली आत्रण सरकारी यम-त्रनयमाांचे पालन करून सवग परवाने त्रमळवनू 
१९६० साली हा कारखाना आपफया ताब्यात घेतला. या कारखान्सयाचे सुमारे ४७ टके्क समभार् कोएलने घेतले. 
रात्रहलेले समभार् जमगन भार् भाांर्वलदाराांनी घेतले. या कारखान्सयात भातसर्ीच्या त्रर्रण्या, वषे्टन यांिे आत्रण 
र्ाड्या धुण्याची ्वयांचत्रलत यांिे तयार केली जातात. ह्या यांिाांची सवग जर्भर त्रनयात होते. त्रभवांर्ी येथे 
‘जी.जी. दाांरे्कर मत्रशन वक्सग’ मध्ये भात सर्ण्याच्या त्रर्रण्या फार पूवीपासून तयार होत असत. या 
कारखान्सयाचे व्यव्थापन शांतनुरावाांनी आपफयाकरे् घेतले आत्रण त्रनयातीची व्यव्था केली. शूले येथे हे भार् 
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एकि करून पूणग यांिे युरोत्रपयन बाजारपेठेत त्रवकली जात. तसेच ‘त्रकलो्कर आँईल इांत्रजन्सस’ मधून 
इांत्रजनाचे सवग सुटे भार् जर्भर त्रवकले जात. शूले कारखाना तयार करीत असलेफया ज्या ज्या यांिाांच्या 
भार्ाांना जा्त मानवी श्रम लार्तात ते ते भार् भारतात तयार करून त्रतकरे् पाठत्रवण्याची व्यव्था करण्यात 
आली. त्यामुळे भारतातील मालाला त्रनयात त्रमळाली आत्रण जमगनीपेिा येथे उत्पादन खचग कमी असफयाने 
शूले कां पनीलाही माल ्व्त त्रमळाला. 
 

शुले फँकटरीमुळे त्रकलो्कराांचा आणखी एक मोठा फायदा झाला. युरोपीय सामात्रयक 
बाजारपेठेमुळे युरोपीय बाजारपेठेत भारतीय मालाला त्रशरकाव त्रमळणे कठीण झाले होते. ते आता सोपे झाले 
आत्रण त्रकलो्कर ्वतःच त्या बाजारपेठेमध्ये उत्पादन करीत असफयाने तेथील ्पधगकाांशी टक्कर देऊन 
आपला माल खपत्रवणे शक्य झाले. त्याचप्रमाणे हाँलां र्मधील रॅाटररॅ्म या बांदराच्या शहरी त्रकलो्कराांचे एक 
र्ोदाम व कायालयही होते. त्याचाही त्रनयात वाढत्रवण्यासाठी फार चाांर्ला उपयोर् झाला. 
 
देशोदेशीचे कारखाने 
 

त्रवजेच्या मोटारीच्या एकूण सकमतीमध्ये पांचवीस टके्क सकमत ही ताांब्याच्या भार्ाची असते. भारतात 
सरकारी करामुळे व त्रनयांिणामुळे ताांबे खूप महार् झाले. त्यामुळे आांतरराष्रीय बाजारपेठेतील सकमतीशी 
्पधा करून त्रवक्री करणे कठीण झाले. यासाठी मलेत्रशयात ‘इांर्ो-मलेत्रशया इत्रजत्रनअसरर् कां पनी’ हा 
कारखाना त्रकलो्कराांनी ्थापन केला. केईसी व कोएल ह्या दोन्सही कारखान्सयातफे मलेत्रशयातील 
कारखान्सयाांत भार् भाांर्वल रु्ांतत्रवण्यात आले. प्रारांभी तेथे छोट्या त्रवजेच्या मोटारी बनत्रवफया जात. पण नांतर 
तेथे इतर अनेक उत्पादने सुरु झाली. आग्नेय आत्रशयातील बाजारपेठेत त्रशरकाव होण्यास या कारखान्सयाची 
चाांर्लीच मदत झाली. 
 

असाच आणखी एक कारखाना त्रफलीपाईन्ससमध्ये मतँ्रनला शहरी काढण्यात आला. या कारखान्सयात 
कोएलचे पन्नास टके्क भार् भाांर्वल होते. पाच ते सहा अश्वशक्तीची तैलयांिे या कारखान्सयात बनत्रवली जात 
होती. हा कारखाना त्रफत्रलपाईन्ससमध्ये असफयाने यांिे, पांप आत्रण जत्रनिसांच याांचा खप वाढण्यास फारच 
चाांर्ला उपयोर् झाला. परदेशातील या कारखान्सयामुळे तेथला माल तर ् थात्रनक बाजारपेठेत त्रवकला रे्लाच 
परांतु ‘त्रकलो्कर’ हे नाव ग्राहकाांना पत्ररत्रचत झाफयामुळे तेथे बनत नसलेफया अन्सय त्रकलो्कर मालालाही 
चाांर्ली मार्णी आली व पयायाने भारताची त्रनयात वाढली. 
 

पांप तयार करण्यासाठी माँत्ररशस येथेही एक कारखाना ‘त्रकलो्कर ब्रदसग’ तफे काढण्यात आला 
होता. त्या कारखान्सयाचे नाव ‘हायड्रोर्ाइन त्रलत्रमटेर्’ असे होते. सुरुवातीची काही वष े ह्या सवग 
कारखान्सयाांसाठी भारतातून यांिाचे सुटे भार् पाठत्रवले जात. नांतर तेथे सांपूणग उत्पादन तयार केले जाई. दहा 
वष ेकारखाना चालवनू तो १९८९ साली बांद करण्यात आला. 
 

हे झाले उत्पादन करणारे कारखाने, याखेरीज बँकाँक येथे कोएलने कायालय थाटले होते. तेथून 
आग्नेय आत्रशयातील त्रनयात पात्रहली जात असे. नैरोबी येथे ‘त्रकलो्कर केत्रनया’ नावाची कां पनी ्थापन 
केली होती. तेथून आत्रफ्रकेतील बाजारपेठेत त्रकलो्कराांची उत्पादने त्रवकली जात असत. 
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शांतनुरावाांनी अमेत्ररकेत बाल्फटमोर येथे ‘त्रकलो्कर इनकाँपोरेटेर्’ या कां पनीची ् थापना केली होती. 
यात चाळीस टके्क भार् भाांर्वल त्रकलो्कराांचे व साठ टके्क अमेत्ररकन भाांर्वल होते. र्ोदाम व कायालयाांसाठी 
सुमारे वीस हजार चौ. फूट जार्ा घेण्यात आली होती. या कां पनीतफे अमेत्ररकन बाजारपेठेत मोठ्या प्रमाणात 
त्रशरकाव करण्याचे प्रयत्न करता आले. ज्या अमेत्ररकन यांिसामग्रीच्या उत्पादकाांना त्याांच्या यांिावर 
बसत्रवण्यासाठी त्रर्झेलयांिे लार्तात. ती त्याांना पुरत्रवणे आत्रण अमेत्ररकन पेरोल यांिाांचे प्राबफय कमी करून 
तेथे त्रर्झेलयांिाांचा त्रशरकाव करून घेणे ही दोन उत्रिष्ट ेया कां पनीपढेु होती. या कां पनीने पत्रहफया वषातच एक 
कोटी रुपयाांवर त्रवक्री केली होती. 
 

युरोत्रपयन बाजारपेठेत त्रनयात वाढली तेव्हा या त्रनयातीवर लि ठेवण्यासाठी व ती आणखी 
वाढत्रवण्यासाठी लां र्न येथे ‘त्रकलो्कर युरोप कां पनी’ ची ्थापना करण्यात आली होती. कोएलची ही 
शाखाच होती. 
 

१९७० नांतर तेलाच्या सकमती जशा वाढू लार्फया तसा त्रवकत्रसत देशातील त्रवशषेतः युरोप 
अमेत्ररकेतील उत्पादन खचग वाढू लार्ला. सर्ळीकरे् भयांकर चलनवाढ झाली. त्यामुळे ज्या व्तूांच्या 
उत्पादनात जा्त मानवी श्रम लार्तात अशा सवग व्तूांची भारतात ्व्तात त्रनर्तमती करणे शक्य 
झाले.त्यामुळे अशा व्तूांची युरोपमधील देशाांना त्रनयात करता येईल व आपली त्रनयात वाढवता येईल असा 
शांतनुरावाांना त्रवश्वास वाटू लार्ला. त्या दृष्टीने त्याांनी बराच त्रवचार केला आत्रण ‘युरोत्रपयन कॅामन माकेट’ 
मधील भारतीय वकील श्री. के. बी. लाल याांच्याशी चचा केली. त्याांनाही याबाबतीत सरकारतफे त्वरीत 
हालचाल करण्यास सुचत्रवले. ‘रेव्ह्य’ू या सुप्रत्रसद्ध फ्रें च मात्रसकाच्या सप्टेंबर-आकँटोबर १९७२ च्या अांकात 
शांतनुरावाांनी मुिाम एक लेख त्रलहून भारतातफे युरोपमध्ये कोणत्या व्तूची कशी त्रनयात करता येईल, त्या 
व्तू युरोत्रपअन कारखानदाराांना ्व्त कशा त्रमळतील आत्रण त्याांचा त्यात कसा फायदा आहे हे त्रवशद केले 
होते.या लेखाचा त्यावळेी बराच बोलबाला झाला.सवग प्रमुख उद्योर्पतींकरे् हा अांक जात असफयाने त्याचा 
इष्ट तो पत्ररणामही झाला. १९७४ साली आँकटोबर मत्रहन्सयात इांर्ो-बले्फजयम चेंबर आफँ काँमसगला वीस वष े
पूणग होत होती. त्यावळेी शांतनुरावाांना प्रमुख पाहुणे म्हणनू बोलात्रवण्यात आले होते. त्यावळेीही त्याांनी आपला 
मुिा सत्रव्तरपणे पनुः त्रवशद केला. एवढेच नव्हे तर भारतीय कारखानदारीची प्रर्ती दाखत्रवण्यासाठी मुिाम 
काही त्रचित्रफती येथून करून घेऊन त्या तेथील उपल््थताांना दाखत्रवफया. त्रनयातीच्या दृष्टीने त्रकलो्कराांना 
याचा फारच चाांर्ला उपयोर् झाला. 
 

शांतनुराव येथेच थाांबले नाहीत, त्याांनी इांग्लां र्मधील, युरोपमधील ज्या उत्पादकाांना आपफया 
यांिासाठी त्रर्झेल यांिे (इांत्रजने) लार्तात अशापकैी काहीना १९७४ साली भारतात येण्याचे आमांिण त्रदले. 
त्याांचा भारतातील सवग खचग त्याांनी केला आत्रण भारतीय उद्योजक इांत्रजने कशी करतो, ती कोणत्या दजाची 
आहेत ते प्रत्यि त्याांना दाखत्रवले. एवढेच नव्हे तर भारतातील औद्योत्रर्क प्रर्ती दाखत्रवण्यासाठी त्याांच्या 
वरे्वरे्ळया त्रठकाणच्या कारखान्सयाांना भेटी आयोत्रजत केफया, चचा ठरत्रवली. त्याांना हवी ती सवग मात्रहती 
त्रदली. त्याांच्या बरोबर काही सांपादकही होते. या भेटीचा फार चाांर्ला उपयोर् झाला. पूवी १९६४ मध्ये 
त्रकलो्कराांच्या त्रनरत्रनराळया देशातील त्रवतरकाांना भारतात आणनू त्रकलो्कर कारखाने व येथील इतर 
कारखाने दाखत्रवण्याची व्यव्था त्याांनी केली होती. आता हा पढुचा टप्पा होता. 
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णवमानाने णनयात 
 

इांग्लां र्मध्ये चलनवाढीने उग्र रूप धारण केले होते आत्रण १९७३-७४ साली रोज सकमती वाढत होत्या. 
पर्ार वाढत होते व तेथील उत्पादन खचगही वाढत होता. शांतनुरावाांचे तेथील पत्ररल््थतीकरे् बारीक लि 
होते. तेथील वाढत्या उत्पादनखचामुळे भारतीय इांत्रजने आता त्याांच्या त्रकमतीशी ्पधा करू शकत होती. 
त्रशवाय इांग्लां र्ने मधील काळात आयातत्रनयात कर कमी केफयामुळे भारतीय मालाला तेथे बाजारपेठ त्रमळणे 
सहज शक्य होते. त्यामुळे इांग्लां र्मध्ये त्रनयात वाढवण्यावर शांतनुरावाांनी आपले लि कें त्रद्रत केले. जेव्हा 
त्याांनी तेथील लोकाांशी बोलणी करायला सुरवात केली, तेव्हा भारतातून पुरेशा मालाचा पुरवठा होईल सकवा 
नाही आत्रण हा माल वळेेवर पोहचेल सकवा नाही या दोन शांका सवांच्या मनात होत्या. 
 

ह्या शांका दूर करावयाच्या तर इांग्लां र्मध्येच आपला त्रवतरक हवा. ‘पँरी आत्रण कां पनी’ तून सेवात्रनवतृ्त 
झालेली त्रकलो्कराांची जुनी त्रमिमांर्ळी इांग्लां र्मध्येच होती. त्याांच्या सहाय्याने शांतनुरावाांनी ‘पी. एम. 
इांत्रजत्रनअसरर् कां पनी’ नावाचा कारखाना इांग्लां र् येथे काढला आत्रण त्रवतरण व त्रवक्रीनांतरची सेवा या 
कारखान्सयातफे आयोत्रजत करण्यात आली. यांिे रांर्त्रवण्याचे व त्याांना चाांर्ले सफाईदार करून देण्याचे 
कामही लां र्नलाच करण्याचे ठरले. त्यामुळे लोकाांना या यांिाबिल त्रवश्वास वाटू लार्ला आत्रण त्याांची त्रवक्री 
वाढू लार्ली. 
 

ज्या यांिोत्पादकाांना त्रकलो्कर उत्पादनाांची र्रज आहे, त्याांच्याकरे् शांतनुराव वळले. त्या सवांना 
भेटणे, त्याांच्याशी चचा करणे सुरु झाले. त्यापैकी एम.एम. पी. समुहाचे प्रमुख सांचालक श्री. नट याांनी 
त्रकलो्कर पांपासाठी मोठी मार्णी नोंदवली. बाांर्लादेशातील एका मोठ्या त्रनत्रवदेच्या ्पधेत याच 
कारखान्सयाची मार्णी त्रकलो्कराांनी त्रमळत्रवली होती.तेव्हापासून श्री. नट याांना त्रकलो्कर मोठी पांपाबिल 
उत्सुकता होती. त्याांनी भारतातफया त्रकलो्कराांच्या कारखान्सयाांना भेटी त्रदफया, तेथील उत्पादन पात्रहले व 
लां र्नला रे्फयानांतर मोठी मार्णी नोंदत्रवली. ‘लाईनर काँक्रीट मत्रशनरी कां पनी’चे कायगकारी सांचालक के.जे. 
हँत्ररसन याांनाही १५०० यांिे ताबर्तोब हवी होती. यांिे त्याांनी पसांत केली. पण ही यांिे नेहमीप्रमाणे बोटीने 
पाठवायची तर तीन ते चार मत्रहने लार्ले असते. तेवढे थाांबायला वळे नव्हता. त्रशवाय बांदरातील सांप, बोटींना 
लार्णारा उशीर यामुळे बोटीने यांिे तीन-चार मत्रहन्सयात तरी धर् पोचतील सकवा नाही याची शांका होती. 
 

या अर्चणींवर शांतनुरावाांनी वरे्ळीच युक्ती काढली. त्रवमानानेच सवग यांिे भारतातून इांग्लां र्ला 
आणली तर? अवघ्या दोन –तीन त्रदवसात यांिे ताबर्तोब इांग्लां र्ला पोचू शकतील, त्यामुळे अत्रनत्रिततेचा 
प्रश्नच उरणार नाही. हँत्ररसन याांनी ‘रेर्त्रवर्स’ या त्रब्रटीश त्रवमान सेवशेी वाटाघाटी केफया आत्रण पुणे ते 
न्सयुकँसल अशा सरळ त्रवमानाच्या फेऱ्या मारून १५०० यांिे पोहचत्रवण्याचे त्याांनी मान्सय केले. त्याांचा दर ठरला. 
पुणे ते मुांबई मोटार वाहतूक, बोटीवर माल चढत्रवणे, त्याला लार्णारा वळे तसेच इांग्लर्मध्ये बांदरापासून न्सय ू
कँसलपयंत वाहतूक बांदरातील र्दीमुळे, सांपामुळे लार्णारा वळे, या सवांसाठी लार्णारा त्रवम्याचा खचग ह्या 
सवग र्ोष्टींचा त्रवचार केला. त्रवमानाने वाचणाऱ्या वळेेचा त्रवचार केला आत्रण खचाचा तपशील ठरत्रवण्यात 
आला. 

आता अर्चण होती सरकारी परवान्सयाची, त्यासाठी त्रकलो्कराांनी भारतात परवाने त्रमळवावते व 
हँत्ररसननी इांग्लां र्मध्ये जरूर ते परवाने त्रमळवावते, असे ठरले. आतापयंत मुांबईहून त्रनयात होत असफयाने 
त्रनयातीसांबांधी सवग कामे मुांबईहून होत असत. त्ररझव्हग बकँ, आयात- त्रनयात कायालय, त्रवमाव्यव्था इत्यादी 
सवग र्ोष्टी मुांबईला होत्या. पुण्याहून प्रथमच थेट त्रनयात होत होती. तेव्हा सांबांत्रधत सरकारी कचेऱ्या नव्हत्या, 
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त्याांना तसे अत्रधकार नव्हते. अशा कामाचा पूवीचा दाखला नव्हता. तेव्हा आपली त्ररझव्हग बँक सकवा त्रनयात 
अत्रधकारी मांर्ळी पणु्याहून त्रवमानाने त्रनयात करू देण्यास राजी नव्हती.मुांबईला त्रवमानात माल चढवा, तेथे 
सवग सोप्कार आम्ही करू असे त्याांचे म्हणणे, त्यात पुन्सहा वळे रे्ला असता आत्रण खचगही वाढला असता. 
भारतीय हवाईदलाकरू्न लोहर्ाव त्रवमानतळ यासाठी वापरण्याचा परवाना त्रमळत्रवण्याचाही प्रश्न होताच. 
 

शवेटी हे प्रकरण कें द्र सरकारकरे् रे्ले. श्री. यशवांतराव चव्हाण त्यावेळी परराष्रमांिी होते. 
अत्रधकाऱ्याांनी अशी परवानर्ी त्रदफयामुळे कसा र्ैरव्यवहार होणे शक्य आहे, अर्चणी काय येणार आहेत याचा 
पाढा वाचला यावळेी शांतनुरावाांची खरी कसोटी प्रत्ययास आली. श्री यशवांतराव म्हणाले, “या माणसाला मी 
ओळखतो. याांच्याकरू्न कोणताही र्ैरव्यवहार होणार नाही. कोणत्याही त्रनयमाांचा र्ैरफायदा घेतला जाणार 
नाही याची मला खािी आहे. त्याला काय लार्तील ते परवाने व सवलती द्या. त्रनयातीतील हा नवा प्रयोर् 
आहे. नव ेसाहस आहे. याला सरकारने सहाय्य व उते्तजन त्रदलेच पात्रहजे.” झाले! सरकारी चके्र त्रफरली 
आत्रण सवग परवाने हातात आले. यासाठी मुांबईहून खास अत्रधकारी पुण्यात आले. 
 

२८ एत्रप्रल १९७४ रोजी कॅप्टन ॲशफोर्ग ल््कथ याांनी त्याांचे सी. एल. ४४ जातीचे सामानवाहू त्रवमान 
पुण्याच्या त्रवमानतळावर उतरत्रवले. दुसऱ्याच त्रदवशी सव्वीस टन वजन घेऊन त्रवमान हे त्रवमान सरळ 
न्सयुकँसलला रवाना झाले. त्रवमानाने अशा सतत तेरा खेपा करून माल न्सयुकँसलला पोहचत्रवण्यात आला 
आत्रण ठरावीक वळेेत मार्णी पूणग करण्यात आली. 
 

कारखान्सयातील उत्पादनाच्या बाबतीत शांतनुरावाांनी ्वतांि दृत्रष्टकोन ्वीकारून नवनव े प्रकफप 
हाताळले, नवी धोरणे आखली. यातून त्याांची ्वतांिबुद्धी त्रदसते. सभोवतालचे वातावरण, देशाची आर्तथक 
धोरणे, सरकारी धोरणे, सरकारी त्रनणगय आहेत तसे मान्सय करणे, त्या धोरणाांचा आपफयावर व समाजावर 
प्रत्रतकूल पत्ररणाम होत असताना हताश होऊन “मी काय करणार?” असे म्हणत बसणे शांतनुरावाांच्या 
्वभावात नव्हते. हे वातावरण आपण मनात आणले तर बदलू शकू, त्रनदान ह्या दृष्टीने प्रयत्न करू शकू असा 
त्याांचा ठाम त्रवश्वास होता. त्याांनी सरकारी धोरणावर जेथे आवश्यक तेथे प्रखर हल्ला चढत्रवला. परखर्पणे हे 
योग्य नाही असे साांत्रर्तले आत्रण त्यासाठी प्रसांर्ी त्याांनी सत्ताधाऱ्याांचा रोषही पत्करला. 
 

१९५७ साली ते ‘इत्रजत्रनअसरर् एक्सपोटग प्रमोशन कौल्न्ससल’ चे अध्यि होते. योपयंत त्या सां्थेने 
त्रनयातवाढीसाठी काही खास धोरणे आखली नव्हती. शांतनूरावाांकरे् पाच –सात वषांचा त्रनयातीचा अनुभव 
होता. त्यामुळे त्रनयातदाराांना ्व्त दराने बँकेकरू्न पैसा त्रमळावा, परदेशात जात्रहरात करण्यासाठी 
सरकारने त्रनयातदाराांना मदत द्यावी, त्याांना लार्णारा कच्चा माल आयात करण्यासाठी खास परवाने द्यावते, 
त्रनयातीतील धोक्यापासून सांरिण करण्यासाठी त्रवम्याची व्यव्था असावी, बोटीचे मालवाहतुकीचे दर 
आटोक्यात ठेवावते, अशा अनेक सूचना त्याांनी केफया. ‘कौल्न्ससल’ तफे त्याांचा पाठपरुावा केला. आता ह्या 
सवग सूचना त्रनयात धोरण म्हणून सरकारने ् वीकारफया आहेत पण त्याचा मूळ पाया शांतनूरावाांनी घातला असे 
म्हटफयास अत्रतशयोक्ती होणार नाही. 

परदेशात भारतीय उद्योर्पतींनी कारखाने उभारण्याचा त्रवचार करणेही जेव्हा शक्य नव्हते तेव्हा 
जमगनीत व मलेत्रशयात त्रकलो्कराांनी कारखाने काढले. त्यासांबांधीचे सरकारचे काही धोरण ठरलेले नव्हते. 
ते धोरण त्याांनी ठरवावयास लावले. ही त्याांची दूरदृष्टी म्हणावयास पात्रहजे. 
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त्रकलो्कर उत्पादनाच्या त्रनर्तमतीसाठी अनुकूल प्रदेश कोणते आहेत, त्यात कोणाचे सहकायग त्रमळू 
शकेल याचा शोध घेण्यासाठी शांतनुराव अनेकवळेा परदेश प्रवास करत असत. याबाबतीत त्याांनी फक्त 
त्रकलो्कर कारखान्सयाचेच त्रहतसांबांध पात्रहले नाहीत.त्रकलो्कर ज्या मालाचे उत्पादन करीत नाहीत अशा 
एखाद्या भारतीय उत्पादनाला सकवा त्रनयातीला अनुकूल त्रठकाणे आहेत हे जेव्हा जेव्हा त्याांना त्रदसून आले 
त्या त्या वळेी या मालाचे उत्पादन करणाऱ्या भारतीय उत्पादकाांना ते मात्रहती देत असत. भारतीय व्तूांच्या 
परदेशातील त्रवक्रीसाठी जेवढे प्रयत्न करता येतील ते करणे हे त्याांना आपले कतगव्य आहे असे वाटे. सहकारी 
भारतीय कारखानदाराांना ते सतत साांर्त असत, “तुम्ही त्रनयातीचा व्यापार वाढत्रवलात तर देशातील मांदीच्या 
तर्ाख्यातून वाचू शकाल आत्रण आपफया देशातील बाजारपेठेत त्रकतीही चढउतार झाले तरी उत्पादन सतत 
चालू ठेवणे तुम्हाला शक्य होईल.” 
 

भारतीय त्रनयातदाराांना अनेक सवलती त्रमळाव्यात म्हणून भारत सरकारचे मन वळत्रवण्याचा त्याांनी 
आटोकाट प्रयत्न केला. त्याांच्यामुळे त्रनयातदाराांना सवलती तर त्रमळाफयाच पण सरकारने त्रनयातदाराांना 
पोषक असे धोरणही जाहीर केले असे म्हणणे रा्तच ठरेल. इांत्रजत्रनअसरर् एक्सपोटग प्रमोशन कौल्न्ससलचे 
अध्यि, बोर्ग ऑफ रेर्चे सद्य, इतर अनेक सरकारी सत्रमत्याांचे सद्य म्हणून काम करताना भारतातून 
त्रनयात वाढावी, त्रनयात वाढत्रवण्यासाठी सरकारने प्रोत्साहन व सवलती द्याव्यात म्हणनू त्याांनी सतत प्रयत्न 
केले. 
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११. र्लहान कारखानदारानंा उत्तजेन 
 

अर्दी सुरुवातीपासून लहान कारखानदाराांना उते्तजन देण्याचे त्रकलो्कराांचे धोरण होते. यामारे्ही 
मोठी परांपरा आहे. कै. लक्ष्मणराव त्रकलो्कराांपासून ती चालत आली आहे. 
 

यात ओर्ले काच कारखान्सयाांचा प्रथम उल्लेख करावयास हवा. या कारखान्सयाचा जन्सम 
त्रकलो्करवार्ीत झाला आहे हे फारच थोड्याांना माहीत आहे. त्याची हकीकत अशी. ओर्फयाांचे सवात 
वर्ील बांधू श्री. रु्रूनाथराव उफग  नार्ूदादा १९१४ साली त्रकलो्कर कारखान्सयात अत्रभयांते म्हणून कामाला 
लार्ले. त्याच सुमारास त्याांचे धाकटे बांधू श्रीपादराव तळेर्ाव येथील काचशाळेतील आपले त्रशिण सांपवनू 
बाहेर पर्ले. त्रतथून ते पढुचा त्रवचार ठरत्रवण्यासाठी आपले बांधू श्री. रु्रूनाथराव याांचेकरे् आले. श्री. 
रु्रूनाथरावाांनी त्याांची लक्ष्मणरावाांशी र्ाठ घालून त्रदली. त्याांनी आपफया नेहमीच्या पद्धतीने साांत्रर्तले, 
“तुमच्या मनात काच कारखाना काढायचे असेल तर, तुम्ही त्रजथे आहात त्रतथेच काम सुरु करा. लारे्ल ती 
मदत करायला मी तयार आहे.” झाले. दुसऱ्या त्रदवशी श्रीपादरावाांनी भट्टी बाांधायला सुरुवात केली. चार- 
पाच वषात त्या कारखान्सयाांची बरीच प्रर्ती झाली. पुढे आपफया दोन्सही कारखान्सयाांच्या वाढीला ही जार्ा अपुरी 
परे्ल असे वाटफयाने काच कारखाना कऱ्हार् ्टेशनजवळील औांध सां्थानाच्या हिीत नेण्यात आला आत्रण 
ओर्लेवार्ीची ्थापना झाली. 
 

तसेच बेळर्ाव येथील बाबूराव पुसाळकर (न्सयू बेम्को इांत्रजत्रनअसरर् कां पनी) सांकेश्वरच्या ‘भारत मेटल 
वक्सग’ चे तुकाराम सुतार, त्रवश्रामबार् येथील दादू कुर्चीकर, कोफहापूरच्या ‘पकॅो’ कारखान्सयाचे शांकरराव 
कोठावळे, मोरे बेनूट र्ावचे बसाप्पा हावनूर, कोफहापूर येथील मीरासाहेब हुदली, माधवराव करजर्ार, 
पुण्याचे सोनाळकर, अशा एक ना दोन अनेक लहान कारखानदाराांनी त्रकलो्करवार्ीहून ्फूती घेऊन, 
त्रकलो्काराांकरू्न उते्तजन घेऊन आपले कारखाने सुरु केले. 
 

सुरुवातीच्या काळात या सवाना लारे्ल ती मदत, ती आर्तथक असो, यांिसामग्रीच्या रूपातील असो 
सकवा एखादा प्रयोर् करण्यासाठी सहाय्य करण्याचे असो, त्रकलो्कराांनी त्रदली आहे. ही उज्जवल परांपरा 
शांतनुरावाांनी पुढे चालत्रवली.शांतनुराव जेव्हा पुण्याला आले, त्यावळेी पुण्याच्या आसपास कुठलेच कारखाने 
नव्हते. १९५९ पासून हळूहळू नवी कारखानदारी पुण्याच्या पत्ररसरात यायला लार्ली. त्या वळेी प्रत्येकजण 
प्रथम शांतनुरावाांकरे् जात असे. त्याांचा सल्ला घेऊन पुण्यात कुठे जार्ा घ्यावी, कसे काम कराव ेहे ठरवीत 
असे. या सवांनाच शांतनुराव योग्य सल्ला देत असत. एवढेच नाही, तर कोणत्याही तरुण व महत्वाकाांिी लहान 
कारखानदाराला शांतनुरावाांना भेटण्यास केव्हाही मुक्तद्वार होते. त्याांचा वर्ीलकीचा सल्ला घेऊन अनेक 
माणसे कारखानदारीकरे् वळली त्रन आपली कतगबर्ारी त्याांनी दाखत्रवली. फक्त पुण्यातच नव्हे, तर 
कोफहापूर, साांर्ली, त्रमरज, बेळर्ाव, अहमदनर्र, सोलापूर अशा अनेक त्रठकाणच्या लहान कारखानदाराांना 
शांतनुरावाांनी उते्तजन त्रदले व अशा नवीन होतकरू कारखानदाराांची एक त्रपढीच्या त्रपढी उभी करण्यास 
महाराष्रास मदत केली आत्रण त्रवशषे म्हणजे हे सवग काम कोणताही र्ाजावाजा न करता, मी हे केले असे न 
साांर्ता, त्याचे कोणतेही श्रेय ्वतःकरे् न घेता केले ! खोसला प्लँल््टकचे श्री. सत्यप्रकाश खोसला ‘जार्ा 
नाही’ म्हणून शांतनुरावाांकरे् रे्ले तेव्हा त्याांनी ्वतःच्या कारखान्सयाजवळची जार्ा त्याांना त्रदली.सुरुवातीस 
अशा धर्पर्णाऱ्या उद्योजकाांना आम्ही ‘मराठा चेंबर’चे सद्य व्हा म्हणून त्रवनांती केली की, ते शांतनुरावाांकरे् 
जात. त्या वळेी ‘त्याांना अजून बरीच प्रर्ती करायची आहे. त्यासाठी ते तुमचे सद्य आहेतच असे समजून 
तुम्ही त्याांना शक्य त्रततकी मदत केली पात्रहते’, असे त्याांचे उत्तर येई. कारखान्सयाने उत्पादन करेपयंत 
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कसलाही वायफळ खचग करायचा नाही, हे त्याांचे धोरण होते. १९५७-५८ च्या सुमारास ते ्वतः ‘त्रकलो्कर 
आईँल इांजीन्सस’ च्या एका लहानशा खोलीमध्ये बाजूला बसत असत. ‘्वल््तक रबर प्राँर्क्टस ‘चे अध्यि, 
त्याांचे कायगकारी सांचालकही या कारखान्सयाच्या एका खोलीमध्ये बरेच त्रदवस बसत असत. शांतनुरावाांची अशी 
सवांनाच त्रशकवण होती. ‘प्रथम पैसा त्रमळवा आत्रण मर् पैसे खचग करा, ’ असे ते म्हणत. शांतनुरावाांनी केवळ 
्वतःची कारखानदारी वाढत्रवली नाही तर महाराष्रात वा देशात कोठेही कारखानदारी वाढावी, शतेी 
आधुत्रनक बनावी यासाठी त्याांना जे शक्य होते ते सवग त्याांनी केले. कारखान्सयाच्या मूळ उत्पादनाला लार्णारे 
आवश्यक भार् सोर्ले तर बाकीचे सवग भार् लहान-सहान कारखानदाराांकरू्न करून घेण्याचे त्याांनी धोरण 
ठेवले. उदाहरणाथग, कोएलमध्ये मोठी यांिे वर्ळता बाकीची सवग कामे त्रनरत्रनराळया लहान कारखान्सयाांतून 
करून घेतली जातात. 
 

शांतनुरावाांना जर म्हटले, “तुमच्यामुळे हे कारखाने उभे रात्रहले, ” तर त्याांना कधीच मान्सय झाले 
नाही. त्याांच्या म्हणण्याप्रमाणे हा शुद्ध व्यवहार आहे. ते म्हणत, “आम्ही काही हा धमाथग कारखाना काढलेला 
नाही. सवग माल आम्ही तयार करायचा म्हणजे त्यात आणखी भाांर्वल रु्ांतवणूक करावयास हवी, आणखी 
माणसे नेमावयास हवीत. मोठ्या कारखान्सयाांचे खचग जा्त असफयाने त्याांचा उत्पादनखचगही वाढतो. 
व्यव्थापनाचे प्रश्नही वाढतात. त्यामुळे आम्ही लहान कारखान्सयाांना कामे देऊन त्याांच्याकरू्न ही कामे करुन 
घेतो.” 
 

यामार्ील त्याांची थोर्ी तकग दुष्ट भतू्रमका सोर्ली तरी केवळ त्याांच्या उते्तजनामुळेच अनेक कतगबर्ार 
तरुणाांना उद्योर्ाांत त्रशरावयास सांधी त्रमळाली हे नाकारता येत नाही. के.बी.त्रशरोर्कराांच्या उदाहरणावरून 
हे अत्रधक ्पष्ट होईल. मूळचे ते र्ोव्याचे. ‘कोएल’चे बाांधकाम चालू असताना सुतार म्हणून ते लार्ले. पढेु 
लक्ष्मणरावाांच्या शतेावर त्याांना काम त्रमळाले. कारखाना सुरू झाफयावर यांिे बाहेर परू् लार्ली. तेव्हा 
शांतनुरावाांनी त्याांना लाकर्ी वषे्टने तयार करण्यासाठी ठेवनू घेतले. त्यामुळे “लाकर्ी वषे्टने मी ्वतःच्या 
कारखान्सयात करून त्रदली तर चालतील काय?” असे त्याांनी शांतनुरावाांना त्रवचारले. त्याला त्याांनी सांमती 
त्रदली. सवग प्रकारचे सहाय्य त्रदले. त्यातून श्री.के.बी.त्रशरोर्कराांचा लाकर्ी वषे्टनाांचा कारखाना उभा 
रात्रहला. १९६० मध्ये त्रशरोर्कर वारले. त्याांची पत्नी राधाबाई या त्रनरिर. त्यामुळे त्याांचा कारखाना 
दुसऱ्याांनीच घेण्याचा घाट घातला. पण शांतनुराव राधाबाईांच्या मारे् उभे रात्रहले.त्याांनी सवग मदत करून हा 
कारखाना परत राधाबाईांना त्रमळवनू त्रदला.त्याांना लार्णारे सवग कायदेशीर सहाय्य केले. कारखान्सयाचे काम 
चालू ठेवनू त्याांचे नीट चालेल, मुलाांची त्रशिणे नीट होतील हेही पात्रहले. ‘शांतनुरावाांच्या रूपाने आम्हाला 
परमेश्वरच भेटला’ असे राधाबाई नेहमी म्हणत असत. 
 

हत्ररभाऊ नर्रकर हे ‘कोएल’ मध्ये नोकरीला होते. फावफया वळेात कारखान्सयाला लार्णारे छोटे 
नमुने ते पत्नीच्या 
 

सहाय्याने करीत असत. ते बघून शांतनुरावाांनी त्याांना ्वतांि व्यवसाय करा असे सुचत्रवले. त्याांना 
वळेोवळेी आर्तथक व्यव्थापनाचाही सल्ला त्रदला. १९६१ साली नर्रकराांना अपघात झाला तेव्हा शांतनूराव व 
यमूताई त्याांना भेटण्यासाठी मध्यरािी इल््पतळात रे्ले होते. १९७० मध्ये नर्रकराांना जपानला जाण्यासाठी 
शांतनुरावाांनी पे्ररणा त्रदली. १९७२ मध्ये शांतनुरावाांनी त्याांना प्रत्रशिणासाठी जमगनीला पाठत्रवले. त्यावळेी 
पैशाची सोय केली आत्रण इतरही मदत केली. नर्रकर शांतनुरावाांना “माझे कमगत्रपता” असेच म्हणत असत. 
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र्ी. जी. देशपाांरे् हे पणु्याचे आणखी एक कारखानदार. त्याांच्याकरे् सुरुवातीस पैसे नव्हते. त्याांची 
ही अर्चण शांतनुरावाांकरे् माांर्ताच पत्रहले सहा मत्रहने त्रबल सादर करताच पैसे देण्याची व्यव्था त्याांनी 
केली. पानशतेच्या पुराचा फटका या कारखान्सयाला बसून जवळ जवळ पांचवीस हजाराांचा माल वाहून रे्ला. 
शांतनुरावाांनी नुकसानीचा तपशील त्रवचारला. आत्रण तात्काळ दोन-तीन मत्रहन्सयाांकत्ररता भाव वाढवनू देऊन 
त्याांचे नुकसान भरून काढण्यास हातभार लावला. 
 

‘एस.आर.पुसाळकर आत्रण कां पनी’ सोरू्न श्री. भर्कमकर हे तरुण र्ृह्थ जेव्हा शांतनुरावाांकरे् 
‘ल्क्लअसरर् व त्रशसपर्’चा नवा धांदा सुरू करीत आहे म्हणून रे्ले, तेव्हा त्याांनी या तरुणाला सवग प्रकारचे 
साहाय्य त्रदले. शांतनुरावाांनी ्वतःच्या कारखान्सयाचे सवग आयात-त्रनयातीचे काम त्याांना त्रदलेच, पण 
इतराांकरे्ही त्याांची त्रशफारस केली. त्याांचा व्याप नांतर खूप वाढला आत्रण आता मुांबईतील ती एक नामाांत्रकत 
आयात –त्रनयात सा्ं था आहे. भर्कमकर वारले.पण त्याांचा मुलर्ा शांतनु आता हा व्यवसाय चालवीत आहे. 
पुण्याचे सी. आर. सोनाळकर याांनी शांतनूरावाांच्या प्रोत्साहनामुळेच हत्ररहरला ‘म्हैसूर त्रकलो्कर’ला माल 
पुरत्रवण्यासाठी कारखाना काढला. शांतनुरावाांनी त्याांच्या कारखान्सयाला सातत्याने काम पुरत्रवले आत्रण 
वळेोवळेी त्याांना ताांत्रिक सल्ला त्रदला.सुट्या भार्ाांचा दर ठरत्रवताना ते उभयपिी कसे त्रकफायतशीर होतील 
हेही पात्रहले. त्याांच्या उत्पादनाांशी सांबांत्रधत नवीन मात्रहती वाचली सकवा एखादे मात्रहतीपु्तक पात्रहले की, ते 
मात्रहती पु् तक त्याांच्याकरे् मुिाम पाठवनू देत असत. 
 

‘मेहेंदळे रान्ससपोटग’ ही वाहतूक करणारी कां पनी आहे. त्याांचे पत्रहले दोन्सही रक घेण्यासाठी 
शांतनुरावाांनी त्याांना कजाऊ रक्कम त्रदली व हत्ररहर ते पुणे अशा माल वाहतुकीचे कामही त्रदले. त्यातून त्याांची 
वाढ होत रे्ली. मद्रास, त्रदल्ली, कलकत्ता येथे कोणीही भेटले तर ‘मेहेंदळे रान्ससपोटग’ मधून माल आम्हाला 
वळेेवर त्रमळेल असे शांतनुराव साांर्त असत. त्यामुळे मेहेंदळे याांच्याकरे् कामही भरपूर येऊ लार्ले. १९६२-
६३ सालच्या सुमारास पनवलेजवळील पुणे ते मुांबई र्त्यावरील पूल कोसळला. त्या वळेी मेहेंदळेंनी 
नात्रशकमार् े माल पोचता केला. त्यावळेी शांतनुरावाांनी त्याांना वाहतुकीची जादा त्रबले देण्यास साांत्रर्तले. 
आपफयाबरोबर काम करणाऱ्या माणसाांनीही योग्य ते पैसे त्रमळवावते, त्याांनीही मोठे व्हाव ेही त्याांची सदैव 
इच्छा असे. 
 

अशी एक ना दोन, अनेक उदाहरणे देता येतील. त्याांच्या उते्तजनाने उभ्या रात्रहलेफया तरुण होतकरू 
कारखानदाराांना आवश्यक ते ताांत्रिक सहाय्य, सल्लामसलत, मार्गदशगन इत्यादी र्ोष्टी केव्हाही उपलब्ध 
असत. त्याांचा सवांना मोठा आधार वाटत असे. 
 

बाहेरच्या लोकाांनाच ते असे उते्तजन देत असे नव्हे, तर कारखान्सयातील एखाद्या कामर्ाराने सकवा 
अत्रधकाऱ्याने ्वतःच्या पायावर उभे राहून एखादा कारखाना सकवा वकग शॉप काढायचे ठरत्रवले व त्यासाठी 
कारखान्सयातील नोकरी सोर्ायची ठरत्रवली तर शांतनुराव त्याला आशीवाद देत, जरूर ती मदत करीत. ् वतः 
काम करून त्रजि दाखवनू प्रर्ती करणारा प्रत्येक माणसू, मर् तो त्रकलो्कर कारखान्सयातला असो सकवा 
बाहेरचा असो, तो त्याांना आवर्त असे व त्याला ते शक्य तेवढे उते्तजन व सहाय्य देत असत. 
 

मदन नेवरेकर हे कोएलमधील एक अत्रधकारी. त्याांचा लहान कारखाना अर्चणीत असताना त्याांचे 
एक मोठे यांि त्रवकत घेऊन शांतनुरावाांनी त्याांना आर्तथक अर्चणीतून सोर्त्रवले. पुढे त्याांनी र्ोव्याला 
त्रकलो्कराांचे त्रवक्री प्रत्रतत्रनधीत्व घेतले. त्या वळेीही त्याांनी नेवरेकराांना उते्तजनच त्रदले. “खाजर्ी धांद्यात 
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पर्तोस ना! अवश्य धांदा सुरू कर. तुला काय लारे्ल ती मदत आम्ही देऊ. ग्राहकाांची सेवा व त्रकलो्कर 
कारखान्सयाची त्रश्त माि तुला पाळायला हवी.” असे साांत्रर्तले व नवीन व्यवसायास शुभेच्छा त्रदफया. 
 

लुत्रधयानाच्या ‘मीरा अँर् कां पनी’ च्या रु्प्ताांच्या बाबतीतही शांतनुरावाांच्या अथाांर् करुणेचे दशगन घरू्न 
येते.या कां पनीचे चालक श्री.त्रकसन रु्प्ता हे त्रकलो्कराांचे त्रवतरक होते.अचानक हृदयत्रवकाराने ते मरण 
पावले.त्याांची पत्नी कृष्णा कधीही घराबाहेर पर्ली नव्हती. शांतनुराव जेव्हा त्रतच्याकरे् रे्ले तेव्हा त्याांनी 
‘तुम्ही आमचे काम पूवीसारखेच चालू ठेवा. तुम्हाला जी मदत लारे्ल ती आम्ही देऊ.’ असे साांत्रर्तले आत्रण 
कृष्णाबाईना परत आपफया पायावर उभे केले. 
 

र्ॉ. आर.जे.राठी हे १९५० साली आपले अमेत्ररकेतील त्रशिण सांपवनू परत मायदेशी आले. त्याांना 
त्रबलांकरे् मोठी नोकरी त्रमळाली होती. घरच्या लोकाांचे म्हणणे त्याांनी व्यवसाय करावा असे होते. काही 
अनुभव त्रमळाफयावर नवीन धांदा सुरू करावा अशी त्याांची कफपना होती. राठी मांर्ळींनी शांतनुरावाांना घरी 
बोलात्रवले. “तुमचे ताांत्रिक त्रशिण झालेले आहे तेवढे पुरे आहे. धांद्यात उर्ी मारावयाची हीच वळे आहे. नांतर 
तुम्हाला जोखीम घ्यावीशी वाटणार नाही. फार तर सुरुवातीला छोटा धांदा सुरू करा व मर् वाढवा.” असा 
सल्ला देऊन शांतनुरावाांनी त्याांना प्रोत्साहन त्रदले. र्ॉ. राठी शांतनुरावाांचे ॠण अजून मान्सय करतात. राठींचे 
‘सुदशगन केत्रमकल इांर््रीज’ हे रांर्द्रव्याचे पुणे व रोहा येथे दोन मोठे कारखाने आहेत व त्याांची वार्तषक 
उलाढाल कोट्यावधी रुपयाांची आहे. मराठा चेंबरचे ते दोन वषापूवी अध्यि होते. 
 

कै. श्री.वसांतराव वैद्य याांनी रबराचा ‘्वल््तक रबर प्रॉर्क्टस’ म्हणनू जो कारखाना सुरू केला त्याचे 
शांतनुराव प्रथमपासून अध्यि होते आत्रण अनेक अर्चणी आफया तरी त्याांनी हे अध्यिपद सोर्ले नाही. 
प्रत्रतकूल काल सांपेपयंत वसांतरावाांना त्याांनी सतत पासठबा त्रदला. 
 
णगऱ्हाईकाशंीच स्पधा नको 
 

ज्या व्तू लहान कारखान्सयात त्रकफायतशीरपणे होऊ शकतात, त्या व्तू आपण करू नये असेही 
शांतनुरावाांचे धोरण होते. जत्रनिसांच सकवा पांप कोणी एकि जोर्ण्याचे काम करीत असेल तर हे काम 
कारखान्सयाने करू नये हे त्याांचे ् पष्ट धोरण होते. रोर्रोलरचा प्रकफप अशा कफपनेतून त्याांनी सोर्ला. आपण 
फक्त इांत्रजने तयार करायची. इांत्रजने जेथे वापरली जातात अशी यांिे, मर् ती रोर्-रोलर असोत सकवा 
काँक्रीट त्रमक्सर असोत, ती आपण करून आपफया इांत्रजनाांच्या त्रर्ऱ्हाईकाशीच ्पधा उभी करू नये हा 
त्यामार्चा त्रवचार होता. 
 

अधूनमधून ते पुण्याच्या आसपासच्या लहान कारखान्सयात जात असत.त्याांना माणसाची पारख 
चटत्रदशी होत असे. हा माणूस कतगबर्ार आहे.चाांर्ला आहे.आपण त्याला मदत करायला हवी, असे 
वाटफयावर ताबर्तोब ते आपफया अत्रधकाऱ्याांना साांर्त असत. वळे त्रमळाला की, अशाांची प्रर्ती कशी चालली 
आहे याची चौकशीही करत असत. माणसाची अचूक पारख करणे हे त्याांचे वैत्रशष्ट्य होते. 
 

पुण्यापुरते पहावयाचे झाले तर ‘कोएल’, ‘त्रकलो्कर कत्रमन्सस’ व ‘त्रकलो्कर न्सयमूतॅ्रटक याांना 
लार्णारे सुटे भार् तयार करणारे सुमारे एक हजारावर लहान लहान कारखाने या पत्ररसरात आहेत. 
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पुण्याच्या आसपास असलेफया कारखान्सयाांकरू्न माल घेणे त्याांना सोयीचे पर्ते. त्यामुळे पुणे ते कोफहापूर या 
टापूत त्रकलो्कर कारखान्सयाला माल पुरत्रवणारे अनेक लहान कारखानदार आपफयाला त्रदसतील. 
 

लहान उद्योजक, धर्पर्णारे व्यावसात्रयक, ्वतःच्या त्रहमतीवर उभे राहणारे तरुण शांतनुरावाांना 
खूप आवर्त. त्याांना भेटण्याची सांधी ते कधीच सोर्त नसत.माझ्या एका त्रमिाच्या कारखान्सयाच्या 
उदघाटनप्रसांर्ी दुसरीकरे् कोठे जावयाचे असफयाने त्याांनी आम्हाला येऊ शकत नसफयाचे साांत्रर्तले. पण 
वळे त्रमळाला तर अवश्य येईन हेही साांत्रर्तले. त्याप्रमाणे तेथील काम लवकर आटोपताच ते आवजूगन ह्या 
कारखान्सयाच्या उद्घाटनास अकल्फपत उपल््थत रात्रहले.हा कारखानदार अर्दी लहान होता तरीही 
शांतनुराव उपल््थत रात्रहले त्यामुळे त्याला फार बरे वाटले. 
 

पुण्याचे एक महत्वाकाांिी उद्योजक श्री.प्रकाश रत्नपारखी याांना शांतनुरावाांची भेट हवी होती. मी 
भेटलो असताना त्याांना त्रवचारले, ते म्हणाले, “ते आता येऊ शकतात का? बोलवा त्याांना.” मधफया वळेेत ते 
र्ॉक्टराांकरे् जाणार होते. ते जाऊन आले व ताबर्तोब त्याांनी त्याांची भेट घेतली. खूप वळे त्रदला. त्याांची 
उद्योर्ातील धर्ार्ी पाहून नांतर काही त्रदवसाांनी त्याांना घेऊन ते जपानला रे्ले. 
 

एकदा मराठा चेंबरमध्ये मत्रहला उद्योजकाांचा मेळावा भरला होता. या मत्रहलाांनी केलेफया नवीन व्तू 
शांतनुरावाांनी पात्रहफया. त्याांच्याशी ते खूप वळे बोलले, अनेक सूचना त्रदफया. तसेच पुण्यातील काही 
लघुउद्योजकाांची त्याांच्याशी आम्ही चचा आयोत्रजत केली होती. त्या चचेसाठी त्याांनी सुमारे दोन तास वळे 
त्रदला. खूप सूचना केफया. त्याांच्या या उपल््थतीने आत्रण त्याांनी दाखत्रवलेफया या त्रवलिण आपलुकीने सवग 
मांर्ळी अर्दी भारावनू रे्ली.काही वषापूवी चेंबरमध्ये महाराष्रातील लघुउद्योर्ाांच्या सांघटनाांच्या प्रत्रतत्रनधींची 
एक सभा होती. या सभेचे आयोजक त्याांना बोलत्रवण्यास रे्ले, तर मी भाषण करणार नाही, थोर्ा वळे येईन, 
एक-दोन प्रश्नाांची उत्तरे देईन असे ते म्हणाले. पण नांतर ते आफयानांतर जवळ जवळ दोन तास सवांच्या 
सांर्तीत त्रदलखुलास र्प्पाांमध्ये सामीलही झाले. 
 

१९९२ साली भोसरी येथे मराठा चेंबरतफे लहान कारखानदाराांसाठी एका मोठ्या औद्योत्रर्क 
वसाहतीच्या कामाला सुरुवात केली रे्ली. त्याच्या भतू्रमपूजनासाठी सां्थेचे पदात्रधकारी बोलवावयास रे्ले 
असता प्रथम त्याांनी ्पष्ट नकार त्रदला. “र्ॉक्टराांनी कोणत्याही समारांभास जाण्यास मनाई केली आहे. 
आमांिण ् वीकारले तब्येत बरी नसली तर येता येणार नाही. लोकाांचा त्रवरस होईल.” असे ते म्हणाले. शवेटी 
नाव छापणार नाही या अटीवर ते आले. त्याांनी भतू्रमपूजन केले. पत्रहली कुदळ मारली, व लघुउद्योर्ाच्या या 
प्रकफपास आशीवाद त्रदला.राहुल बजाजही आले होते. दोघाांच्या भाषणामुळे समारांभ एका वरे्ळयाच उांचीवर 
पोहोचला. 
 

अशी त्रकती उदाहरणे साांर्ावीत? या लहान उद्योजकाांवर शांतनुरावाांचे इतके पे्रम की, त्याांच्या 
घरच्याच एका मत्रहला उद्योर्ाला त्रकलो्कर उत्पादनाांशी सांबांत्रधत असणाऱ्या कारखान्सयाचे काम हव ेहोते. 
खुि यमुताईांनी त्रवनांती केली होती. तरी शांतनुरावाांनी. ‘ज्याांना आम्ही सध्या काम देतो, त्या कारखान्सयाचे काम 
काढून तुम्हाला काम त्रमळणार नाही. त्याला आम्हाला अर्चणीत टाकायचे नाही’, असे उत्तर त्रदले होते. 
इतर कारखानदाराांचे त्रहत पाहणे ही त्याांना ्वतःची ‘सामात्रजक बाांत्रधलकी’च वाटायची. 
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१२. औद्योणगक व्यवस्थापन 
 

कारखानदाराला फक्त प्रत्रतभा असली, नवीन कफपना सुचफया म्हणजे झाले असे नाही. तर त्याला 
त्या कफपना प्रत्यिात आणण्यासाठी औद्योत्रर्क व्यव्थापनाचे पके्क ज्ञान असाव ेलार्ते. कारभार कुशलता 
असावी लार्ते. हे व्यव्थापन करताना काही सुसूि धोरण असाव े लार्ते. त्यामारे् त्रवत्रशष्ट तत्त्वप्रणाली 
असावी लार्ते. शांतनुरावाांचे औद्योत्रर्क व्यव्थापन कसे होते? त्यामारे् त्याांचा काही वरे्ळा त्रवचार होता 
का? कोणत्या सवगसामान्सय धोरणाने हे सवग कारखाने त्याांनी चालत्रवले? याचा आढावा त्रनत्रितच उर्द बोधक 
ठरेल. 
 

त्रकलो्कराांचे इतके कारखाने असले तरी त्याांचा पर्पराांशी सांबांध काय ? कोणत्या कारखान्सयाांना 
त्रकलो्कर उद्योर् समूहात आहेत असे म्हणायचे ?पूवी व्यव्थापन यांिणा असे. त्यामुळे उद्योर् समूह ठरत्रवणे 
सोपे होते. परांतु आता एखादा कारखाना त्रकलो्कर उद्योर् समूहात आहे का ? हे पाहण्यासाठी त्याांच्या 
कुटुांत्रबयाांची त्यातील रु्ांतवणकू पुरेशी आहे का? आत्रण व्यव्थापन त्रकलो्काराांकरे् आहे का ? हे दोन त्रनकष 
लावता येतील. 
 

तसे पात्रहले तर हे सवग कारखाने ्वतांि होते. शांतनुराव यातील अनेक कारखान्सन्सयाांचे अध्यि होते. 
हा एक धार्ा होता. हे कारखाने इतके ्वतांि होते की. त्याांना एकमेकाांशी ्पधा करायलाही परवानर्ी होती. 
उदाहरणाथग, ‘कोएल’ व ‘त्रकलो्कर कत्रमन्सस’ ह्य दोन्सही कारखान्सयाांतफे मोठ्या अश्वशक्तीची यांिे तयार 
केली जात असत. हे दोन्सही कारखाने अनेक त्रटकाणी त्रनत्रवदा भरून एकमेकाांत्रवरुद्ध ्पधेत उतरत असत. ही 
त्रनकोप ्पधा नाकारली जात नसे. उलट उते्तजन त्रदले जात असे. ह्या कारखान्सयाांनी एकमेकाांकरू्न खरेदी 
करावयास हरकत नाही, परांतु एकमेकाांवर सांपूणगपणे अवलां बून राहू नये असे माि शांतनुरावाांचे धोरण होते. 
त्याांनी ्वतःची ्वतांिपणे बाजारपेठ त्रनमाण करावी यासाठी माि मुिाम प्रयत्न केले जात असत. 
 

त्रकलो्कराांचे सवग कारखाने फक्त अत्रभयाांत्रिकी उद्योर्ात मोर्तात. याखेरीज इतर कापर्, 
रसायने, प्लँल््टक अशा कोणत्याही उद्योर्ात ते पर्ले नाहीत. अत्रभयाांत्रिकी उद्योर्ातील आम्हाला ज्ञान 
आहे. त्यातले आम्हाला कळते.. सबब, या उद्योर्ात आम्ही आहोत. इतर उद्योर्ातले आम्हाला काही कळत 
नाही.म्हणून त्याांच्यात आम्ही नाही. हे त्याांचे त्यावर उत्तर असे. 
 

नाही म्हणायला अपवाद होता, ‘हाँटेल ब्लू र्ायमांर्’ चा पण त्यात ते त्रशरले केवळ आपद्धमग म्हणून. 
“कोणीही पणु्याला हाँटेल काढायला तयार नव्हतां. पुण्याला तर र्रज होती. म्हणून आम्ही त्यात 
पर्लो.”असे त्याचे म्हणणे होते. 
 

अत्रभयाांत्रिकीबरोबरच त्याांचे आणखी एक वैत्रशष्टय म्हणजे त्याांची बहुतेक उत्पादने शतेीसाठीच 
आहेत. शतेीसाठी यांिे, शतेीसाठी नाांर्र, अवजारे, शतेीसाठी पांप, त्रवजेच्या मोटारी इत्यादी. शतेीसांबांत्रधत 
त्याची त्रवक्री एकां दर त्रवक्रीच्या जवळपास सत्तर ते पांचाहत्तर टके्क होती. हेही आणखी एक वैत्रशष्टय मानता 
येईल. त्रकलो्कर उद्योर्समूहातील इतर उत्पादनाकरे् जरी पात्रहले तर असे त्रदसेल की, एका 
कारखान्सयाला दुसऱ्या कारखान्सयाचे उत्पादन पूरक तरी आहे सकवा ते एकमेकाांशी अप्रत्यिरीत्या त्रनर्त्रर्त 
तरी आहेत. 
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शांतनुरावाांना अनेक जण त्रवचारीत असत, ‘’तुम्ही केवळ अत्रभयाांत्रिकी उद्योर्ालाच का त्रचकटून 
रात्रहलात ? रासायत्रनक, इलेक्रात्रनक्स यासारखे उद्योर्धांदे तुम्ही का सुरु केले नाहीत? या प्रश्नाला 
शांतनुरावाांनी त्याांच्या आत्मचत्ररिात उत्तरे त्रदली आहेत. ती उत्तरे अशी आहेत. 
 

१. आमच्या उद्योर्समूहातील लोकाांना इतर कोणत्याही उद्योर्ापेिा अत्रभयाांत्रिकी धांद्यातफया 
उत्पादनाांची चाांर्ली मात्रहती आहे.याच िेिात अत्रधक त्रव्तार करून, नवीन उत्पादने 
घेऊन आम्ही अत्रधक फलदायी त्रन अथगपूणग मदत, हातभार लाव ूशकू असे आम्हाला वाटते. 

२. रासायत्रनक उद्योर्धांद्याांबाबत मला असे त्रदसून आले आहे की, त्यात पत्ररश्रम फार कमी 
कराव ेलार्तात. आत्रण व्यव्थापनाचे दैनांत्रदन त्रनणगयही कमी. सध्या या उद्योर्ावर भरपूर 
सरकारी त्रनयांिणे असफयाने कच्चा माल त्रमळत्रवण्यात व त्रवक्रीच्या बाबतीत भरपूर भ्रष्टाचार 
आहे. कच्चा माल व पक्का माल याांच्या सकमतीबाबत सरकारी ह्तिेप फार होतो. त्यामुळे 
सवगच व्यवहार अत्रतशय तापदायक होतो. म्हणनू या तापदायक रु्ांतारु्ांतीपासून दूर राहणेच 
आम्ही पसांत केले. 

 
आधुणनक व्यवस्थापन 

 
त्रकलो्कर उद्योर्समूहात शांतनुरावाांनी आधुत्रनक व्यव्थापनाची पद्धत आणली. त्रकलो्कर 

कारखान्सयाांमधे सते्तचे कें द्रीकरण होऊ त्रदले नाही. प्रत्येक कारखान्सयाच्या प्रमुख अत्रधकाऱ्याला सवग अत्रधकार 
त्रदलेले होते आत्रण ते अत्रधकार त्याांनी वापरावते अशी शांतनुरावाांची अपेिा होती. त्याांच्यावर कसलेही कें द्रीय 
त्रनयांिण नव्हते.उत्पादनाचे त्रनयोजन, आर्तथक त्रनयोजन शांतनुरावाांना त्रवचारून केले पात्रहजे असे नव्हते. 
प्रत्येकजण आपफया कारखान्सयासाठी आपले उत्पादन, त्याची र्रज लिात घेऊन त्याचे त्रनयोजन करत असे. 
त्याप्रमाणे कारखाना चालवत असे. अशा प्रमुख सांचालकाांवर सांपूणग त्रवश्वास टाकला जात असे. त्याला त्रनणगय 
घेण्याचे पूणग ्वातांत्र्य होते आत्रण हे त्रनणगय घेतफयानांतर त्याला त्याची कायगवाही करण्यासाठी सांपूणग पासठबा 
त्रदला जात असे. काम ताबर्तोब करण्यावर भर असफयाने कोणा एका सांचालकाला त्रवचारून काही करणे 
सकवा त्यात वळे घालत्रवणे, त्रकलो्कर व्यव्थापनाला मांजूर नव्हते. त्यामुळे त्याांच्या कारखान्सयातही लाल 
फीत येईल व त्रदरांर्ाई होईल अशी त्याांना साथग भीती वाटत असे. त्रनणगय घेण्याचे ्वातांत्र्य हे फक्त 
कारखान्सयाच्या प्रमुख सांचालकालाच होते असे नाही, तर कारखान्सयातील सवग अत्रधकारी वर्ांना त्याांच्या 
त्रवषयापुरते हे ्वातांत्र्य पुरेपूर त्रदलेले होते. 

 
ह्या सवांवर एक बांधन माि जरूर होते आत्रण ते म्हणजे वषगअखेर नफा त्रमळत्रवण्याचे आत्रण त्या 

दृष्टीनेच त्याच्या कुवतीकरे् पात्रहले जात असे. 
 
त्रकलो्कर व्यव्थापनाचे आणखी एक वैत्रशष्टय साांर्ता येईल.ते म्हणजे सवग महत्त्वाचे त्रनणगय सवांनी 

त्रमळून घेतलेले असत. त्यासाठी त्रनरत्रनराळया सांबांत्रधत खात्यातील लोकाांशी त्रवचारत्रवत्रनमय केला जात असे. 
चचा केली जात असे, दोन्सही बाजू माांरू् त्रदफया जात असत आत्रण सवांच्या सफफयाने त्रनणगय घेतला जात असे. 
“शटेजींनी साांत्रर्तले म्हणून हा त्रनणगय, त्याची ताबर्तोबीने अांमलबजावणी करा. तुम्हाला पटो वा न पटो.” 
असे येथे नव्हते. त्यामुळे शांतनुराव केव्हाही ‘मी हा त्रनणगय घेतला.’ असे म्हणत नसत. ‘आम्ही हा त्रनणगय 
घेतला’ असेच नेहमी म्हणत. 
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याच्या मारे् फार मोठी परांपरा आहे. त्रकलो्करवार्ीला कारखाना लहान असताना लक्ष्मणराव 
त्रकलो्कारही ्वतः त्रनणगय घेऊन दुसऱ्यावर कधी लादत नसत. तेथेही चचा करून सवगसांमत त्रनणगय घेतला 
जाई. त्यामुळे फार मोठी सांघभावना तेथे होती. श्री. शांभुअण्णा जाांभेकर, श्री. नानासाहेब रु्जगर, श्री.शांकरराव 
त्रकलो्कर, श्री. अनांतराव फळणीकर अशी अनेक माणसे त्याांच्या हाताशी होती. त्याांचा सल्ला घेऊनच 
महत्त्वाचे त्रनणगय घेतले जात. हीच परांपरा शांतनुरावाांनी त्रकलो्कर कारखान्सयात चालू ठेवली. त्यामुळे सवाना 
पुरेसे महत्त्व त्रदले जात असे. त्याांचे म्हणणे ऐकून घेतले जात असे. त्याांच्या मताचा आदर केला जात असे. 
यामुळे सांघभावना तर वाढलीच परांतु त्याहीपेिा नवनवीन जबाबदारी घेऊ शकणारे अनेक अत्रधकारी त्यातून 
तयार झाले. त्यामुळे कोणताही नवा प्रकफप उभारायचा झाफयास योग्य माणसाांचा अर्चण शांतनुरावाांना कधी 
पर्ली नाही. 

 
त्रवचाराांची देवाांण-घेवाण करण्याची ही पद्धत उल्लखेनीय आहे. वळेोवळेी उदभवणाऱ्या ताांत्रिक, 

आर्तथक व इतर महत्त्वाच्या प्रश्नाांचा साकफयाने त्रवचार करून त्यावर मार्गदशगक असा अहवाल तयार 
करण्यासाठी कारखान्सयातील सांबांत्रधत अत्रधकारी वर्ाच्या सत्रमत्या नेमफया जात असत. सांबांत्रधत व्यक्ती एकि 
येऊन त्रवचारत्रवत्रनमय करून योग्य ती योजना सुचव ूशकत असत. मूळ योजनेचे त्रवभार् करुन त्याची योग्य 
वाटणी कशी करायची व त्रवत्रवध त्रवभार्ाांच्या कायामध्ये सुसूिता कशी आणावयाची याचा त्रवचार या 
सत्रमत्याांच्या चचामध्ये चालू असे. त्यामुळे अनेक योजनाांचे घारे् त्रवणले जात असत. नवीन कफपना पढेु येत 
असत. सांबांत्रधत व्यक्ती एकि येऊन सवगसांमत त्रनणगय घेत असफयाने प्रत्यि अांमलबजावणीमध्ये सवांचे हार्तदक 
सहकायग त्रमळत्रवणे सुलभ जात असे. 

 
वळेोवळेी येणाऱ्या जबाबदाऱ्या अांर्ावर घेऊन त्या योग्य प्रकारे पार पार्ण्याची कामत्रर्री केफयावरच 

कोणाही व्यक्तीस जबाबदारीची जार्ा त्रमळू शकत असे, अन्सयथा नाही. हा सवग आधुत्रनक दृष्टीकोन, ही सवग 
व्यव्थापनाची पद्धत शांतनुरावाांनी आपफया अनुभवाांती बनत्रवलेली होती आत्रण थोड्याफार फरकाने ही पद्धत 
सवग त्रकलो्कर कां पन्सयाांत राबत्रवली जात असे. 

 
शांतनुरावाांची माणसाांची पारख अचूक होती. यात त्याांची रु्णग्राहकता, मानवी ्वभावाचा व 

माणसाचा सखोल अभ्यास व माणसे जोर्ण्यास लार्णारी अांतःकरणाची ल््नग्धता व त्रवशालता प्रतीत होत 
असे. एकदा त्याांनी माणसाची त्रनवर् केली म्हणजे त्याला आपले कतृगत्व व कायगिमता दाखत्रवण्यास ते पुरेसा 
वाव देत असत. मार्गदशगन करत असत. पण मानभांर् कधीही करीत नसत आत्रण म्हणूनच मदैानी िेिात 
लढाया सजकणारे माजी सेनापती मेजर जनरल मोत्रहते हे औद्योत्रर्क िेिातही अत्यांत यश्वी कामत्रर्री करू 
शकले. 

 
शांतनुरावाांच्या कारकीदीचे आणखी एक वैत्रशष्ट्य म्हणजे त्याांनी सतत पढुचा त्रवचार करून दूरदृष्टीने 

त्रनणगय घेतले. जर् र्त्रतमान आहे, आहे त्या जार्ी राहीन असे जो म्हणतो तो मारे् पर्तो, हा त्रसद्धाांत त्याांना 
फार पूवीच पटलेला आहे. त्यामुळे आर्ामी काळाची चाहूल पाहूनच उत्पादनाची व्यव्था करावयाची, आज 
खप होतो यावर समाधान मानून रहावयाचे नाही, आणखी पांचवीस वषात कशाला मार्णी येईल, याच्या 
त्रदघगसूितेने वार्ावयाचे असे त्याांचे सततचे धोरण होते. 
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णकर्लोस्कराचंी ताणंिक प्रगती 
 
शांतनुरावाांनी वळे वाचत्रवण्यासाठी व देशात त्वत्ररत उत्पादन सुरू करण्यासाठी परकीय सहयोर्ाचे 

करार केले व आपफयाला हव्या त्या व्तूांचे येथे देशात झटपट उत्पादन सुरु केले. परांतु असे करीत असताना 
र्ोळे झाकून परदेशी यांिाचे येथे अनुकरण माि केले नाही. आपफया देशाच्या हवामानाला काय सोयीचे आहे, 
आपफया ग्राहकाांच्या काय अर्चणी आहेत हे लिात घेऊन त्या मूळ आरेखनामध्ये अनेक फरक केले. तशा 
तऱ्हेची परवानर्ी त्याांनी मूळ परदेशी कारखानदाराकरू्न करार करताना प्रत्येक वळेेस घेऊन ठेवलेली असे. 

 
उदाहरणाथग, पाच अश्वशक्तीचे त्याांचे ए.व्ही.१ हे यांि मळू पेटर कां पनीच्या आरेखानावर बेतलेले, 

परांतु त्यात त्याांनी इतके बदल केले की, मूळ आरेखनाच्या त्यात मार्मूसही त्रदसत नव्हता. परकीय 
बनावटीची ही यांिे प्रत्यि भारतीय वातावरणात सुरु झाली म्हणजे शतेकऱ्याकरू्न काही तक्रारी येत. 
त्रवतरकाांकरू्न काही सूचना येत, त्याखेरीज कारखान्सयाच्या अत्रभयांत्याांकरू्न त्रनरत्रनराळया वातावरणात ह्या 
यांिाांची चाचणी घेतली जात असे. त्याचा अनुभव घेऊन त्या मूळ यांिाांच्या आरेखनामध्ये फरक केला जातो. 
त्यासाठीच शांतनुरावाांनी परकीय सहयोर् करताना मूळ कारखान्सयाकरू्न आरेखनेही खरेदी केली आत्रण ती 
बदलण्याचा आपला अत्रधकार राखून ठेवला. 

 
याबाबत आर. ई.टी अश्वशक्तीच्या यांिाचा उल्लखे करता येईल. जीप मोटारर्ाड्याांवर 

बसत्रवण्यासाठी हे यांि अत्रतशय उपयुक्त असून हे यांि ् टेशन वरँ्नवर बसवनू युरोपपयंत प्रवास करून त्याची 
चाचणी घेण्यात आली. हे यांि सांपूणग भारतीय बनावटीचे असून ‘कोएल’च्या सांशोधनशाळेत त्याचे आरेखन 
झाले आहे. 

 
अशी एक न दोन अनेक उदाहरणे साांर्ता येतील. सामान्सयपणे यांिाांसांबांधी एखादी तक्रार आली 

म्हणजे दुरु्ती करणे हा एक भार् झाला. त्याखेरीज ग्राहकाांकरू्न त्रनरत्रनराळया सूचना येतात, त्याांचा त्रवचार 
केला जात असे. त्यावर अत्रभयांते आपले मत माांर्त असत. त्याांच्या दुरु्त्या व सूचना येत. यासाठी 
त्रनरत्रनराळया देशाांतून आलेले ताांत्रिक वाङमयही सारखे पात्रहले जात असे. इतर देशाांत काय प्रयोर् चालले 
आहेत इकरे्ही त्याांचे बारीक लि असे.इतर त्रठकाणी काय सांशोधन चालले आहे ते कळाव ेम्हणून कोएलने 
‘त्ररकार्ो’ या त्रब्रटीश सांशोधन सां्थेशी सहयोर् केला व आपला सांशोधन त्रवकास त्रवभार् अद्ययावत ठेवला. 

 
ही सवग कामे करण्यासाठी शांतनुरावाांनी कोएलच्या कारखान्सयात ्वतांि ताांत्रिक सांशोधन कें द्र सुरु 

केले होते. या कें द्रात सांशोधन, आरेखनामधील दुरु्त्या, फेरबदल व यांिाांसाठी आवश्यक त्या हत्याराांचे 
आरेखन अशी तीन कामे केली जात असत. त्रकलो्कराांच्या प्रत्येक कारखान्सयात असेच कें द्र आहे. अशा तऱ्हेने 
काम करण्याची यांिणा कमी-अत्रधक प्रमाणात प्रत्येक कारखान्सयात आहे व त्यावर दरसाल खूपच खचग केला 
जातो. 

 
या ताांत्रिक बाबींकरे् व या िेिातील नवनव्या प्रयोर्ाांकरे् शांतनुरावाांचे अत्रतशय बारकाईने लि असे. 

त्याांची ्वतःची नेहमी ‘कोएल’च्या सांशोधन कें द्रात फेरी असे. परदेशात एखादी नवी कफपना त्याांनी पात्रहली 
की, ते लरे्च येथे येऊन साांर्त व या त्रवषयावरचा चाांर्ला लेख वाचनात आला की, ते त्यातफया महत्वाच्या 
भार्ावर खुणा करून पाठवीत आत्रण सांबांत्रधत तांिज्ञाांचे मत मार्त असत. ताांत्रिक बाबींवरील जेवढे अहवाल 
शांतनुरावाांकरे् जात तेवढे अहवाल सवग बारकाव्यासह ते पाहत व ्वतः त्रठकत्रठकाणी त्यावर त्रटपणी करून 



 

अनुक्रमणिका 

परत पाठवीत व त्यावर चचा घर्वनू आणत. म्हणनूच त्रकलो्कर कारखान्सयाांच्या ताांत्रिक प्रर्तीचे श्रये 
शांतनुरावाांच्या अद्ययावत ताांत्रिक ज्ञानाला व जार्रुकतेला त्रदले पात्रहजे. 

 
शांतनुरावाांच्या ताांत्रिक ज्ञानाचा फायदा सवग कारखान्सयाांना होत असे.कारखान्सयाांची व त्याांच्या 

उत्पादन पद्धतीची त्याांना खर्ा न् खर्ा मात्रहती असे. त्रनयातीसाठी, नवीन बाजारपेठेत त्रशरकाव करून 
घेण्यासाठी यांिात कोणत्या प्रकारचे बदल कराव ेलार्तील, उत्पादन पद्धतीत काय फरक करावा लारे्ल 
आत्रण जरूरच पर्ली तर सांपूणग नव्या आरेखनाच्या यांिाचे उत्पादन कराव ेलारे्ल की काय असाही ते त्रवचार 
करीत असत. तसेच यापढेु कोणत्या प्रकारची यांिे अथवा इतर मालाची जरूर लारे्ल ते त्याांनी आधीच हेरून 
ठेवनू त्यावर पक्का त्रवचारही केलेला असे. याचा एक पत्ररणाम म्हणजे बदलत्या काळानुसार योग्य असणाऱ्या 
उत्पादनाची साधनेही त्याांच्या जवळ तयार असत.अत्रभयाांत्रिकी उद्योजकात तांिज्ञानातील अशी दूरदृष्टी ही 
एक आवश्यक बाब आहे. 

 
आपफया ताांत्रिक कौशफयाचा आत्रण ज्ञानाचा फायदा ते आपफया इतर सरकारी कारखानदाराांनाही 

देत असत. ते आपले ्पधगक आहेत सकवा नाहीत हा मुिा र्ौण असायचा. उदाहरणाथग, ‘त्रग्रव््ज लोंबार्ीनी 
कां पनी’ तफे छोट्या इटात्रलयन यांिाचे भारतात उत्पादन करण्याचे ठरले, तेव्हा त्याांचे सांचालक 
शांतनुरावाांकरे् रे्ले होते. शांतनुरावाांनी “ही यांिे चाांर्ली आहेत, त्याला बाजारपेठ चाांर्ली त्रमळेल, ” हे 
साांत्रर्तले, पण त्याचबरोबर “ह्या यांिाचा साांर्ार्ा अँफयुत्रमत्रनयमचा आहे. अफँयुत्रमत्रनअमच्या सकमतीत 
आपफया देशात फार चढ-उतार होतात, त्रशवाय ते महार्ही आहे, तेव्हा आज ना उद्या तुांम्हाला लोखांर्ाचा 
साांर्ार्ा करता येईल का? याचे त्रनयोजन आतापासूनच करा, ” असा वत्रर्लकीचा सल्लाही त्रदला. 

 
त्रर्झेल यांिाच्या िेिात बदलता येण्याजोरे् सुटे भार् हे प्रथम त्रकलो्कराांनी आणले. सुट्या भार्ाांची 

त्रनवर् करण्याची यातायात न ठेवता चटकन नवीन भार् कसा बसत्रवता येईल याची तरतूद केली. त्यामुळे 
यांिाच्या मालकाांची फार सोय झाली. कोणता भार् हवा, त्याचा फक्त क्रमाांक साांत्रर्तला की तो भार् त्रमळे 
आत्रण तो भार् र्ोळे त्रमटून व्यवल््थत बसत्रवता येत असे. त्रकलो्कर यांिाांच्या त्रवक्रीमध्ये हा फार फायद्याचा 
मुिा ठरला, त्याचप्रमाणे ठरावीक नमुन्सयाचे व मोजमापाचे उत्पादन करणे हे कारखान्सयासही सोयीचे झाले. 
पण काटेकोरपणे उत्पादन करणे व जराशीही चूक होऊ न देणे ही कारखान्सयावर जबाबदारी आली. 
 
अद्ययावत कारखाने 

 
त्रकलो्कराांचे सवग कारखाने अद्ययावत यांिसामुग्री, उत्पादनाच्या सुत्रवधा, सांशोधन, मोजमाप 

करण्यासाठी आधुत्रनक उपकरणे याांनी सुसज्ज होते. उत्पादनाची ही यांिसामुग्री अद्ययावत ठेवण्यासाठी 
शांतनुरावाांचा आटात्रपटा असे. त्रनरत्रनराळया देशाांतील कारखान्सयाांना भेटी देत असताना तेथे नवीन यांिे 
कोठली बसत्रवली आहेत, उत्पादनपद्धतीत काय बदल केला आहे, याकरे् त्याांचे बारीक लि असे. नवीन 
व्यव्थापन तांि त्रशकण्यासाठी अत्रधकारी त्रठकत्रठकाणी पाठत्रवले जात सकवा त्रनरत्रनराळया तज्ञाांना 
कारखान्सयात पाचारण केले जात असे. 

 
आपफया मालाची प्रत उत्तम असावी असा त्याांचा आग्रह होता. १९६३ साली त्याांच्या षष्टयब्दीत्रनत्रमत्त 

त्याांच्या त्रवचाराांची जी छोटी पुल््तका काढली होती त्रतचे नावच मुळी होते Act Quality, Think Quality, 
produce Quality. आपले प्रत्येक उत्पादन चाांर्फया प्रतीचे व्हाव ेम्हणून त्याांचे सारखे प्रयत्न चालू असत. 
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त्याबाबतीत एक र्ोष्ट साांर्ण्यासारखी आहे. प्रर्त देशाांना आपफया मालाची त्रनयात वाढत्रवण्याच्या कामी 
येणारी मुख्य अर्चण म्हणजे आपफया मालात चाांर्ली सफाई नसते. हा काय प्रकार आहे हे येथे राहून 
कामर्ाराांना सकवा अत्रभयांत्याांना कळत नाही. अनेक वळेा सूचना देऊनही नेमकी कशा प्रकारची सफाई हवी 
आत्रण ती कशी आणावी हे अत्रभयांत्याांना व कामर्ाराांना समजत नाही.अशी एकदा उत्पादन खात्याच्या 
अत्रधकाऱ्याांनी शांतनुरावाांपुढे तक्रार आणली. 

 
“आपफया खात्यातील चाळीस माणसाांना प्रत्रशिणासाठी त्रनवर्ा.” शांतनुराव म्हणाले. 
 
“पण प्रत्रशिण कोठे द्यायचे?” अत्रधकाऱ्याने त्रवचारले. 
 
“आपफया हँबुर्ग येथील शुले कारखान्सयात. या सवग मांर्ळींना कामचलाऊ जमगन त्रशकवा आत्रण 

कामर्ाराांबरोबर ह्याांना राहावयाचे आहे, त्याांच्याबरोबर काम करावयाचे आहे याची कफपना द्या. ज्याांची 
त्रशकायची तयारी आहे अशी माणसे त्रनवर्ा.” शांतनुराव म्हणाले. 

 
पत्रहली चाळीस जणाांची तुकर्ी जमगनीला रवाना झाली. त्यात कामर्ार, अत्रभयांते आत्रण दोन 

लघुलेखक होते. आपफया कामाच्या पद्धतीत बऱ्याच सुधारणा घेऊन, नव्या कफपना घेऊन ही मांर्ळी परत 
आली. कारखान्सयाचे काम सुधारण्यास त्यामुळे मोठी मदत झाली. तेव्हापासून दरवषी काही माणसे 
प्रत्रशिणासाठी त्रतकरे् पाठत्रवण्याचा प्रघातच पर्ला. आपफया उत्पादनाचा दजा वाढावा म्हणून हा सारा 
आटात्रपटा होता. 

 
नवीन उत्पादनाच्या पद्धती, नवीन व्यव्थापनाच्या पद्धती आपफया कारखान्सयात आणण्यासाठी ते 

सतत भारतीय सकवा परदेशी तज्ज्ञाांना आपफया कारखान्सयात बोलवत असत. त्याांचा सल्ला घेऊन ते जरूर 
त्या सुधारणा सतत करत असत.आधुत्रनक तांिज्ञान, आधुत्रनक व्यव्थापन आत्रण आधुत्रनक उत्पादन पद्धती 
आपफया कारखान्सयातून आणण्यासाठी त्याांनी अत्रतशय पत्ररश्रम केले. साठी नांतरही ते अशा त्रवषयाांची मात्रहती 
करून घेण्यासाठी एखाद्या तरुण अत्रधकाऱ्याबरोबर अशा अभ्यासवर्ातही बसत असत. 
 
मार्लाची प्रत उत्तम हवी 

 
त्रकलो्कर म्हणजे उत्तम प्रतीचा माल असे समीकरण होऊन रे्ले. त्रकलो्कराांच्या सवग कारखान्सयात 

चाांर्फया प्रतीचा माल तयार करणाऱ्या कफपनेने जवळ जवळ सवांना पछार्लेले आहे, असे म्हटले तर 
अत्रतशयोक्ती होणार नाही. याबाबतीत कोणतीही तर्जोर् केली जात नाही. 

 
काही वषापूवीची र्ोष्ट. अशाच एका त्रवकसनशील देशात शांतनुराव रे्ले असताना येथील त्रकलो्कर 

उत्पादनाच्या त्रवतरकाांशी बोलताना त्याांची आत्मसांतुष्टता पाहून त्याांना काही समाधान वाटले नाही. 
त्रकलो्कर उत्पादने ज्याांना त्रवकली आहेत अशा काही ग्राहकाांकरे् घेऊन जाण्यास त्याला त्याांनी साांत्रर्तले. 
भर उन्सहात त्याांचा प्रवास सुरू झाला. एका त्रठकाणी छोट्या शतेावर ते थाांबले. तेथे तैलयांिाचा आवाज ऐकू 
येत होता. यांिाच्या मालकाला बोलात्रवण्यात आले. शांतनुरावाांनी यांिाची पाहणी केली. तेलाच्या टाकीमधून 
सकत्रचत तेल बाहेर त्रठपकत होते. शतेकऱ्याला त्यात काही त्रवशषे वाटत नव्हते पण शांतनुरावाांना चैन पर्ले 
नाही. त्याांनी शतेकऱ्याच्या हत्याराांच्या पेटीतून हत्यारे घेऊन तेलाची टाकी काढली त्रठपकत असलेले तेल 
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पुसून पनु्सहा ती टाकी बसवनू त्रदली. तेल र्ळायचे थाांबले. अशी र्ळकी यांिे कोठे असतील तर ती ताबर्तोब 
बदला असे त्याांनी आपफया त्रवतरकाांना साांत्रर्तले. भारतात आफयाबरोबर सांबांत्रधत खात्याच्या अत्रधकाऱ्याशी 
त्याांनी चचा केली. सूचना त्रदफया आत्रण सवग कामर्ाराांना उिेशून आपण प्रत चाांर्ली राखावयास हवी, त्यात 
दुलगि होता उपयोर्ाचे नाही अशा सूचना त्रदफया. 

 
अशीच आणखी एक घटना. इत्रजप्तमध्ये शांतनुराव रे्ले असताना चार फुटावर पाणी असलेफया 

त्रठकाणी आपले यांि चालू असलेले त्याांनी पात्रहले. त्यामुळे यांिावर अत्रतत्ररक्त भार येत होता. पांपाचा आकार 
वरे्ळा होता. भारतात आफयावर त्याांनी असाच पांप व यांि चार फूट पाणी असलेफया त्रठकाणी बसवनू पात्रहले. 
त्याची चाचणी घेतली आत्रण यांिावर अत्रतत्ररक्त दाब येतो हे पात्रहफयावर ताबर्तोब देवासला फोन करून 
पांपाचा आकार बदलण्याचे शांतनुरावाांनी साांत्रर्तले. 

 
आणखी एका प्रसांर्ी काही त्रवतरकाांनी यांिातले ‘व्हॉफव ल््प्रांग्ज’ लवकर मोर्तात त्यामुळे 

त्रर्ऱ्हाईकाांची तक्रार येते अशी अर्चण माांर्ली. आफयाबरोबर कारखान्सयात त्याांनी चौकशी केली. पूवी हे भार् 
तयार करण्याच्या उत्पादन पद्धतीत बदल करून हे दोष काढून टाकण्यात आले होते, परांतु मधफया काळात 
पुन्सहा जुन्सया पद्धतीनेच उत्पादन चालू झाले आहे असा त्याांना अांदाज आला होता तोच खरा ठरला. ताबर्तोब 
उत्पादनपद्धती बदलण्यात आली! 

 
अशी एक ना दोन अनेक उदाहरणे देता येतील. शांतनुरावाांच्या जार्रूकतेमुळेच त्रकलो्कर मालाची 

प्रत चाांर्ली रात्रहली. सवांच्या मनात त्याबिल आवर् आत्रण पे्रम त्रनमाण केले. 
 
‘त्रकलो्कर ऑइल इांत्रजन’मध्येच असे आहे असे नव्हे, तर इतर सवग कारखानेही याबाबतीत 

जार्रूक आहेत. मध्यांतरी जोधपूर त्रवमान तळावर ‘कोएल’चे एक वत्ररि अत्रधकारी श्री.एस.के.जोशी याांनी 
त्रकलो्कर वायू घनीभतूकारक यांिात्रवषयी (न्सयूमतँ्रटक काँपे्रससगत्रवषयी) काही तक्रारी ऐकफया. तक्रार 
करणारे र्ृह्थ सरकारी खात्याचे कायगकारी अत्रभयांते होते. आफयावर त्याांनी ‘न्सयूमतॅ्रटक’ मध्ये ही तक्रार 
पोचत्रवली. ताबर्तोब दुसऱ्या त्रदवशी कारखान्सयातफे तेथे अत्रभयांते पाठवनू त्याची दुरु्ती करण्यात आली. 

 
शांतनुरावाांनी ् वच्छ आत्रण सुांदर शाळेची योजना या चाांर्फया प्रतीच्या मालाच्या आवर्ीतूनच त्रनघाली 

आहे. मुलाांना शाळेपासूनच ्वच्छतेची व टापटीपीची आवर् त्रनमाण व्हावी, म्हणजेच मोठेपणी ते चाांर्फया 
रु्णवते्तचा माल तयार करू शकतील ही यामार्ील भावना आहे. 
 
कामगारांकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन 

 
कामर्ार म्हणजे आपफया मुलाप्रमाणे, त्याांच्यकरे् त्रपतृत्वाच्या दष्टीने मालकाने पहावयाला हव े हे 

शांतनुरावाांना मांजूर नव्हते. त्याांचा सांबांध कामापुरताच असतो अशी त्याांची भतू्रमका होती. पण कामाचा त्याांना 
भरपूर मोबदला त्रदला पात्रहजे याबिल माि ते आग्रही होते. कामर्ाराांनी भरपूर काम कराव ेव भरपूर पैसा 
त्रमळवावा, असे त्याांचे मत होते. त्यासाठी कामर्ाराांना पुरेपूर काम करता याव ेअशा तऱ्हेने कारखान्सयातील 
यांि सामग्रीची रचना व वातावरण तयार केलेले होते. समजा एक ्वयांचत्रलत यांि आहे, त्यावर काम सुरु 
केफयावर अधा तास काम नसेल तर ह्या अध्या तासाचा उपयोर् करण्यासाठी, आणखी एक तसलेच यांि त्या 
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कामर्ाराला ते उपलब्ध करून देत असत.असली दोन-तीन यांिे त्याांनी चालवावीत व भरपूर पर्ार त्या 
कामर्ाराने कमवावा हा त्याांचा दृष्टीकोन होता. 

 
उत्पादनाच्या त्रवत्रवध कामाांत प्रत्यि भार् घेणाऱ्या शांतनुरावाांच्या सवयीतूनच त्याांची कामर्ाराांकरू्न 

त्रमळावयाच्या कामासांबांधी अपेिा बनलेली होती. प्रत्येक कामर्ाराने भरपूर व मनापासून काम कराव ेआत्रण 
नांतर या कामाच्या मोबदफयाची अपेिा करावी असे त्याांना वाटत असे. कोणाही व्यक्तीत आळस पात्रहला की, 
तो त्याांना सहन होत नसे. कामाच्या वळेात भरपूर व उत्कृष्ट प्रतीचे काम करणाऱ्या कामर्ाराला योग्य 
मोबदला त्रमळाला पात्रहजे असे त्याांचे मत होते. आळसाऊ वृत्तीला ज्यामुळे प्रोत्साहन त्रमळेल अशी एकही र्ोष्ट 
ते करू देत नसत. प्रत्येक कामर्ाराने आपफया कामाकरे् एका त्रवत्रशष्ट आर्तथक दृष्टीकोनातून पहाव ेअसे 
त्याांना वाटत असे. कमी वळे काम करणारा, पुरेसे कष्ट न घेणारा व कामाची चकुवाचकुाव करणारा कामर्ार 
अखेर खऱ्या सुखालाही पारखा होतो. त्याऐवजी सुखाची उच्च पातळी र्ाठण्यासाठी प्रत्येक कामर्ाराने भरपूर 
काम कराव,े त्यातून आपली लायकी व वतेन वाढवाव ेआत्रण तसे करून ्वतःच्या कुटुांबाच्या दूरवरच्या 
त्रहताच्या दृष्टीने जीवनमानाची चाांर्ली पातळी र्ाठावी असे ते साांर्त असत. 

 
पण कामर्ाराला भरपूर पैसा आत्रण इतर सुखसोयी त्रदफयानांतर माि त्याने र्ैरत्रश्तीने वार्ू नये ही 

त्याांची अपेिा असे. आत्रण तसे कोणी वार्ले तर त्याबिल त्याला योग्य ती त्रशिाही देण्यास ते मारे् पढेु पाहात 
नसत. थोर्क्यात ‘न्सयाय आत्रण खांबीर’ असे त्याांच्या धोरणाचे वणगन करता येईल. 

 
कामर्ाराांच्या कायद्यात ज्या काही तरतुदी असतील त्याचे काटेकोरपणे पालन करण्यावर 

शांतनुरावाांचा भर असे आत्रण यातून कोणत्याही प्रकारे पळवाट काढण्याचा प्रयत्न केला जात नसे. ‘कोएल’ 
मध्ये त्याांनी कामर्ार, पयगविेक याांच्यासाठी प्रोत्साहनपर वाढ (इन्ससेंत्रटव्ह) सुरु केली होती. प्रत्येकाने रोजचे 
उत्पादन त्रकती द्याव ेहे ठरवनू त्रदले होते. त्यापेिा जा्त काम देतील त्याांना जादा पसेै प्रोत्साहनपर वाढ 
म्हणून त्रमळण्याची योजना केली होती.पुष्कळ कामर्ाराांना पर्ारापेिा जा्त प्रोत्साहनपर वाढ त्रमळत असे. 
कामर्ाराांच्या कामाचा त्रनकष लावताना कां पनीने कमी काम धरले आहे. त्यामुळे प्रोत्साहनपर वाढ जा्त 
त्रमळते, ही काही शास्त्रीय पद्धत नव्हे, कामर्ाराांचे जसे वय वाढेल तसे त्याच्याकरू्न काम कमी होईल आत्रण 
त्याला प्रोत्साहनपर वाढ कमी त्रमळेल अशा तऱ्हेची टीका या योजनेवर होत असे. पण या योजनेमुळे 
कामर्ाराांना चाांर्ले पसेै त्रमळत आत्रण कां पनीलाही चाांर्ले उत्पादन त्रमळत असे. कामर्ाराांना कामाचा 
मोबदला भरपूर त्रमळावा अशा पद्धतीनेच ही योजना आखण्यात आली होती. 

 
कामर्ार कफयाणासांबांधी घरबाांधणी व इतर सोयी यासांबांधी कोणतीही जबाबदारी घ्यायला त्याांचा 

आिेप होता. जेथे राहण्यास घरे नाहीत, अशा त्रकलो्करवार्ी सकवा हत्ररहर या त्रठकाणी त्याांनी घरे बाांधली. 
शाळा, इल््पतळे, करमणुकीच्या जार्ा याांची सोय केली पण त्यामुळे कारखान्सयावर बराच बोजा पर्तो आत्रण 
त्याहीपेिा अशा सुखसोयीसाठी जी नार्री व्ती होते, या व्यव्थेतील कामर्ाराांचे प्रमाण मूळ 
कामर्ाराांपेिाही वाढत जाते, हा त्याांचा अनुभव होता. त्यामुळे हत्ररहर येथील म्हैसूर त्रकलो्कर 
कारखान्सयानांतर त्याांनी अशा तऱ्हेने कोठेही कारखाना काढला नाही त्यानांतर त्याांनी शहरातच कारखाने 
काढले. 

 
त्रकलो्कर मांर्ळी कामर्ार कफयाणाकरे् जादा लि देत नाहीत अशी जरी काही राजकीय 

पुढाऱ्याांची हाकाटी असली तरी त्रकलो्कराांकर्ील कामर्ार सहसा आपली नोकरी सोरू्न दुसरीकरे् 
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जावयास तयार नसतो, हेही त्रततकेच खरे आहे. कामर्ार सांघटनाांच्या नेत्याच्या बाबतीत प्रसांर्ी जरी तणाव 
आले तरी वैयल्क्तक त्रहतसांबांधाांच्या आर् हे तणाव कधीच आले नाहीत. कोएलच्या एका कामर्ार नेत्याला 
बँकेतील पन्नास हजार रुपयाांच्या कजासाठी जामीन हवा होता. श्री. चांद्रकाांत त्रकलो्कर याांच्याकरे् 
भीतभीतच त्या र्ृह्थाने त्रवचारले पण त्याांनी तात्काळ जामीनदार म्हणून सही त्रदली आत्रण नव्या व्यवसायास 
शुभेच्छाही त्रदफया. हा त्याांच्या मनाचा मोठेपणा! 

 
जे कामर्ाराांच्या बाबतीत तेच त्याांच्या अत्रधकाऱ्याांच्या बाबतीत. कोणालाही कसलीही अर्चण 

भासली तर ही अर्चण दूर करण्याचे सवग प्रयत्न ते करत असत. सवाना ते आपफया कुटुांत्रबयाांप्रमाणे वार्वीत 
असत. त्यामुळे सवाना कारखान्सयाबिल आपलेपणा वाटत असे आत्रण सवगजण जीव तोरू्न काम करत असत. 
त्रकलो्कर व्यव्थापनाचे आणखी एक वैत्रशष्टय म्हणजे ते माणसाला सहजासहजी कधी काढून टाकत 
नसत. त्याला पनुःपनु्सहा सांधी देत असत. सुधारण्याचा मोका देत आत्रण अर्दीच नाइलाज झाला म्हणजेच 
केवळ, ’आता सुधारणा शक्य नाही.’म्हणूनच त्याला जायला साांर्त. 
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१३. भारतीय उद्योगाचे नेतृत्व 
 
श्री. शांतनुराव त्रकलो्कर याांनी त्रकलो्कर उद्योर्समूहाचे जसे नेतृत्व केले, तसे भारतीय 

उद्योर्ाचेही नेतृत्व केले. पुण्याच्या ‘मराठा चेंबर ऑफ कॉमसग अँर् इांर््रीज’ या सां्थेचे ते १९५९ ते १९६९ 
पयंत दहा वष ेअध्यि होते. १९६४-६५ साली ‘फेर्रेशन ऑफ इांत्रर्यन चेंबसग ऑफ कॉमसग’ चे उपाध्यि म्हणनू 
त्याांची त्रनवर् झाली. १९६५ - ६६ साली ते फेर्रेशनचे अध्यि होते. त्याांची ही दोन वष ेअत्रतशय र्ाजली. 
‘इांत्रजत्रनअसरर् एक्स् पोटग प्रमोशन कौल्न्ससल’ चे ते काही वष ेअध्यि होते. या सां्थेच्या माध्यमातून त्रनयात 
िेिात त्याांनी बहुमोल कामत्रर्री बजात्रवली. ‘इांर्ो अमेत्ररकन चेंबर ऑफ कॉमसग’ चे ते पत्रहले सां्थापक अध्यि 
होते. भारतीय व अमेत्ररकन उद्योर् याांच्या सहकायासाठी त्याांनी केलेले कायग बहुमोल आहे. ‘त्रर्झेल इांत्रजन 
मनॅ्सयुफॅक्चसग असोत्रसएशन’ चेही ते सां्थापक अध्यि होते. आत्रण जेव्हा हा उद्योर् चकुीच्या आयात धोरणामुळे 
मांदीच्या खाईत होता, त्यावळेी सरकारला आपले आयात धोरण बदलायला लावनू, इांत्रजनाांच्या आयातीवर 
बांदी आणनू देशी उद्योर्ाला त्याांनी वाचत्रवले. ‘महाराष्र आर्तथक त्रवकास मांर्ळ’, इांत्रर्यन इल्न्स्टटयूट ऑफ 
मनेॅजमेंट’, अहमदाबाद याांचे ते अध्यि होते.सरकारच्या अनेक सां्था आत्रण सत्रमत्या यावर त्याांनी काम केले 
होते आत्रण वळेोवळेी सरकारी धोरणावर टीका करून चुकीची धोरणे बदलण्यास त्याांनी भार् पार्ले होते. 
त्ररझव्हग बँकेच्या सांचालक मांर्ळावरही ते दोन वळेा सद्य होते. त्याांच्या उद्योर् िेिातील कामत्रर्रीची 
आांतरराष्रीय िेिातही दखल घेण्यात आली आत्रण अनेक वषे आांतरराष्रीय चेंबर ऑफ कॉमसगच्या कायगकारी 
मांर्ळावर त्याांनी सद्य म्हणनू काम केले. 

 
‘फेर्रेशन ऑफ इांत्रर्यन चेंबसग ऑफ कॉमसग अँर् इांर््रीज’चे (त्रफकी) उपाध्यि आत्रण अध्यि म्हणनू 

त्याांनी केलेली कामत्रर्री सदैव लिात राहील. त्यावळेी आर्तथक त्रवकासासाठी सरकारी उद्योर्ावर भर 
देण्याचे सरकारचे धोरण होते. त्यामुळे प्रत्येक पांचवार्तषक योजनेत सरकारी उद्योर्ाांसाठी जादा तरतूद तर 
खाजर्ी उद्योर्ाांसाठी माि त्रकरकोळ तरतूद असा प्रकार असे. खाजर्ी कारखानदार म्हणजे तुटपुांजा, 
अपयशी, अपुरेपणा असलेला, त्रकमतीत सतत वाढ करणारा, नफा कमावणे हा एकच हेतू असलेला असे. 
त्याचे वणगन केले जात असे देशाची आर्तथक वाढीसाठी सरकारी कारखाने आवश्यक आहेत. आर्तथक त्रनयोजन 
आवश्यक आहे, देशात तुटपुांजी आर्तथक साधने आहेत, त्याांचा उपयोर् करावयाचा म्हणजे या साधनाांचा कसा 
योग्य वापर व्हावा हे ठरत्रवले पात्रहजे, त्यासाठी काही त्रनणगय, काही त्रनयांिणे आवश्यक आहेत अशी सरकारची 
भतू्रमका होती. 

 
शांतनुरावाांनी सरकारच्या या भतू्रमकेत्रवरुद्ध झोर् उठत्रवली. कॅनर्ा देशात माँत्ररयल येथे भरलेफया 

‘एक््पो ६७’ या प्रदशगनात मकॅ्लीनहांटर भाषणमालेत त्याांनी ‘त्रनयोजनाची दांतकथा’ हे भाषण केले. ह्या 
त्याांच्या भाषणाने अनेक अथगशास्त्रज्ञाांची आत्रण त्रनयोजनकाराांची झोप उर्वली. या भाषणातून एक वरे्ळाच 
दृष्टीकोन समोर आला. आर्तथक त्रनयाजानाखेरीज देशाची प्रर्ती होऊ शकते, त्रनयोजनाने प्रश्न सुटण्याऐवजी 
नव े प्रश्न माि त्रनमाण केले जातात हे त्याांनी या भाषणात अत्यांत परखर्पणे साांत्रर्तले होते. त्याांनी या 
भाषणातून त्रनयोजन पद्धतीवरच कर्ारू्न हल्ला केला होता. या भाषणात व इतर त्रठकाणी याच त्रवषयावर 
केलेफया भाषणात त्याांनी खालील मुिे प्रकषाने माांर्ले. 

 
१. प्रत्येक देशाची आर्तथक त्रनयोजनाखेरीज प्रर्ती होत नाही हा र्ैरसमज आहे. 
२. अनेक देश आर्तथक त्रनयोजनाखेरीज चाांर्ली प्रर्ती करीत आहेत. 
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३. योजना म्हटली की अनेक बांधने, त्रनयांिणे आली. त्यामुळे नार्त्ररकाांचे ्वातांत्र्य पुष्कळसे 
कमी करणे आवश्यक होऊन बसते. 

४. राष्रीय दुर्तमळ सांपत्ती वाढत्रवणे व त्रतचा योग्य रीतीने वापर करणे यासाठी त्रनयांिणे 
आवश्यक आहेत असे म्हणनू सरकार जादा त्रनयांिणे घालू पाहते. 

५. प्रर्तीत वाढ झाली की नवी साधने, नव े उपाय त्रनमाण होतात. कोणत्याही प्रकारची 
त्रनयांिणे साधनाांवर ठेवण्यात आली की प्रर्तीची वाढ खुांटते. 

६. प्राधान्सय कशाला द्यावयाचे हे त्रनयोजन सत्रमतीतील काही शहाणी माणसे ठरत्रवतात. हे 
त्रनणगय अनेक वळेा अथगशास्त्रज्ञाांच्या त्रवचारसरणीचे नसून राजकारण्याांच्या त्रवचारसरणीचे 
असतात. 

 
हे त्रवचार त्यावळेी नवीन होते. आर्तथक त्रनयोजनाखेरीज देशाची वाढ होऊ शकते हेच अनेकाांना पटत 

नव्हते. पण शांतनुराव त्रमळेल त्या व्यासपीठावर आपली ही ्पष्ट व त्रनभीर् मते माांर्त होते. प्र्थात्रपत 
त्रवचारसरणीला त्यामुळे चाांर्लाच धक्का बसत होता. 

 
सरकारी कारखानदारीवरही त्याांनी टीकेची झोर् उठत्रवली. दुसऱ्या पांचवार्तषक योजनेपासून 

राष्रीयीकरण करणे आत्रण सरकारी मालकीच्या कारखानदारीचे िेि वाढत्रवणे हेच त्रनयोजनकाराांचे उत्रिष्ट 
होऊन बसले. अल््तत्वात असलेफया खाजर्ी उद्योर्ाांचे राष्रीयीकरण कराव े असे पांत्रर्त नेहरूां ना वाटत 
नव्हते. त्याांच्यानांतरच्या नेत्याांनी हे धोरण फेटाळले आत्रण बकँा, काही कारखाने याांचे राष्रीयीकरण करायला 
सुरुवात केली. नांतर नव्यानव्या कां पन्सया सरकारी िेिात ्थापण्यास सुरुवात केली. याची उत्रिष्टे राष्रीय 
नसून राजकीय होती. शांतनुरावाांनी या धोरणाला सतत त्रवरोध केला. “उद्योर्धांदा करण्याचे काम सरकारचे 
नव्हे, ते त्याांच्या कुवतीच्या पलीकर्चे आहे” असे त्याांचे ्पष्ट मत होते. 
 

१. आधीच अपुरा असलेला पैसा सकवा परदेशी चलन यातला मोठा भार् सरकारी 
कारखान्सयाांवर ओतला तर अकायगिमता आत्रण नासधूस यामुळे देशाचे आणखी नुकसानच 
होईल. 

२. रे्फया पांधरा वषांच्या काळात सरकारी कारखान्सयाांनी पांधरा हजार कोटी रुपयाांपेिाही 
अत्रधक रक्कम त्रर्ळांकृत केली आहे. त्यामुळे दर वषी दोन हजार कोटी रुपयाांचे नुकसान होते 
आहे. 

३. रेफव,े वीज, त्रवमाने, खाणी, दूरध्वनी अशा सरकारी िेिाांमुळे औद्योत्रर्क खात्याची र्ळचेपी 
झाली. या िेिामुळे देशाच्या औद्योत्रर्क त्रवकासात अर्थळे त्रनमाण झाले आहेत. 

४. सरकारी िेिाचे व्यव्थापन हे राजकीय ह्तिेपाला बळी पर्ते. 
५. सरकारी िेि चालत्रवणारे जे नोकरशहा आहेत, त्याांचा प्रमुख उिेश हा की सरकारी 

त्रनयमाप्रमाणे कारखाने चालवायचे, फायदा करणे हा दुय्यम हेतू आहे. 
६. सरकारी पद्धतीनुसार कोणीही दुसऱ्यावर त्रवश्वास ठेवत नाही. काटेकोर त्रनयमाप्रमाणे काम 

केले की झाले, या दृत्रष्टकोनामुळे नफा त्रमळणे कठीण होते. 
७. ज्या अत्रधकाऱ्याांची मुदत फक्त तीन वष ेआहे तो फार भत्रवष्याकरे् नजर ठेवनू कां पनीच्या 

त्रहताच्या दृष्टीने त्रनणगय घेईल ही शक्यता नाही. 
८. लाल फीत ही कधीच नष्ट होणार नाही. जर एखाद्या नोकरशहाच्या यांिणेला साांत्रर्तले की 

लाल फीत कापनु टाक, तर तो ती समाांतर कापण्याऐवजी उभी कापील. म्हणजे त्रतची लाांबी 
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दुपटीने वाढेल. अशा तऱ्हेचे मुिे माांर्ीत शांतनुरावाांनी त्रठकत्रठकाणी भाषणे देऊन, चचेत 
भार् घेऊन, खाजर्ी िेिाची बाजू त्रहरीरीने लोकाांपुढे आणली व सरकारी िेि, त्रनयोजन 
यावर कर्ारू्न हल्ला केला. शांतनुराव त्रफकीचे उपाध्यि होण्याअर्ोदर साहू जैन सत्रमतीचा 
अहवाल बाहेर पर्ला होता. जैन उद्योर्समूहाने केलेफया अफरातफरीवरील हा अहवाल 
होता. यामुळे खाजर्ी उद्योर्पती बदनाम झाले होते. त्रफकीचे अध्यि त्यावळेी श्रीयाांसप्रसाद 
जैन होते. त्याांनी राजीनामा द्यावा म्हणून टाटा, मफतलाल उद्योर्समूहाांनी त्रफकीवर दबाव 
आणला होता. त्याांची मार्णी मान्सय न झाफयाने ते त्रफकीतून राजीनामा देऊन बाहेर पर्ले 
होते. यासाठी त्रफकीला ्वच्छ प्रत्रतमा असलेला उद्योर्पती हवा होता. शांतनुरावाांनी 
आपफया व्यल्क्तमत्वाने, परखर् भाषणाने, ्पष्टवक्तेपणाने ही र्रज पुरी केली. फेर्रेशनचे 
अध्यि या नात्याने शांतनुरावाांनी चौर्थ्या पांचवार्तषक योजनेचा आकार कमी करावा म्हणून, 
त्रनयोजन सत्रमतीचे अध्यि श्री. अशोक मेहता याांच्याशी अनेक वळेा चचा केली. नांतर 
त्रफकीच्या त्रवचाराांचा एक आराखर्ा तयार करून त्याची एक पलु््तकाही तयार केली. 

 
 

१९६५ साली पात्रक्तानने भारतावर हल्ला केला. हे युद्ध बावीस त्रदवस चालले. यावळेी खाजर्ी 
िेिाचा युद्धत्रवषयक सात्रहत्याच्या त्रनर्तमतीत कसा सहभार् असेल यावर सरकारी सांरिण खात्याशी अनेकवळेा 
चचा घर्वनू आणफया. 

 
त्रफकीचे अध्यि म्हणून दर दोन मत्रहन्सयाांनी शांतनुराव त्यावळेचे पांतप्रधान श्री. लाल बहादूर शास्त्री 

याांची भेट घेत. उद्योर्ाांच्या अर्चणी त्याांच्या कानावर घातफयावर ते लरे्च त्यात लि घालत. अनेक वळेा 
तर असे प्रश्न एखाद्या आठवड्यात त्याांनी सोर्त्रवले आहेत. शांतनुरावाांनी या भेटीचा चाांर्ला उपयोर् करून 
घेतला त्रन अनेक धोरणात्मक प्रश्नाांवर सरकारला त्रनणगय घेण्यास भार् पार्ले. त्रफकीचे अध्यि म्हणनू त्याांनी 
सबांध भारतभर तर प्रवास केलाच त्रशवाय जपान, अमेत्ररका, इांग्लां र्, जमगनी, फ्रान्सस. झेको्लोव्हात्रकया आत्रण 
युरोपमधील इतर देशाांनाही भेटी त्रदफया. भारतात मनेँजमेंट असोत्रसएशन्सस, चेम्बसग, रोटरी व लायन्ससक्लब 
अशा अनेक त्रठकाणी जाऊन त्याांनी भाषणे त्रदली. मुांबई, अहमदाबाद, सुरत, पाटणा, कलकत्ता, हुबळी, 
कोईमतूर, हैद्राबाद, बांर्ळूर, मद्रास, श्रीनर्र अशा अनेक र्ावाांना त्याांनी भेटी त्रदफया. 

 
भारतात जर योग्य आर्तथक पत्ररल््थती त्रनमाण केली आत्रण जरूर ते ्वातांत्र्य देण्यात आले तर 

भारतातील व्यापार आत्रण उद्योर्ात भरीव प्रर्ती होऊ शकेल. खाजर्ी कारखानदाराांनी सरकारी मदतीची 
अपेिा न करता आपफया दृष्टीकोनात सुधारणा करायला हवी. आरामात सांधीची वाट पाहत बसण्यापेिा 
आलेली सांधी कशी पकर्ता येईल यावर भर द्यायला हवा यावर त्याांचा भर असे. शतेी हे आर्तथकदृष्ट्या 
उत्पादनाचे िेि करायला हव ेआत्रण प्रर्तीत उद्योर्धांद्याांचा फार मोठा वाटा आहे तो त्याांनी उचलायला हवा, 
असे ते आवजूगन साांर्त असत. 

 
देशात ते जरी सरकारी धोरणावर टीका करीत, तरी परदेशात त्याांनी सरकारवर टीका न करता 

देशातील धोरणाला अनुकूल अशी भतू्रमका घेतली. ‘जपान चेंबर आँफ काँमसग चे अध्यि श्री. अदाची याांनी 
भारतीय धोरणावर टीका करताच शांतनुरावाांनी त्याांना उत्तर देऊन त्याांचा र्ैरसमज दूर केला. ईांर्ो युरोत्रपयन 
चेंबरच्या रौप्य महोत्सवाच्या वळेी भारतातील उद्योर् आत्रण युरोपमधील उद्योर् एकमेकाांच्या सहकायांने कसे 
उभे करू शकतील याचा आराखर्ा त्याांनी माांर्ला होता. अमेत्ररकेत केलेफया एका भाषणात भारतातील 
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मध्यमवर्ीय लोकसांख्या जमगनीतील लोकसांख्येच्या बरोबरीने आहे, त्याांची क्रयशक्ती चाांर्ली आहे. सबब 
भारतात रु्तांवणूक करा असे त्याांनी आग्रहाने प्रत्रतपादन केले. 

 
त्रफकीचे अध्यि म्हणनू शांतनुरावाांनी माचग १९६६ मध्ये जे भाषण केले, ते अत्रतशय र्ाजले. एक 

आठवर्ाभर या भाषणाच्या आराखड्यावर चचा, त्रवचार चालू होते. पांतप्रधान इांत्रदरा र्ाांधी याांच्यासमोर 
त्याांनी, ‘योजना आखणे म्हणजे केवळ बौत्रद्धक कसरत करणे नव्हे की राजत्रकय बाजू माांरू्न त्रतचे समथगन 
करणे हेही नव्हे. योजना जेव्हा एखादी आलेली सांधी नाकारते व उत्पादनाला अर्थळा आणते तेव्हा ती 
्वतःच्याच पायावर धोंर्ा पारू्न घेते.” असे ्पष्ट शब्दाांत सुनत्रवले. राजकीय ह्तिेपाबिलही त्याांनी टीका 
केली. “आपण खेड्यातील शतेकऱ्याचा असा त्रवत्रशष्ट दृत्रष्टकोन घर्वला आहे की तो राजकीय मान्सयतेलाच 
सकमत देतो. सध्याचा खेरू्त जीपमधून सहर्तो आत्रण राजकारणाची त्रशर्ी चढू इल्च्छतो. त्यामुळे आपफया 
शतेातून अत्रधकात्रधक उत्पन्न त्रमळाव ेम्हणून त्यात सुधारणा करणारा ‘शतेकरी’ त्रशल्लक रात्रहलेला नाही.” असे 
मत ते वारांवार व्यक्त करीत. 

 
याखेरीज सरकारच्या औद्योत्रर्क आत्रण त्रनयात धोरणावरही त्याांनी टीका केली. त्रफकीच्या 

इत्रतहासात इतके ्पष्ट परखर् असे भाषण प्रथमच होत होते! अनेकाांनी या भाषणाचे ्वार्त केले! 
शांतनुरावाांनी सरकारी कारखान्सयाांवर, सरकारी धोरणावर जी मते माांर्ली होती ती आता सवगमान्सय झाली 
आहेत. सरकारही हे कारखाने त्रवकून या रु्ांतवणुकीतून बाहेत परू् पाहते आहे. पण ज्यावळेी शांतनुरावाांनी ही 
मते व्यक्त केती, त्यावळेी अनेकाांनी त्याांना वडे्यात काढले. “तुम्ही अत्रतशय श्रीमांत आहात आत्रण 
समाजातफया इतक्या उच्च दजावर आहात की तुम्हाला भारतातफया अत्यांत दत्ररद्री लोकाांची पत्ररल््थती काय 
आहे याची कफपना नाही आत्रण ते तुम्हाला समजायचे नाही.” असे म्हणून अनेकाांनी त्या वळेी शांतनुरावाचा 
नाद सोर्ला होता. 

 
त्रफकीच्या अध्यिपदावरून त्रनवृत्त झाफयावरही शांतनुराव आपली ् पष्ट मते त्रनभीर्पणे माांर्त रात्रहले. 

भारतीय उद्योर्ाांवरही त्याांनी प्रसांर्ी टीका करून आधुत्रनक व्यव्थापन कसे आणले पात्रहजे, उद्योर्ात काय 
सुधारणा करायला हव्यात याचे मार्गदशगन केले आहे. ते ्वतः ्वच्छ असफयाने त्याांनी सरकारवर, सरकारी 
धोरणावर परखर् टीका करावयास कधीच मुढे मारे् पात्रहले नाही. ‘त्रनयात त्रवकास’ या त्रवषयावर मुांबईच्या 
‘अँर्व्हटाईसझर् क्लब’ या सां्थेने शांतनुरावाांना भाषणास बोलत्रवले होते. या िेिातील नामवांत मांर्ळीनी 
एकि येऊन शांतनुरावाांवर प्रश्नाांची सरबत्ती केली. आपफया सखोल व्यासांर्ाच्या जोरावर शांतनुरावाांनी त्याांना 
उत्तरे तर त्रदलीच, पण त्याांना सुनावले, “त्रचिात केवळ युरोत्रपयन स्त्रीपुरुष दाखत्रवले की त्रनयात त्रवकास 
साधत नाही. त्यासाठी त्या देशातील पत्ररल््थतीचा योग्य अांदाज असावा लार्तो.” 

 
१९७३ साली इांत्रदरा र्ाांधींच्या सरकारने र्व्हाचा सवग व्यापार सरकारच्या ताब्यात घेण्याचा इरादा 

जाहीर केला. ‘इांत्रदरा सरकार’ त्यावळेी अत्रतशय बहुमतात होते. नुकताच बाांर्लादेश युद्धात त्याांनी त्रवजय 
त्रमळत्रवला होता. त्यामुळे इांत्रदरा सरकारच्या त्रवरुद्ध कोणी बोलायला तयार नव्हते. र्व्हाचे देशातील सवग 
व्यापारी शांतनुरावाांकरे् आले. शांतनुरावाांनी त्याांचे आमांिण ् वीकारले. ११ माचग १९७३ रोजी नँशनल फुटबाँल 
्टेत्रर्यमवर सुमारे एक लाख व्यापाऱ्याांची अभतूपूवग सभा भरली होती. शांतनुराव त्रकलो्कर प्रमुख पाहुणे व 
वक्ते होते. राष्रीयीकरण करून अन्न महामांर्ळाकरे् हा व्यापार देण्यात नार्त्ररकाांचे काहीच त्रहत होणार 
नाही. अन्न महामांर्ळात प्रचांर् कामर्ार भरती, खचग भयांकर, नासार्ी खूप यामुळे कोणाचे भले होणार आहे? 
नार्त्ररकाांच्या त्रहताचा हा त्रनणगय नाही. हा राजकीय त्रनणगय आहे. सरकारने हा त्रनणगय मारे् घ्यावा.” असे 
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त्याांनी ्पष्ट शब्दाांत सुनत्रवले. यावळेी असे भाषण करणे म्हणजे मोठे साहस होते पण ते शांतनुरावाांनी केले. 
या मोठ्या मेळाव्यामुळे सरकारला त्रनणगय बदलावा लार्ला. 

 
त्रनयातीची वाढती सांधी पाहून काही उत्पादकाांनी आपली दुय्यम दजाची यांिे परदेशी पाठत्रवण्यास 

सुरुवात केली. त्यामुळे भारतीय मालाचे नावच खराब होणार होते. त्रशवाय त्रवक्रीनांतरच्या देखभालीचीही 
व्यव्था त्याांच्याकरे् नसे. देशाच्या लौत्रककाला अशा तऱ्हेने बाध येण्याची भीती असफयाने शांतनुरावाांनी 
‘एक््पोट इन् ् पेक्शन कौल्न्ससल लि या बाबीकरे् वधेले आत्रण सरकारतफे माल बोटीवर चढत्रवण्यापूवी त्याची 
परीिा केली जाईल अशी व्यव्था करण्यास भार् पार्ले. 

 
शांतनुराव अनेकवळेा मांत्र्याांनाही चार शब्द सुनवायला मारे्पुढे पहात नसत.बोर्ग आँफ रेर्च्या सभेत 

एका मांत्र्याने त्रनयातीच्या मालाचा दजा राखण्याची आवश्यकता साांत्रर्तली आत्रण नफा त्रमळत्रवण्यासाठी 
खाजर्ी त्रनयातदार वाटेल तो माल पाठत्रवतात, ते अप्रामात्रणक आहेत अशी टीका केली. या सभेच्या ज्या 
कायगक्रमपत्रिका करण्यात आफया होत्या, त्या इतक्या वाईट पद्धतीने छापफया होत्या की त्यावरून काहीच 
वाचता येत नव्हते. मालाच्या प्रतीचा मांत्र्याांच्या भाषणातील धार्ा पकरू्न शांतनुरावाांनी सरकारच्या या 
कायगक्रमपत्रिकेवरच टीका केली. सरकारपासूनच मालाची प्रत राखण्याची सुरुवात केली पात्रहजे असे ते 
म्हणाले. अनेक वळेा नाईलाजाने का होईना शांतनुरावाांनी कठोर सत्य मांिी व अत्रधकारी याांच्या नजरेला 
आणले आत्रण यासाठी त्याांची नाराजीही पत्करली. त्यामुळेच भारतातील सवग लहान थोर उद्योजक 
शांतनुरावाांना मानत असत आत्रण ते काय साांर्तात याकरे् त्याांचे लि असे. देश सुधारायला हवा, देशातील 
उद्योर् सुधारायला हवते या एकाच ध्यासामुळे ते पोटत्रतत्रर्कीने बोलतात याची सवांनाच जाणीव असे. 
भारतीय उद्योर्ाचे ते ्वयांभ ूनेते होते! 

 
आांतरराष्रीय उद्योर् िेिातही त्याांना मान्सयता होती. अनेक देशाांतील सांघटनाांकरू्न त्याांना भाषणाची 

आमांिणे येत. अनेक आांतरराष्रीय त्रनयतकात्रलकाांतूनही त्याांचे पत्ररचय व लेख येत. ११ नोव्हेंबर १९६४ च्या 
जर्प्रत्रसद्ध ‘टाइम’ साप्तात्रहकाच्या उद्योर् त्रवभार्ात शांतनुरावाांबिल व त्रकलो्कर उद्योर्ाांबिल ‘प्राचीन देव 
व अवाचीन पद्धती’ या शीषगकाचा सुांदर पत्ररचय लेख आला होता. अमेत्ररकन ‘फाँच्यूगन’ मात्रसकाच्या माचग 
१९६६ च्या अांकात “एम, आय. टीचा माणूस” या नावाचा खास लेख आला होता. हा लेख ‘जार्त्रतक कीतीचे 
उद्योजक’ या ‘फाँच्यूगन’ ने प्रत्रसद्ध केलेफया ग्रांथात पुनमुगत्रद्रत करण्यात आला. या दोन्सही त्रठकाणच्या पत्ररचय 
लेखाने शांतनुरावाांना आांतरराष्रीय प्रत्रसद्धी त्रमळाली. त्यामुळे अनेक देशाांतून त्याांना व्याख्यानासाठी बोलावणी 
येऊ लार्ली. 

 
१९७२ मध्ये त्याांची आांतरराष्रीय चेंबर ऑफ कॉमसगच्या कायगकात्ररणीवर त्रनवर् झाली. त्या त्रनत्रमत्ताने 

त्याांचे युरोपला वारांवार जाणे होऊ लार्ले.शुले हा त्याांचा कारखाना जमगनीत हँबुर्गमध्ये होताच. याखेरीज 
हॉलां र्मध्ये रॉटररॅ्म येथे त्याांची कचेरी होती. याांचा उपयोर् करून भारतातून भातसर्ीच्या त्रर्रण्या, र्ीझेल 
यांिे याांचे सुटे भार् तयार करून युरोपमध्ये पाठवायचे, शुले कारखान्सयामध्ये त्याांचा जोर्णी करून ही यांिे 
युरोपमध्ये त्रवकायची असा त्रकफायतशीर उद्योर् त्याांनी सुरू केला. भारत हा औद्योत्रर्कदृष्ट्या प्रर्त देश 
आहे. त्यामुळे तेथून सुटे भार् आणून युरोपमधफया कारखान्सयाने आपली यांिे व इतर व्तू बनवाव्यात म्हणून 
शांतनुरावाांनी फ्रान्ससमधील ‘रेव्ह्य’ू या मात्रसकात एक लेख त्रलत्रहला. त्यानांतर इांर्ो बेल्फजयम चेंबरच्या 
रौप्यमहोत्सवात्रनत्रमत्त भाषणासाठी त्याांना आमांिण येताच त्याांनी याच त्रवषयावर आपले भाषण केले आत्रण 
्लाइर्च्या मदतीने भारतीय उद्योर्ाांनी केलेफया प्रर्तीचे दशगन सवांना घर्त्रवले. १८ एत्रप्रल १९८५ रोजी 
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वॉसशग्टन येथे भरलेफया ‘इांर्ो – अमेत्ररकन औद्योत्रर्क सहकायग’ या त्रवषयावरील पत्ररसांवादासाठी 
शांतनुरावाांना आमांिण देण्यात आले होते. या पत्ररसांवादात बोलताना त्याांनी भारताने केलेफया आर्तथक 
प्रर्तीची भलावण केली आत्रण नवनवीन िेिाांत अमेत्ररकन व भारतीय उद्योर्ातील सहकायग कसे वाढत्रवता 
येईल याचे त्रदग्दशगन केले. या भाषणाचेही चाांर्ले ्वार्त झाले. त्याांच्या या भाषणाने, आांतरराष्रीय सा्ं थात 
त्याांनी केलेफया कामामुळे त्याांचे नाव आांतरराष्रीय िेिातही लोकाांना मात्रहती झाले. त्याांच्या नावाला 
मान्सयताही त्रमळाली. 
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१४. उद्योजक ससं्कृतीचे प्रवतयक 
 
शांतनुरावाांचे थोर्क्यात वणगन करावयाचे झाले तर उद्योजक सा्ं कृतीचे प्रवतगक असे करता येईल. 

जातपात न मानता केवळ रु्णाांवर त्रन कतगबर्ारीवर माणसाांच्या कतृगत्वाला वाव देणारी ही सां्कृती आहे. या 
सां्कृतीला पोथीत्रनिा मान्सय नाही. बदु्धीप्रामाण्यावर प्रत्येक र्ोष्ट पारखून घेणे आवश्यक आहे ही या 
सां्कृतीची त्रशकवण. 

 
या सां्कृतीचे सूि धरून शांतनुरावाांनी अनेक सुधारणा अमलात आणफया. नवीन कफपना राबत्रवफया, 

आपली मते लोकाांना रुचोत सकवा न रुचोत, परखर्पणे, अट्टाहासाने ते ती मते माांर्त रात्रहले. त्याांचा प्रचार 
करीत रात्रहले आत्रण महाराष्रात उद्योर् व्यवसायाबिल त्रवलिण प्रीती त्रनमाण केली. या नव्या बदलाचा 
जनक म्हणनूच शांतनुराव त्रकलो्कर याांना इत्रतहास ओळखेल. या िेिात त्याांनी केलेले काम अनन्सयसाधारण 
आहे. 

 
शांतनुराव याांनी नुसते आपले कारखाने वाढत्रवले असते तर एक यश्वी उद्योर्पती म्हणून त्याांची 

र्णना झाली असती. पण फक्त उद्योर्ाच्या िेिातच नव्हे, तर सवगच िेिात त्याांनी भत्रवष्यकाळाची र्रज 
ओळखून आपला दृषे्टपणा दाखत्रवला. देशाचे आर्तथक धोरण, अथगव्यव्थापन याबाबत त्याांनी एक त्रवत्रशष्ट 
भतू्रमका प्रथमपासूनच घेतली होती आत्रण लोकाांना वरे्ळया तऱ्हेचे त्रवचार करायला लावले होते. हे त्याांचे 
वैत्रशष्टय म्हणनू साांर्ता येईल. त्यातही त्रवशषे म्हणजे ते रे्ली पन्नास वष ेज्या र्ोष्टीबिल बोलत असत, अर्दी 
आग्रहाने बोलत असत त्या सवगच र्ोष्टी आता खऱ्या ठरफया आहेत. 

 
त्याांनी रे्ली अनेक वष ेप्रसांर्ी राज्यकत्यांची कटुता सहन करून ज्या ज्या र्ोष्टींचा पाठपुरावा केला, 

त्या सवग र्ोष्टी भारतातील समाजाने, राज्यकत्यांनी, धोरणकत्यांनी आज मान्सय केफया आहेत. त्रवशषेतः रे्फया 
दहा वषात त्याांची अनेक भात्रकते खरी ठरली त्रन पूवी जी मांर्ळी त्याांच्या तत्वाांची त्रखल्ली उर्वीत असत तीच 
आता त्याांची भलावण करू लार्ली. 

 
१९६० साली महाराष्र राज्याची ्थापना झाफयानांतर वसांत व्याख्यानमालेत एक पत्ररसांवाद झाला 

होता. ‘महाराष्राचे औद्योत्रर्कीकरण’ या त्रवषयावर बोलताना मराठी माणसाांची मने बदलली पात्रहजेत, 
उद्योर्ाकरे् पाहण्याचा त्याांचा दृष्टीकोन बदलला पात्रहजे असे त्याांनी म्हटले होते. सहज बोलता बोलता ते 
म्हणाले, “तुमच्यापैकी त्रकतीजण तुमच्या मुली कारखानदाराला द्यायला तयार आहात? लग्नाच्या बाजारात 
अजूनही नोकरी ही शाश्वत आहे, कारखानदारी अत्रनत्रित आहे.अशीच भावना आहे.” 

 
रे्फया तीन दशकाांत माि यात खूप फरक पर्ला आहे.महाराष्राच्या मातीत आता उद्योजकता 

रुजली आहे. लोकाांना धर्पर्णाऱ्या लहान कारखानदाराबिल, कसलाही धोका न पत्करणाऱ्या 
नोकरदारापेिा जा्त आदर वाटतो. प्रत्येक पालकाला आपला मुलर्ा लहान का होईना कारखानदार 
व्हावा, त्याने काही नवत्रनर्तमती करावी, उत्तम उत्पादन करून नाव त्रमळवाव ेअसे वाटत असते. हा फरक 
कसा घर्ला? याला जसे सरकारचे धोरण कारणीभतू आहे, बदलती पत्ररल््थती कारणीभतू आहे, तसेच 
शांतनुरावाांसारख्या माणसाांनी केलेले कामही कारणीभतू आहे. 
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ऐणतहाणसक कायय 
 
नव्या उद्योजकाांना शांतनुरावाांनी औद्योत्रर्क सा्ं कार त्रदले, त्याांना उद्योर्प्रवण केले हे त्याांचे फार मोठे 

काम आहे. त्रवशषेतः वैश्यवृत्ती अत्रजबात नसलेफया मराठी समाजात शांतनुरावाांनी व्यापार व उद्योर्ाबिल 
सहानुभतूी त्रनमाण केली. व्यवसायात जाण्यास लोकाांना उते्तजन त्रकले. नुसती कोरर्ी शाल्ब्दक सहानुभतूी 
त्रदली नाही तर सवग प्रकारचे साहाय्य त्याांना त्रदले. १९२६ मध्ये त्याांनी त्रकलो्करवार्ीत प्रवशे केला, 
तेव्हापासून त्याांचे हे प्रयत्न चालू आहेत. मराठी समाजाला उद्योर्प्रवण करण्याचे त्याांचे हे जे काम आहे त्याची 
इत्रतहासात सुवणािराने नोंद केली जाईल. 

 
अनेक उद्योजकाांच्या बाबतीत तर त्याांचे ्थान त्रपत्यापेिाही श्रेि होते. त्यामुळे जन्सम देणारा त्रपता 

वरे्ळा पण औद्योत्रर्क सा्ं कार देणाऱ्या त्रपत्याचे अनन्सयसाधारण महत्व शांतनुरावाांना लाभले आहे हे सवग 
धर्पर्णारे उद्योजक, त्याांचे कष्ट, त्याांची कतगबर्ारी पाहून मराठी समाजाने कारखानदारीबिलचे आपले मत 
नकळत का होईना बदलले आहे. 

 
कारखानदारी फक्त पसैा त्रमळत्रवण्यासाठी नाही, काही नवीन त्रनर्तमती करण्यासाठी, तुमची 

कतगबर्ारी दाखत्रवण्याची मोठी सांधी आहे हे सवाना पटते आहे. देशाच्या आत्रण राज्याच्या अथगकारणातील 
त्याांचे महत्वही सवाना कळून चुकले आहे. उद्योजकही मोठ्या प्रमाणात पढेु येत आहेत आत्रण अनेक नवनवीन 
िेिे ते काबीज करीत आहेत. पांचाहत्तर वषापूवी शांतनुरावाांनी जी सुरुवात केली त्याचा असा चाांर्ला पत्ररणाम 
झालेला आहे हे नाकारता येणार नाही. 

 
लघुउद्योर्ाांना मदत करण्यासाठी त्याांनी ‘त्रकलो्कर फाऊां रे्शन’ ही सां्था काढली. या 

‘फाऊां रे्शन’तफे लहान कारखानदाराांना कजे देण्यासाठी बँकाांना हमी देण्यात येत असे. अनेक अभ्यासवर्ग 
चालत्रवण्यात येत असत. लहान माणसाला मदत त्रमळावी म्हणून शांतनुराव बारकाईने त्रवचार करीत असत. 
१९६१ मध्ये पुण्यात पानशतेचा पूर आला. त्यावळेी नदीकाठी असलेले अनेक लहान-मोठे व्यवसाय धुऊन 
रे्ले. त्या वळेी पुण्यातील काही समाजधुत्ररणाांनी त्रनधी र्ोळा करून त्रकलो्कर फाऊां रे्शनप्रमाणेच बँकाांना 
हमी देण्याची व्यव्था केली ही पे्ररणा शांतनुरावाांची होती. त्यातही लहान माणसाांना मदत त्रमळावी हा त्याांचा 
कटाि होता. त्याांच्या योजनेमुळे सुमारे साठ लाख रुपयाांची मदत त्या वळेी लघुउद्योजकाांना बँकाांच्या 
माध्यमातून त्रमळू शकली. 

 
सुरुवातीला हे फाऊां रे्शन लहान कारखानदाराांच्या कजांना हमी देत असे. बदलत्या काळाप्रमाणे 

आता बँकाांना त्याांनी त्रदलेफया कजासाठी फाऊां रे्शनने हमी देण्याची आवश्यकता रात्रहली नाही. त्यामुळे 
लघु-उद्योर्ाांच्या व्यव्थापकीय सुधारणेसाठी फाऊां रे्शन भरीव कायग करीत आहे. अथगव्यव्थापन, कामर्ार 
कायदे, त्रनयात अशा त्रनरत्रनराळया त्रवषयाांवर फाऊां रे्शनतफे अफप मुदतीचे कायगक्रम घेण्यात येत असत. 
अहमदनर्र, पुणे, औरांर्ाबाद, सुरात, भोपाळ, इांदूर, रतलाम, हुबळी, बेळर्ाव, मांर्लोर अशा त्रठकाणी 
शांभरावर असे अभ्यासवर्ग घेण्यात आले. त्याचा अनेकाांना फायदा झाला. याखेरीज अर्चणीत असणाऱ्या 
लहान उद्योर्ाांना आर्तथक सहाय्य देणे, त्याांना सल्ला देणे ही कामेही चालू आहेत. 
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मणहर्लाचंी यंिावर कामे 
 
नेहमीपेिा वरे्ळा त्रवचार माांर्णे आत्रण तो त्रवचार प्रत्यिात आणणे हे शांतनुरावाांचे वैत्रशष्ट्य. त्रस्त्रया 

यांिावर कामे करू शकत नाहीत हा सवगसाधारणपणे समज. पण त्रस्त्रयाांना पुरुषाांच्या बरोबरीने यांिाांवर काम 
करायला लावनू हा समज त्याांनी खोटा केला. १९५० ते ५५ या काळात पुण्यात समाजकफयाण खात्याने 
मत्रहलाांना उद्योर् देण्यासाठी आर्पेट्या तयार करण्याचा एक कारखाना काढला होता. त्यात काम करून 
मत्रहलाांना अत्रतशय तुटपुांजे उत्पन्न त्रमळत असे. म्हणून र्ाँ. श्रीमती दुर्ाबाई देशमुखाांच्या प्रोत्साहनाने १९५७ 
साली सौ. यमुताई त्रकलो्कराांनी पढुाकार घेऊन ‘समाजकफयाण यांिकामर्ार मत्रहला सहकारी कारखाना 
त्रल.’ या सहकारी सां्थेची ्थापना केली. कोएलच्या आवारातच एका छोट्याशा खोलीत चार मत्रहला 
कामर्ार येऊन २५ मे १९५९ रोजी या सां्थेने कामाला सुरुवात केली. अनाथ आत्रण त्रनराधार मत्रहलाांचे 
पुनवगसन कराव,े त्याांना आर्तथकदृष्ट्या ्वावलां बी कराव.े या एकाच हेतूने या सा्ं थेची ्थापना केली होती. 
त्यामुळे वय, त्रशिण वर्ैरे न पाहता ती मत्रहला त्रनराधार आहे का या एकाच त्रनकषावर त्रतची त्रनवर् सुरुवातीला 
होत असे, आता माि काही महत्वाच्या कामासाठी त्रशिणाची व पदवीची अट घातली जाते. सहकारी तत्त्वावर 
सुरु केलेफया या प्रकफपाला पुढे त्रव्तारासाठी जेव्हा पैसा उभा करावयाचा होता तेव्हा अनेक अर्चणी येऊ 
लार्फया. तेव्हा सहकारी सोसायटीचे ‘मत्रहला उद्योर् त्रल’अशा ‘पल्ब्लक त्रलत्रमटेर् कां पनी’त रुपाांतर (२५ जून 
१९६५) करण्यात आले. सौ. यमुताई त्रकलो्कर ह्या कां पनीच्या पत्रहफया अध्यिा त्रन कायगकारी सांचात्रलका 
होत्या. 

 
कोएलच्या आवारातून आता ह्या कां पनीचा कारखाना कोथरुर्ला हलत्रवला आहे. कोएलला 

लार्णारे अनेक सुटे भार् ह्या कारखान्सयात होतात. सुमारे एकश ेपांचावन्न मत्रहला या कारखान्सयात काम करीत 
असून अत्रभयाांत्रिकी उद्योर्ातील अनेक कामे या मत्रहला ्वतांिपणे करतात. या सवाना या कामाचे खास 
प्रत्रशिण त्रदले जाते. आता श्रीमती सुमनताई त्रकलो्कर ‘मत्रहला उद्योर् त्रल’ च्या अध्यिा आहेत. 

 
रे्फया दीर् दोन वषात त्रनयांिणे कमी करण्याकरे् सरकारचा कल आहे.औद्योत्रर्क परवाना धोरण 

त्रशत्रथल करण्यात आले. अनेक त्रनबधं कमी करण्यात आले. यासाठीही शांतनुरावाांनी आपफया भाषणाांतून, 
त्रनरत्रनराळया चचेतून आपले मुिे परखर्पणे माांरू्न त्रनयांिणे कमी करण्यासाठी आत्रण मुक्त अथगव्यव्थेसाठी 
सतत धर्पर् केली होती.१९७०-७२ सालच्या सुमाराला शांतनुरावाांच्या सूचनेनुसार मराठा चेबरतफे 
्वातांत्र्यानांतर कारखानदारीचे त्रनयांिण करणारे त्रकती कायदे झाले याची एक जांिी तयार केली होती. ही 
जांिी सुमारे सहाश ेअठ्ठयाऐशी कायदे, त्याच्या दुरु्त्या, त्या खालील आदेश अशी तयार झाली होती. त्याची 
एक पुल््तका बनवनू त्याच्या पाचश ेप्रती आम्ही काढफया होत्या. शांतनुराव जेव्हा सरकारी अत्रधकाऱ्याला 
भेटायला जात सकवा सरकारी सभेला जात तेव्हा ते ही पलु््तका घेऊन जात आत्रण त्याांना देत. ‘एवढी बांधने 
तुम्ही आमच्यावर घातफयानांतर आम्ही उत्पादन कसे वाढत्रवणार? जर्ाच्या बाजारपेठेतफया ्पधेत आमचा 
कसा त्रटकाव लार्णार?” असे ते त्रवचारीत. ्वतः वैयल्क्तक पिे त्रलहूनही त्याांनी ही पुल््तका अनेक मांिी, 
सरकारी अत्रधकारी, अथगसां्था याांना पाठवली होती. पण तो काळ अनुकूल नव्हता. औद्योत्रर्क परवाना पद्धत 
नको असे म्हणणाऱ्या शांतनुरावाांचे म्हणणे कोणीही ऐकून घ्यायला तयार नव्हते. परवाना पद्धत आवश्यक 
आहे हे जो तो साांर्त असे पण काळानेच त्याांच्यावर सूर् घेतला आत्रण आता सवग परवान्सयाची पद्धत कोसळून 
पर्ली. त्रनयांिणे कमी करा असे आता सवगजण म्हणत आहेत. 

 



 

अनुक्रमणिका 

यश्वी कारखानदार वा व्यावसात्रयक व्हावयाचे असेल तर नजीकच्या भत्रवष्यकाळात काय बदल 
होऊ शकतील याचा आर्ाव ूअांदाज घेण्याची वृत्ती असावी लार्ते. शांतनुरावाांपाशी ती होती म्हणनूच कोयनेची 
एवढी वीज महाराष्रात काय कामाची, याचा उपयोर् कोण करणार असे जेव्हा राजकीय नेते त्रवचारीत होते 
तेव्हा शांतनुरावाांनी या योजनेचा पाठपुरावा केला आत्रण हा समज दूर होण्यासाठी खूप कष्ट घेतले. 
कारखानदारी, आधुत्रनक शतेी हा त्याांचा केवळ व्यवसाय नव्हता, तर तो त्याांचा ध्यास होता. एखाद्या र्ोष्टीचा 
ध्यास घेतलेली माणसेच काही त्रचर्थायी ्वरूपाचे काम करू शकतात. शांतनुरावाांच्या उदाहरणावरून हेच 
त्रसद्ध होते. 
  



 

अनुक्रमणिका 

१५. ससं्थाचंा आधारवड 
 
बहुतेक मोठ्या माणसाांना आपफया नावाबिल भयांकर पे्रम असते. ्वतःचे ्मारक करण्यासाठी ही 

माणसे देणग्या देत असतात. परांतु शांतनुरावाांना असा हव्यास त्रबलकुल नव्हता. असलाच तर त्याबिल त्याांना 
त्रतटकाराच होता. १९६४ साली शांतनुरावाांचा एकसष्टीत्रनत्रमत्त सत्कार झाला. त्यावळेी सत्कार सत्रमतीने त्याांना 
१, ११, १११ रु. ची थैली त्रदली. ती थैली त्याांनी मराठा चेंबर ऑफ कॉमसगचे सभार्ृह बाांधण्यासाठी त्रदली. 
सभार्ृह त्याांच्या नाव ेबाांधावयाचे, त्यात त्याांचे तैलत्रचि व सत्कार सत्रमतीच्या सद्याांचे छायात्रचि लावायचे 
अशी सवांची कफपना होती. पण शांतनुरावाांनी या सवग कफपनाांना त्रवरोध केला. एवढेच नव्हे तर ‘त्रकलो्कर’ 
हे नावही कोठे येऊ देण्यास त्याांनी मान्सयता त्रदली नाही. शवेटी ‘लकाकी बोर्ग रूम’ असे नाव द्यावयाचे व 
त्यात कै. लक्ष्मणरावाांचे तैलत्रचि लावावयचे असे ठरले. चेंबरचे ते अध्यि असतानाही ्वतःच्या नावाने सवग 
आमांिणे काढण्यास त्याांचा त्रवरोध असे. “अध्यि आत्रण सत्रमती” अशी आमांिणे काढा असा त्याांचा आग्रह असे. 
एकदा तर ते म्हणाले, “अहो, माझे नाव छापले नाही म्हणनू मीच तक्रार करणार ना? मी तक्रार करीत नाही, 
मर् तरी हे नाव र्ाळाल?” 

 
पुण्यातील अनेक सां्थाांना त्याांनी आर्तथक सहाय्य केले. परांतु कोठेही कसलीही अट घातली नाही 

की, आपले नाव द्याव ेअशी त्रवनांती केली नाही. सकबहुना ह्या दानाची कोठेही जादा वाच्यताही केली नाही. 
दान रु्प्त ठेवण्यातच दानाचे खरे महत्त्व आहे, हे त्याांनी परेुपूर जाणले होते. 

 
पुण्याचे राजा केळकर सांग्रहालय, र्ॉ. त्रदनकर र्ांर्ाधर केळकर या वयोवृद्ध मध्यमवर्ीय माणसाने 

्वतःच्या त्रजिीवर उभे केले होते. या सांग्रहाच्या त्रव्ताराची त्याांनी योजना केली. सरकारकरे् सांग्रहालय 
सोपत्रवले. पण पसैा कुणी देईना. सारी योजना अरू्न पर्ली. एके त्रदवशी सकाळी नऊ वाजता ते 
शांतनुरावाांकरे् रे्ले. आपली योजना साांत्रर्तली आत्रण त्यासाठी रु.५०, ००० लार्तील असे ते म्हणाले. 
शांतनुरावाांनी योजना समजावनू घेतली व “कचेरीत रे्फयावर, पैसे देता येणे शक्य आहे का नाही ते पाहून 
साांर्तो, ”असे त्याांनी साांत्रर्तले. दुपारी तीन वाजता त्याांच्या कां पनीतून केळकराांना फोन आला. “पन्नास 
हजाराांचा धनादेश तुमच्या सांग्रहालयासाठी पाठत्रवला आहे.” आत्रण ठरफयाप्रमाणे धनादेश आला! काका 
केळकराांनी धनादेश देवापुढे ठेवला व ते र्त्रहवरून रे्ले. एकरकमी पन्नास हजार रुपये यापूवी त्याांनी कधी 
पात्रहले नव्हते. लरे्च त्याांनी कामाला सुरवात केली. तळमजफयावर शांतनुरावाांचे व यमुताईांचे नाव द्याव ेअशी 
केळकराांची इच्छा होती पण “मी जे पैसे त्रदले आहेत ते चाांर्फया कामासाठी त्रदले आहेत. मला माझे नाव तेंथे 
मुळीच त्रदसता कामा नये.” असे शांतनुरावाांनी त्रनिून साांत्रर्तले. त्यानांतरही त्याांनी सांग्रहालयाला लिावधी 
रुपयाांची आर्तथक मदत त्रदली व आपफया त्रमिाांकरू्नही मदत त्रमळवनू त्रदली. 

 
पुण्याच्या ‘ज्ञानप्रबोत्रधनी’चे र्ाँ.त्रव.त्रव. पेंर्से ह्याांनीही अशीच आठवण साांत्रर्तली होती. “ तुम्ही पैसे 

मार्ायला आला आहात का?” असेच शांतनुरावाांनी र्ाँ. पेंर्शाांना पत्रहफया भेटीत त्रवचारले. मुलाखत थोर्ी 
तणावात सुरु झाली. पण र्ॉ.पेंर्शाांनी न र्र्मर्ता शांतनुरावाांना आपफया शिैत्रणक प्रयोर्ाची मात्रहती 
साांत्रर्तली, सवग तपशील साांत्रर्तला. शांतनुरावाांनी, “दरसाल तुम्ही लोकाांकरे् देणर्ीसाठी जाऊ नका. 
तुम्हाला आम्ही यांिे देतो. तुम्ही यांिशाळा चालवा. तुमचा माल आम्ही घेऊ आत्रण यातून जो नफा त्रमळेल 
त्यातून तुम्ही शाळा चालवा.” अशी अत्रभनव कफपना साांत्रर्तली. 

 



 

अनुक्रमणिका 

प्रथम कोएलने ‘रॅाब’ कां पनीची दोन ् वयांचत्रलत कातयांिे (ऑटोमटँस) व अन्सय तीन लहान यांिे अशी 
पाच यांिे पुरत्रवली. या यांिाांची देखभाल कोएल करणार होती व ‘ज्ञानप्रबोत्रधनी’ ला दोन पाळयाांना पुरेल एवढे 
कामही देणार होती. हे यांिशाळा सुरुवातीला पुण्यात सुरु झाली पण नांतर ती ग्रामीण भार्ात नेली पात्रहजे 
अशी अट शांतनुरावाांनी घातली. पुढे त्रशवर्ांर्ा खोऱ्यात खेर् त्रशवापूर येथे ‘ज्ञानप्रबोत्रधनी’ ने मोठी यांिशाळा 
बाांधली. तेव्हा शांतनुरावाांनी पांचवीस लाख रुपये सकमतीची आणखी पन्नास यांिे त्रदली. ‘ज्ञानप्रबोत्रधनी’ ने ही 
यांिशाळा चालवनू नफा त्रमळत्रवला. ग्रामीण भार्ातील तरुणाांना रोजर्ार त्रदला व अनेक सामात्रजक कामे त्या 
भार्ात हाती घेऊन यश्वी करून दाखत्रवली. शांतनुराव पुढे ‘ज्ञानप्रबोत्रधनी’ चे अध्यि झाले. त्याांनी ्वतः 
वैयल्क्तक पिे त्रलहून अनेक उद्योर्पतींकरू्न देणग्या त्रमळवनू त्रदफया. पण या वा्तूत सकवा यांिशाळेत 
कोठेही त्रकलो्कराांचे नाव नाही! कारण त्याचा त्याांना हव्यासच नव्हता. 

 
पुण्यातील के.इ.एम. रुग्णालयाला त्याांनी भरघोस देणर्ी त्रदली आहे. पण तेथेही त्याांचे नाव नाही. 

पुण्यातील त्रटळक ्मारक मांत्रदराची भव्य वा्तू उभी राहात असताना शांतनुरावाांनी त्याला भेट देऊन 
जयांतरावाांना अनेक बारीक सारीक सूचना केफया. पुढे सभार्ृहातील खुच्यासाठी रक्कम कमी परू् लार्ली 
तेव्हा या कामासाठी मोठी देणर्ी त्रदली. तीही त्रवचारफयापासून केवळ तीन त्रमत्रनटाांत! माि त्रकलो्कराांचे 
नाव कोठेही नको असे बजावनू साांत्रर्लते. मराठा चेंबरच्या ल्व्हर्ीओ टेप्सच्या सांग्रहालयासाठी, त्याांनी 
कसलीही अपेिा न ठेवता त्रकलो्कर फाऊां रे्शनमधून सतत देणर्ी त्रदली. 

 
शांतनुरावाांना ्वच्छता व टापटीप आवर्त असे, नव्हे, त्याचे त्याांना वरे्च होते. त्यातूनच ‘्वच्छ व 

सुांदर पुणे शहर’ ची योजना पुढे आली व शाळाांना बत्रिसे देण्याची योजनाही त्याांनी कायाल्न्सवत केली. शाळा 
पाहणीच्या पत्रहफया त्रदवशी सद्याांना माँर्नग हाय्कूलमध्ये, शाळाांची पाहणी कशी करावी, ्वच्छतेची 
कफपना काय याचे प्रात्यत्रिक त्याांनी त्रदले. 
 
स्वच्छतेची नवी दृष्टी 

 
एका शाळेच्या त्रजन्सयावरून जाताना पायरीचे कोपरे, त्रजन्सयाचा कठर्ा इत्यादी र्ोष्टी अव्यवल््थत 

होत्या. शाळेच्या इमारतीतील त्रखर्क्याांची तावदाने फुटकी होती. त्यावर कार्द त्रचकटत्रवलेला होता आत्रण 
वर्ाच्या दरवाजावर खरू्ने काहीतरी त्रलत्रहले होते. सभतीवरच्या रेघोट्या, त्रपण्याच्या पाण्याचा र्ळका नळ, 
पटाांर्णातले कार्दाचे कपटे, इतर केरकचरा अशा एक नव्हे, अनेक र्ोष्टी त्याांनी नजरेस आणून त्रदफया. 
तसेच वर्ातील तक्ते, छायात्रचिे, नकाश,े सरळ, नीटनेटके ठेवलेले लावलेले त्रदसत नाहीत. श्री. छिपती 
त्रशवाजी महाराज याांचा फोटो त्रतरका, त्याला घातलेली माळ तशीच सुटत चाललेली, भारताचा नकाशा 
त्रतरका! ‘अशा साध्या र्ोष्टी पण आवश्यकरीत्या नीटस असावयास पात्रहजेतच, ’ हे दाखवनू त्रदले. थोरे्से 
‘त्रनयत्रमत लि त्रदले तर या र्ोष्टी जादा पैसा खचग न करता दूर करता येतील हे कोणीही मान्सय करील. हीच 
नवी दृष्टी शांतनुरावाांनी त्रदली. या दृत्रष्टकोनातून शाळाांनी आपली ्वच्छता राखावी, सौदयग वाढवाव,े अशी 
त्याांची त्रशकवण व अपेिा होती. त्रवद्यार्थ्यांच्या मनात अ्वच्छता, र्बाळेपणा, ओांर्ळपणा याबिल त्रतटकारा 
असावयास पात्रहजे, असा त्याांचा आग्रह होता. ‘्वच्छ व सुांदर शाळा’ या उपक्रमातून त्याांच्याच पे्ररणेने 
माध्यत्रमक शाळाांतून ्पधा सुरू झाफया. शाळाांशाळाांतून, वर्ावर्ातून ्वच्छतेचे, सौदयाचे धरे् त्रर्रत्रवफयाचे 
त्रदसू लार्ले. शाळाांच्या प्रवशेद्वारातून ते वर्ावर्ापयंत ्वच्छता, टापटीप, नीटनेटकेपणा त्रदसू लार्ला. 
त्रवद्यार्तथवर्ामध्ये एक नवीन जाणीव त्रनमाण झाली. एक आशादायक व प्रसन्न वातावरण त्रनमाण झाले. 
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्वच्छतेची, सौदयाची ही जाण वर्ापुरती, शाळेपुरती मयात्रदत रहावी असे शांतनुरावाांना वाटत 
नव्हते. शाळेभोवतालचा पत्ररसर, सावगजत्रनक बार्ा क्रमाने त्रवभार्नू, तेथे ्वच्छता राखायला त्रवद्यार्थ्यांनी 
लोकाांना त्रशकवाव,े घाण होऊ देऊ नये अशी त्याांची अपेिा होती. या सावगजत्रनक जार्ा रमणीय, ्वच्छ व 
सुांदर राखण्याचा कसोशीने, सातत्याने प्रयत्न करीत रात्रहले पात्रहजे, सावगजत्रनक ्वच्छता ही प्रत्येक 
नार्त्ररकाच्या अांर्ी बाणली पात्रहजे असे त्याांना मनापासून वाटत असे आत्रण त्याांचे त्या दृत्रष्टने सतत प्रयत्न 
चालू असत. १९९४ सालच्या पात्ररतोत्रषक समारांभासाठी ते ्वतः हजर होते आत्रण या योजनेमार्ील कफपना 
काय होती, ही योजना का सुरु केली, याचे सुरेख त्रवश्लेषण त्याांनी केले. त्याांचे हे भाषण शवेटचेच आहे अशी 
त्यावळेी कोणालाही चकूुनही कफपना आली नाही. 

 
पूवग जमगनी आत्रण पत्रिम जमगनी याांचे एकीकरण झाले त्रन बर्तलनची सभत कोसळून पर्ली. त्याचा 

शांतनुरावाांना अत्रतशय आनांद झाला. पण या आनांदाचे कारण वरे्ळेच होते. हा आनांद पूवग जमगनीत चार्ले 
त्रपयानो तयार होतात, ते आता आयात करता येतील म्हणून होता. शांतनुराव ‘पूना म्युत्रझक सोसायटी’ चे 
अध्यि होते. या सां्थेचा त्रपयानो फार जुना झाला होता. तेथे नवीन त्रपयानो हवा होता. शांतनुरावाांनी 
जमगनीमधील कोठफया तरी सां्थेकरू्न या सां्थेला त्रपयानोची देणर्ी त्रमळत्रवली. परांतु त्यावर आयातकर 
भरफयाखेरीज हा त्रपयानो भारतात आणणे शक्य नव्हते. ही रक्कम चाांर्लीच मोठी होती. यासाठी सरकार 
दरबारी खटपट करून हा आयात कर त्याांनी कमी करून घेतला. हा आयात कर भरण्यासाठीही एक 
देणर्ीदार त्रमळत्रवला आत्रण आपफया सां्थेला जमगन त्रपयानो आणनू त्रदला. यासाठी शांतनुरावाांची दोन वष े
खटपट चालली होती. असे होते त्याांचे आपफया सां्थेवरील पे्रम! 

 
शांतनुरावाांचे प्रत्रसद्धी अत्रधकारी म्हणून काम करणारे श्री. नारायण पुरात्रणक याांनी आपफया वरेूळ या 

जन्समर्ावी आर्तथक त्रवकासाची कामे हाती घेण्यासाठी ‘कैलास र्ट’ नावाची सां्था ्थापन 
केली.शांतनुरावाांनी या सा्ं थेसाठी काही यांिे त्रदली. ्थात्रनक लोकाांना तांित्रशिण घ्यावयास लावले आत्रण 
त्याांना यांिशाळा काढावयास साांत्रर्तले. कोएलसाठी ह्या यांिशाळेतून सुटे भार् तयार करून घेतले जात. 
त्याांच्या त्रवक्रीतून होणाऱ्या फायद्यातून त्याांनी सामात्रजक कामे करावीत, दरसाल देणर्ीसाठी त्रफरू नये अशी 
शांतनुरावाांची कफपना होती. याच खेरे्र्ावात लक्ष्मणराव त्रकलो्कराांच्या नाव े एक प्राथत्रमक शाळा सुरु 
करण्यात आली. तेथील लहान मुलाांसाठी शांतनुरावाांना एक प्राथगना त्रलहून त्रदली होती. “मी र्रीब आहे पण 
मी र्रीब राहणार नाही. खूप कष्ट करेन, पैसा त्रमळवने, लक्ष्मीचा दु्वास करणार नाही, कामाची कुचराई 
करणार नाही.” अशा अथाची ती प्राथगना होती. प्रत्येक मुलाने ही प्राथगना रोज म्हणावी अशी त्याांची कफपना 
होती. 

 
कोठफयाही सा्ं थेने कायम भीक मार्त राहू नये, सदैव लोकाांच्या मदतीवर अवलां बून राहू नये. काही 

आर्तथक, औद्योत्रर्क व्यवहार साांभाळून पुरेसा पैसा त्रमळवावा असे त्याांचे सदैव साांर्णे असे. ज्या ज्या सां्था 
त्याांच्यकरे् रे्फया, त्याांना ् वावलां बी करण्याकरे् त्याांनी कटािाने लि त्रदले आत्रण ह्या ् वावलां बनासाठी त्याांनी 
या सा्ं थाांना पुरेशी आर्तथक मदत त्रदली.या मदतीमारे् एक त्रनत्रित त्रवचार होता. एक त्रनत्रित पे्ररणा होती! 
  



 

अनुक्रमणिका 

१६. अपयश आणि अडचिी 
 
शांतनुरावाांना एकदा कोणी तरी प्रश्न केला, “तुम्हाला नेहमी यश कसे त्रमळत रे्ले?” त्यावर ते 

म्हणाले, “कोणी साांत्रर्तले मला सारखे यश त्रमळत रे्ले? अनेक प्रकफपाांत अर्चणी आफया, अपयश आले, 
आम्ही केलेले अांदाज चुकले. परांतु अपयशापेिा यश त्रमळालेफया प्रकफपाांची सांख्या जा्त आहे. म्हणून तुम्ही 
मला यश्वी समजता. याचा अथग मला कधीच अपयश आले नाही असे माि नाही.” त्यामुळे त्याांच्या 
अपयशाचा व त्याकरे् पाहण्याचा त्याांच्या दृत्रष्टकोनाचा उल्लेख केफयात्रशवाय त्याांच्या व्यल्क्तमत्वाचे पूणगपणे 
आकलन होणार नाही. कोणत्याही उद्योजकाच्या कतृगत्वात चढउतार असतात. तसेच ते येथेही आहेत. दोन 
मोठ्या प्रकफपाांमध्ये त्याांना मोठे अपयश आले. एक म्हणजे ‘त्रकलो्कर रँक्टरसग’ या कारखान्सयात आत्रण दुसरे 
म्हणजे ‘त्रकलो्कर कत्रमन्सस’ मध्ये. ‘’त्रकलो्कर रकॅ्टरसग ‘ हा कारखाना बराच तोटा सहन करून बांद करावा 
लार्ला व त्याचे त्रवलीनीकरण ‘त्रकलो्कर न्सयूमतँ्रटक’ मध्ये कराव े लार्ले. रकॅ्टर हे उत्पादनही 
त्रकलो्कराांना सोर्ाव ेलार्ले. ‘त्रकलो्कर कत्रमन्सस’ सारखा मोठा कारखाना काही चकुाांमुळे हातचा र्मवावा 
लार्ला. ह्या कारखान्सयासाठी सुरुवातीला शांतनुरावाांनी आत्रण त्रकलो्कर उद्योर्ातील अनेकाांनी अनांत 
ख्ता खाफफया होत्या आत्रण हा कारखाना भक्कम आर्तथक पायावर उभा केला होता, पण ह्या कारखान्सयाचे 
व्यव्थापन त्रकलो्कराांना सोर्ाव ेलार्ले. या कारखान्सयाचे त्रनव्वळ व्यव्थापनच नव्हे तर या कां पनीवरील 
सांपूणग त्रनयांिणच त्रकलो्कराांना नांतर र्मवाव ेलार्ले. आता या कारखान्सयाच्या नावात त्रकलो्कर हे नाव 
नाही. कत्रमन्सस (इांत्रर्या) त्रल. असे या कारखान्सयाचे नाव झाले आहे. या दोन्सही कारखान्सयाांच्या या कटू 
आठवणी. 
 
णकर्लोस्कर रँक्टसय णर्ल. 

 
१९६९-७० मध्ये देशात रँक्टरना प्रचांर् मार्णी होती. पण त्याांचा आवश्यक तेवढा पुरवठा होऊ शकत 

नव्हता. म्हणनू रँक्टरची परदेशातून आयात केली जात असे. जमगनीतील ‘रॅ्ाइश’ या कारखान्सयाशी 
शांतनुरावाांनी बोलणी केली आत्रण त्याांच्याशी सहकायग करून रँकरचे उत्पादन देशात करण्याचे ठरत्रवले. 
त्यासाठी भारत सरकारकरू्न औद्योत्रर्क परवाना हवा होता. साकारणे हे रँकर मध्य प्रदेशामधील बुधनी 
येथील रँक्टरच्या चाचणी कें द्रातील चाचणीला उतरले पात्रहजेत, तरच ह्या रँक्टरची आयात करता येईल 
अशी अट घातली. देशात याांचे उत्पादन करावयाचे झाले तर हळूहळू याला लार्णारे सुटे भार् देशात तयार 
केले पात्रहजेत व जमगन कां पनीने तेथे सतत होणाऱ्या ताांत्रिक सुधारणाांचा फायदा भारतालाही त्रदला पात्रहजे 
अशा आणखी अटी घातफया. या सवग अटी जमगन रॅ्ाइश कारखान्सयाने व त्रकलो्कराांनी मान्सय केफया. परांतु 
१९७१ साली त्रनवर्णुका झाफया आत्रण यावळेी दुसऱ्याच एका कारखान्सयाला रँक्टर उत्पादनाचा व आयातीचा 
परवाना देण्यात आला. या कारखान्सयाने जमगनीतील एका बांद पर्लेफया रँक्टर कारखान्सयाशी परकीय 
सहयोर् केला होता व हा कारखाना र्ॉइश कारखान्सयातच त्रवलीन करण्यात आला होता. पूवग जमगनीतूनही 
रँक्टरची ‘्टेट रेसर्र् कॉपोरेशन’ करू्न आयात करण्यात आली व त्याांची देखभाल त्रनरत्रनराळया राज्यातील 
‘अँग्रो इांर््रीज कॉपोरेशन’करे् देण्यात आली.या कॉपोरेशनमधफया कोणाकरे्ही ताांत्रिक देखभालीचे ज्ञान 
नव्हते.त्यमुळे रँक्टरची देखभाल नीट केली रे्ली नाही. अनेक रँक्टर बांद पर्ले व शतेकऱ्याांच्या तक्रारीही 
सुरू झाफया. ज्या भारतीय कारखान्सयाला रँक्टर उत्पादनाचा परवाना त्रमळाला होता, त्याांनी रँक्टरची 
आयात करून त्यावर चाांर्ला नफा त्रमळत्रवला व उत्पादनाची काही तयारी केली नाही. या सवग घटनेत्रवरुद्ध 
वारांवार तक्रारी नोंदवनू आपफया परवान्सयाचा अजग पुढे रेटण्याचा शांतनुरावाांचा प्रयत्न चालला होता. असे 
होता होता १९७२ च्या शवेटी त्रकलो्कराांना रँक्टर उत्पादनाचा परवाना त्रमळाला. 
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नात्रशकजवळ एकलहरे येथे काही सरकारी व काही खाजर्ी जमीन घेऊन तेथे रँक्टर उत्पादनाचा 
कारखाना काढण्याचा त्रनणगय त्रकलो्कराांनी घेतला. नात्रशकला जाण्याचे मुख्य कारण त्रसकॉमची 
महाराष्राच्या अत्रवकत्रसत भार्ासाठी असलेली प्रोत्साहन योजना. या योजनेअांतर्गत त्रकलो्कराांच्या 
कारखान्सयाला भरपूर आर्तथक सहाय्य त्रमळाले. रॅक्टर उत्पादनासाठी ‘त्रकलो्कर रकॅ्टसग त्रल.’ नावाचा 
नवीन कारखाना काढण्यात आला. जानेवारी १९७४ मध्ये या कारखान्सयातफे समभार्ाांच्या माध्यमातून दीर् 
कोटी उभे करण्यात आले. माचग १९७४ पासून या कारखान्सयात िेचाळीस अश्वशक्तीचे र्ी ४००६ के 
त्रकलो्कर रकॅ्टर बाहेर परू् लार्ले. त्यावळेी कारखान्सयाच्या इमारतीचे बाांधकाम चालू होतेच पण एक 
त्रवभार् उभा करून त्यातून उत्पादनाला सुरुवात झाली. पन्नास टके्क आयात केलेले व पन्नास टके्क भारतात 
तयार केलेले सुटे भार् वापरून ह्या रकॅ्टरचे उत्पादन सुरू झाले. भारतीय औद्योत्रर्क त्रवकास बँक आयुर्तवमा 
महामांर्ळ, युत्रनट र्ट आफँ इांत्रर्या, आयसीआयसीआय, भारतीय औद्योत्रर्क महामांर्ळ या आर्तथक 
सां्थाांकरू्नही या कारखान्सयासाठी दीघग मुदतीसाठी अथगसहाय्य घेण्यात आले. या कां पनीचे सांपूणग 
व्यव्थापन पाहण्यासाठी भारतीय सैन्सयदलाचे एक त्रनवृत्त अत्रधकारी मेजर जनरल ए.एस.नरवणे याांची 
त्रनयुक्ती करण्यात आली. 

 
या कारखान्सयातून ४३, ७५, १०० अश्वशक्तीचे रँक्टर तयार होऊ लार्ले. परांतु त्याला 

शतेकऱ्याांकरू्न पुरेशी मार्णी येईना.या कारखान्सयाच्या वार्तषक अहवालात त्ररझव्हग बकेँच्या पत धोरणामुळे 
शतेकऱ्याांना बँकाांनी कजे देणे थाांबत्रवफयामुळे अर्चण आली असे म्हटले आहे. हे म्हणणे काही अांशी खरे 
असले तरी व्तुल््थती वरे्ळीच होती, असे आता या कारखान्सयाशी जवळीक असणारी मांर्ळी साांर्तात. एक 
तर वायुशीत यांिे (एअरकुफर् इांत्रजने)ह्या रँक्टरवर बसत्रवण्यात आली होती. ताांत्रिकदृष्ट्या ही यांिे जरी 
सरस असली तरी शतेकऱ्याांनी या इांत्रजनाांचे ्वार्त केले नाही. त्याांना हवी होती जलशीत यांिे (वाँटरकूफर् 
इांत्रजने)त्यामुळे बाजारातही रँक्टर खपेनात. रँक्टरना मार्णी नसफयामुळे कारखान्सयाची त्रवक्री सालोसाल 
कमी होऊ लार्ली आत्रण तोटा माि वाढू लार्ला. या कारखान्सयाची जी रचना केली होती तीही फारशी 
सोयीची नव्हती. या कारखान्सयाला ‘त्रकलो्कर ऑईल इांत्रजन्सस’ आपली इांत्रजने देत असे. नात्रशकमध्ये याचे 
उत्पादन होत असे आत्रण ‘त्रकलो्कर ब्रदसग’ हे रँक्टर त्रवकत असत! त्यामुळे प्रत्येक कारखान्सयाला 
अपयशाची जबाबदारी दुसऱ्यावर झटकणे सोपे रे्ले. कारखान्सयात कामर्ाराांचे सांबांधही फारसे चाांर्ले नव्हते. 
१९८१ च्या सुमारास कामर्ाराांचा असहकार सुरु झाला. कामर्ाराांचे अधून मधून होणारे सांप, सावकाश काम 
करणे याला कां टाळून मे १९८१ पासून व्यव्थापनाने टाळेबांदी जाहीर केली आत्रण ही टाळेबांदी सप्टेंबर १९८१ 
पयंत होती. या कालावधीत उत्पादनच होऊ न शकफयाने कारखान्सयाला आणखी तोटा झाला. 

 
कारखान्सयाने त्रनरत्रनराळया अथगसां्थाांकरू्न घेतलेफया दीघगमुदतीचा कजावरील व्याजाचा बोजा 

वाढत चालला. त्रवक्री तर घटतच चालली. त्यामुळे हा तोटा कसा भरून काढावयाचा हा प्रश्न होता. त्यामुळे 
१९८२-८३ मध्ये या कां पनीचे त्रकलो्कर न्सयूमतँ्रटकमध्ये त्रवलीनीकरण कराव े असा त्रनणगय घेण्यात आला. 
१९८३ मध्ये या त्रवत्रलनीकरणाला मुांबई हायकोटाने मान्सयता त्रदली. या त्रवत्रलनीकरणान्सवये ‘त्रकलो्कर 
रँक्टर’चे शअेर भाांर्वल रु. २, ४५, २९, २०० वरून रु. १४, ७१, ७७० इतके कमी करण्यात आले. मूळ 
भाांर्वलातून कारखान्सयाचा तोटा वजा करण्यात आला. त्यामुळे मुळ दहा रुपयाांच्या समभार्ाांची सकमत साठ 
पैसे इतकी झाली ! ‘त्रकलो्कर रँक्टसग त्रल.’चे अल््तत्व सांपले व ‘त्रकलो्कर न्सयूमतँ्रटक’ मध्ये हा कारखाना 
सांपूणग त्रवलीन झाला. ‘त्रकलो्कर न्सयूमतँ्रटक’ने नात्रशक येथील कारखाना सांपूणग बांद केला व रँक्टरचे उत्पादन 
सासवर् येथील आपफया कारखान्सयात हलत्रवले. रँक्टरना मार्णी नसफयाने हे उत्पादनही नांतर थाांबत्रवण्यात 
आले.  
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णकर्लोस्कर कणमनस 
 
‘त्रकलो्कर कत्रमन्सस ‘ची सुरुवात कशी झाली व सुरुवातीला कशा अर्चणी आफया याची हकीकत 

यापूवी त्रदलेलीच आहे. कात्रमन्ससच्या सुरुवातीच्या काळात, भारतासारख्या अत्रवकत्रसत देशात, अत्रभयाांत्रिकी 
उत्पादनाला काटेकोर भार् लार्तात, अशा अत्याधुत्रनक व्तूांची व यांिाांची उत्पादने होणे शक्य नाही असा 
प्रचार सुरु झाला होता. त्यावेळी जार्त्रतक बँकेच्या एका सांशोधकाने ‘कत्रमन्ससचा अनुभव’ म्हणून भारतीय 
उद्योर्ाांवर टीका करणारे एक पु्तकही त्रलत्रहले होते. पण त्रकलो्कराांनी या कारखान्सयाचे व्यव्थापन 
आपफया हाती घेऊन हा कारखाना फायद्यात आणला. या कारखान्सयातही जार्त्रतक तोर्ीची यांिे तयार होऊ 
शकतात हे त्रसद्ध केले. त्रकलो्कराांनी सुरुवातीला कोएलमधून बरीच कामे या कारखान्सयाला देऊन या 
कारखान्सयाचा आर्तथक र्ोलारा साांभाळला. पण एवढी धर्पर् करून हा कारखाना आपफया पायावर उभा 
केफयावर माि या कारखान्सयावरील त्रकलो्कराांचे त्रनयांिण सुटले. आता हा कारखाना त्रकलो्कर 
उद्योर्समूहात नाही. सकबहुना त्रकलो्कराांची या कारखान्सयात भाांर्वल रु्ांतवणकू नाही आत्रण त्याांच्यापैकी 
कोणी या कारखान्सयाच्या सांचालक मांर्ळातही नाही. त्रकलो्कर हे नावही आता या कारखान्सयात नाही. 

 
असे कसे घर्ले? त्रकलो्कराांचे त्रनयांिण कसे सुटले? कारखान्सयासाठी भाांर्वल उभारणीसाठी 

पन्नास टके्क कत्रमन्ससचे भाांर्वल, सारे्चोवीस टके्क लोकाांकरू्न र्ोळा करण्यात आलेले भार् भाांर्वल व 
रात्रहलेले सारे्पांचवीस टके्क भाांर्वल कोएल व त्रकलो्कर कुटुांत्रबयाांचे अशा तऱ्हेने या कां पनीची सुरुवात 
झाली. कारखान्सयाचे अध्यि सुरुवातीस शांतनुराव त्रकलो्कर होते आत्रण व्यव्थापकीय सांचालक म्हणून 
चांद्रकाांत त्रकलो्कर काम पहात असत. 

 
ज्या भारतीय कारखान्सयात परकीय रु्ांतवणूक आहे तेथे परकीयाांचे भाांर्वल चाळीस टक्क्यापेिा 

जा्त असता उपयोर्ी नाही असा त्यावळेी सरकारचा कायदा होता.त्याचा आधार घेऊन सकवा सरकारतफे 
असा दबाव आणफयाचे दाखवून त्रकलो्काराांना कत्रमन्ससचे भाांर्वल चाळीस टक्क्यापयंत कमी करणे शक्य 
होते.पण शांतनुरावाांनी असे काही केले नाही. अमेत्ररकेहून येऊन भारतीय कारखान्सयाचे व्यव्थापन कत्रमन्सस 
करणे शक्य नाही असे त्याांना कदात्रचत वाटले असाव.े पण ही चूक झाली हे तेच ्वतः नांतर कबलू करत 
असत. त्यामुळे कत्रमन्ससचे पन्नास टके्क भाांर्वल तसेच रात्रहले त्रन आर्तथक त्रनयांिण त्याांचेच रात्रहले.सुरुवातीस 
याची काही अर्चण आली नाही. पण पढेु आणखी काही र्ोष्टी अशा घर्फया की त्यामुळे या कारखान्सयावरील 
त्रकलो्कराांचे त्रनयांिण हळूहळू कमी झाले. १९८४ च्या सुमारास शांतनुरावाांनी आपफया कारखान्सयाांतून लि 
कमी करून सवग व्यव्थापन श्री. चांद्रकाांत त्रकलो्कर याांच्याकरे् द्यावयास सुरुवात केली.त्या अर्ोदरच 
‘त्रकलो्कर कत्रमन्सस’ कारखान्सयाचे अध्यिपद त्याांनी सोर्ले होते व श्री.चांद्रकाांत त्रकलो्कर हे कारखान्सयाचे 
अध्यि आत्रण व्यव्थापकीय सांचालक म्हणून काम पाहू लार्ले होते. १९८६ साली श्री.चांद्रकाांत त्रकलो्कर 
हे आजारी झाले आत्रण त्याांना कारखान्सयाच्या दैनांत्रदन कामासाठी पूणग वेळ देता येणे अशक्य झाले. 
कत्रमन्ससखेरीज उपाध्यि म्हणनू त्याच्यावर ‘त्रकलो्कर ऑइल इांत्रजन्सस’ या कारखान्सयाचीही जबाबदारी होती. 
तेव्हा त्याांनी २० जून १९८६ रोजी कत्रमन्ससच्या अध्यिपदाचा राजीनामा त्रदला. श्री. अरुण त्रकलो्कर हे १० 
ऑर््ट १९८५ पासून या कां पनीचे कायगकारी सांचालक म्हणून काम करत होते. त्याांची कारखान्सयाचे अध्यि 
म्हणून त्रनवर् करण्यात आली. त्याांची मुदत सांपफयावर २८ नोव्हेंबर १९८८ रोजी श्री. आर.व्ही.रामचांद्रन 
याांची अध्यि म्हणून त्रनवर् झाली. 
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श्री. चांद्रकाांत त्रकलो्कर याांनी त्रकलो्कर कत्रमन्ससचे अध्यिपद आत्रण कायगकारी सांचालकपद 
सोर्फयानांतर त्रकलो्कराांचे या कारखान्सयावरील त्रनयांिण हळूहळू कमी होऊ लार्ले. कत्रमन्ससबरोबर 
चचेसाठी, कारखान्सयाच्या प्रर्तीचा अहवाल देण्यासाठी ताांत्रिक चचेसाठी, इतर माणसे जाऊ लार्ली आत्रण 
अमेत्ररकन कारखान्सयाबरोबर इतराांचा सांपकग  वाढला. श्री. सांजय त्रकलो्कर (श्री. चांद्रकाांत त्रकलो्कर याांचे 
त्रचरांजीव) व श्री.त्रवक्रम त्रकलो्कर (श्री. श्रीकाांत त्रकलो्कर याांचे त्रचरांजीव) याांना कत्रमन्ससच्या सांचालक 
मांर्ळावर घेण्यात आले. परांतु ते अननुभवी व फक्त सांचालक मांर्लावर असफयाने प्रत्यि कारखान्सयाच्या 
दैनांत्रदन कारभारात त्याांना फारसे लि घालता येणे शक्य नव्हते. 

 
१९९६-९७ साली ‘त्रकलो्कर कत्रमन्सस’ व ‘त्रकलो्कर ऑइल इांत्रजन्सस’ या दोन्सही कारखान्सयाांनी 

फारकत घ्यावयाचे ठरत्रवले. ‘त्रकलो्कर ऑइल इांत्रजन्सस’करे् असलेफया समभार्ाांपकैी एक टक्का समभार् 
कत्रमन्ससने खरेदी करण्याचा करार झाला. त्यामुळे कत्रमन्ससकरे् या कारखान्सयाचे एकावन्न टके्क समभार् आले 
आत्रण त्यामुळे या कारखान्सयाचे त्रनर्तववाद त्रनयांिण त्याांच्याकरे् रे्ले. कारखान्सयाच्या नावातूनही त्रकलो्कर हे 
नाव वर्ळण्याचे ठरले. १० सप्टेंबर १९९८ पासून ‘त्रकलो्कर कत्रमन्सस त्रल.’ या कारखान्सयाचे नाव बदलून ते 
‘कत्रमन्सस इांत्रर्या त्रल.’ असे झाले. पुढील दोन वषात रात्रहलेले समभार्ही कत्रमन्ससने ‘त्रकलो्कर ऑइल 
इांत्रजन्सस’ करू्न खरेदी केले आत्रण अशा तऱ्हेने त्रकलो्कराांचा या कारखान्सयाशी काहीही सांबांध रात्रहला नाही. 

 
या सवग व्यवहारात त्रकलो्कराांनी थोर्ी जार्रूकता दाखत्रवली असती, थोड्या चाणािपणे जर 

व्यवहार केला असता, तर कदात्रचत ह्या कारखान्सयावर त्याांचे त्रनयांिण रात्रहले असते, असे म्हणता येईल. 
इतर त्रठकाणी मारवार्ी उद्योजक ज्या पद्धतीने आपले त्रनयांिण कारखान्सयावर ठेवण्याचा प्रयत्न करतात, 
तसे काही त्रकलो्कराांना करता आले नाही. ते फार सरळ वार्ले असेही म्हणता येईल पण त्रकलो्कराांचे हे 
एक अपयश म्हणनूच त्याची औद्योत्रर्क इत्रतहासात नोंद होईल, हे माि खरे. ‘मायनॉत्ररटी शअेर होफर्र’ 
म्हणून त्याांनी प्रकफपाला सुरुवात केली हीच मुळात चूक होती, माि त्रकलो्कराांकरू्न ती घर्ली खरी. 

 
याखेरीज काही लहान कारखान्सयाांतही त्याांना अपयशाांना सामोरे जाव ेलार्ले. ‘त्रकलो्कर घाटरे् 

पाटील’ या कारखान्सयातफे लक्ष्मी ् कूटरचे उत्पादन हाती घेयात आले होते. ‘त्रकलो्कर त्रकसान’ तफे पेरोल 
यांिे, प्राथत्रमक काम एकीकरू्न, त्याची जोर्णी त्रतसरीकरे् अशी ही योजना होती. ती अयश्वी झाली. 
‘त्रकलो्कर त्रकसान’ चा पेरोल इांत्रजनाांचा प्रकफप असाच अयश्वी झाला. सायकल त्ररक्शाांना 
बसत्रवण्यासाठी ्व्तात पेरोलयांि, तयार करण्याचा हा प्रयत्न होता. हे यांि काही यश्वीपणे बाहेर पर्ले 
नाही. नांतर प्लँल््टकच्या उद्योर्ात हा कारखाना रे्ला. आता तर या कारखान्सयाचे रुपाांतर ‘फायनान्सस कां पनी’ 
त करण्याचा प्रयत्न चालू आहे. अशा अनेक लहान कारखान्सयाांचे प्रकफप अयश्वी तरी झाले सकवा ते सोरू्न 
तरी त्रदले रे्ले. मोठ्या उद्योर्समूहात असे होणे साहत्रजक आहे. सवगच त्रठकाणी यश त्रमळेल असे नाही, हे 
र्ृहीत धरायला हव!े 
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वैयक्क्तक आपत्ती 
 
१९८० पासून सुरू झालेफया दशकाने त्रकलो्कर उद्योर्समूहापढेु अनेक अर्चणी उभ्या केफया. 

वयोमानाप्रमाणे शांतनुरावाांनी आपफया बहुतेक कां पन्सयातून त्रनवृत्ती ् वीकारली. जरी ते अनेक कां पन्सयाांचे अध्यि 
असले तरी त्याांनी या कां पन्सयाांचे दैनांत्रदन काम पाहणे कमी केले सकवा सोरू्न त्रदले. त्याांचे सुपुि श्री. चांद्रकाांत 
त्रकलो्कर याांनी महाराष्रातील सवग कां पन्सयाांची सूिे समथगपणे आपफया हाती घेतली व नव्या दृत्रष्टकोनातून 
आपले व्यव्थापन चालत्रवले. 

 
नानासाहेब रु्जगर हेही वयोमानाप्रमाणे त्रनवृत्त झाले आत्रण ते कोफहापूरला ्थात्रयक झाले. त्यामुळे 

कनाटकातील सवग कारखान्सयाांचे व्यव्थापन श्री. रवी त्रकलो्कर याांच्याकरे् आले. हे कारखाने त्याांनी 
समथगपणे चालत्रवले. पण चार नोव्हेंबर १९८२ रोजी मलेत्रशयातील कारखान्सयाच्या कामासाठी रे्लेले असताना 
तेथेच श्री. रवी त्रकलो्कर याांचे आकल््मक त्रनधन झाले. त्रकलो्कर उद्योर्समूहाला हा मोठा धक्का होता. 
त्याांचे त्रचरांजीव त्रवजय त्रकलो्कर याांनी वत्रर्लाांची जबाबदारी आपफया तरुण खाांद्यावर घेतली. शांतनुराव 
कनाटकातील कारखान्सयाांचे अध्यि झाले. ‘म्हैसूर त्रकलो्कर कां पनी’ चे दैनांत्रदन काम श्री. श्रीकाांत 
त्रकलो्कर याांचे त्रचरांजीव श्री. त्रवक्रम त्रकलो्कर याांच्याकरे् देण्यात आले. काही व्यव्थापकीय बदल करून 
या कारखान्सयाचे व्यव्थापन सुरळीत सुरु झाले. 

 
१९८४ साली चांद्रकाांत त्रकलो्कर आजारी पर्ले. प्रथम त्याांचा आजार साधा वाटला. परांतु 

त्रदवसेंत्रदवस त्यात रु्ांतारु्ांत त्रनमाण होत रे्ली. दोनतीनदा शस्त्रत्रक्रया करूनही प्रकृती सुधारेना. 
 
९ त्रर्सेंबर १९८५ रोजी शांतनुराव त्रकलो्कर, त्याांचे नातेवाईक त्रकलो्कर उद्योर्समूहातील सवग 

कां पन्सया, त्याांचे अत्रधकारी याांच्यावर कें द्र सरकारच्या अथगखात्याने धार् घातली. महाराष्रात व महाराष्राबाहेर 
सवग त्रठकाणी एकदमच छापे घालण्यात आले. 

 
पुढे बरेच रामायण घर्ले. रािभर शांतनुरावाांची अथगखात्याच्या अत्रधकाऱ्याांतफे उलटतपासणी 

घेण्यात आली. त्याांनी काही र्ोष्टी मान्सय कराव्यात म्हणून त्याांच्यावर खूप दबाव आणण्यात आला. 
अत्रधकाऱ्याांचीही तपासणी घेण्यात आली. दुसऱ्या त्रदवशी सवग वृत्तपिाांतून या धार्ीला प्रचांर् प्रत्रसद्धी देण्यात 
आली. त्रकलो्कराांनी अबकारी कर प्रचांर् प्रमाणात चकुत्रवला आहे. परकीय चलनाचा खूप र्ैरवापर केला 
आहे. असे वृत्त देऊन त्याांची नाचक्की करण्याचा प्रयत्न केला. एवढेच काय, शांतनुरावाांना व त्याांच्या 
अत्रधकाऱ्याांना १२ त्रर्सेंबर रोजी अटक करण्यात आली आत्रण जात्रमनावर त्याांना मुक्त करण्यात आले, 
याचीही प्रत्रसद्धी देशातील सवग वृत्तपिाांतून ठळकपणे करण्यात आली. देशातून शांतनुराव त्रकलो्कर व त्याांचे 
अत्रधकारी याांनी बाहेर जाऊ नये असे न्सयायालयातफे त्याांच्यावर बांधन घालण्यात आले. 

 
त्रकलो्कर कारखान्सयाांवर व शांतनुराव त्रन त्याांचे अत्रधकारी याांच्यावर वरे्वरे्ळया प्रकारचे आरोप 

होते. हँबुर्ग येथील शुले कारखान्सयाचे भार्भाांर्वल वाढवनू ते वारू्ज (त्रलचेन्टीन)येथील एका 
कारखान्सयाला देण्यात आले. त्यामुळे शुले कारखान्सयातील भार्भाांर्वलामधील त्रकलो्कर कां पन्सयाांचा वाटा 
पांचाण्णव टक्क्याांवरून सारे्सते्तचाळीस टके्क इतका खाली आला. याला त्ररझव्हग बँकेची परवानर्ी घेतली 
नव्हती असा त्याांच्यावर आरोप होता. ज्या फेरा कायद्याखाली हे आरोप ठेवण्यात आले होते, तो कायदा 
जानेवारी १९७४ मध्ये अांमलात आला होता. पण शुले कारखान्सयाने १० त्रर्सेंबर १९७३ रोजीच हा त्रनणगय 
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घेतला होता असे न्सयायालयात त्रसद्ध झाले आत्रण या आरोपातून त्रकलो्कराांची पणु्यातील न्सयायालयाने 
मुक्तता केली. 

 
एसपीपी या त्रब्रटीश सां्थेतफे ‘त्रकलो्कर ब्रदसग’ चे पांप युरोपमध्ये त्रवकले जातात. या कारखान्सयचे 

तीस टके्क भार्भाांर्वल त्रकलो्कराांनी त्रवकत घेतले होते. ही सां्था त्रवकण्याचे जेव्हा त्याांच्या चालकाांनी 
ठरत्रवले, तेव्हा याची सारे्सात दशलि पौंर् सकमत ठरत्रवण्यात आली. याठी ‘सैभल त्रल.’ नावाची एक नवी 
सां्था लां र्नमध्ये काढण्यात आली, आत्रण हा व्यवहार ‘जी. एम.इांत्रजन्सस’तफे करण्याचे ठरले. यासाठी 
सग्रर्लेज बँकेतफे तीन लाख पौंर्ाचे कजग घेण्यात आले आत्रण रात्रहलेली दोन लाख पौंर्ाची रक्कम हवाला 
पद्धतीने पैसे देऊन उभी करण्यात आली असा त्रकलो्कराांवर आरोप होता. यासाठी खोटी कार्दपिे केली, 
खोटा खचग दाखवनू रोख रक्कम उभी केली आत्रण ती परदेशी पाठत्रवली असा त्याांच्यावर आरोप ठेवला रे्ला. 
पण हे आरोप सरकारला त्रसद्ध करता आले नाहीत आत्रण त्याांतून त्रकलो्कराांची सुटका झाली. 

 
त्रकलो्कराांच्या मालकीच्या त्रब्रत्रटश कारखान्सयाने त्रदलेला एक लाख पौंर्ाचा लाभाांश भारतात 

पाठत्रवला नाही हा आणखी एक आरोप. ‘त्रकलो्कर काँप्युटर सल्व्हगसेस’ या सा्ं थेने ‘अमेत्ररकन टेक्नॉलॉजी 
रेसर्र् गु्रप’ शी करार केला आत्रण साँफ्टवअेर त्रनयातीसाठी काही प्रयत्न केले. त्यानुसार अमेत्ररकेतील खचग 
अमेत्ररकन सा्ं थेने करावयाचा व भारतातील खचग त्रकलो्कर सां्थेने करावयाचा, असे ठरले होते. या 
करारामुळे फेरा कायद्याचा अनेक त्रठकाणी भांर् झाला आहे असे सरकारचे म्हणणे होते. पण सरकारने हा 
खटला पुढे रेटला नाही व हा खटलाच कोटात उभा रात्रहला नाही. 

 
याखेरीज अबकारी खात्याने अबकारी कर कमी दराने र्ोळा केला व भरला, त्यामुळे सरकारची 

फसवणूक झाली. असा आरोप ठेवनू त्रकलो्कराांच्या अनेक कारखान्सयाांवर खटले भरले. हे खटले पुढे चालून 
अनेक खटफयाांमधे त्रकलो्कराांच्या बाजूने न्सयायालयाने त्रनकाल त्रदले. सरकारने ज्या मोठ्या प्रमाणात या 
खटफयासांबांधी जात्रहरात करून, प्रत्रसद्धी देऊन त्रकलो्कराांची मानहानी करण्याचा प्रयत्न केला. त्यामानाने 
त्यातून काहीच त्रनष्पन्न झाले नाही. पण या खटफयामधून प्रत्यि आरोप काहीही त्रसद्ध होऊ शकले नसले तरी 
त्याचा त्रकलो्काराांना, त्रवशषेतः शांतनुरावाांना खूप मनः्ताप झाला. कोटात प्रत्यि हजर राहण्याची सक्ती, 
वत्रकलाांशी चचा, त्याांची कार्दपिे, कायदेशीर लढाई यात खूप वळे आत्रण पसैा याचा अपव्यय झाला. 

 
शांतनुरावाांनी या सवग प्रसांर्ी अत्रतशय धीरोदात्त भतू्रमका घेऊण आपफया ल््थतप्रज्ञतेचे व धैयाचे 

अतुलनीय दशगन घर्त्रवले. त्याांनी या सवग प्रसांर्ाांना शाांतपणे तोंर् त्रदले. शांतनुरावाांबिल आत्रण त्रकलो्कर 
उद्योर्समूहाबिल लोकाांना इतकी खािी की भारतातील सवग भात्रषक आत्रण इांग्रजी वृत्तपिे या धार्ीच्या 
बाबतीत त्रकलो्कराांच्या बाजूने उभी रात्रहली आत्रण त्याांनी सरकारवर टीकेची झोर् उठत्रवली. सरकारने 
आत्रण सरकारी अत्रधकाऱ्याांनी आपफया अत्रधकाराचे अत्रतक्रमण केले, अशी सवांनी परखर् टीका केली. यापूवी 
कोणत्याही उद्योर्पतींवर धार् पर्फयावर कसलीच प्रत्रतत्रक्रया उमटलेली नव्हती. त्रकलो्कर उद्योर्समूहाने 
ज्या सचोटीने आपला व्यवहार आतापयंत केला त्याची ही भारतीय समाजाने त्रदलेली पावतीच होती! 

 
मराठी माणसाांचा तर ्वात्रभमानच दुखावला रे्ला. कतगबर्ारी, सचोटी, परखर्पणा, ्वतःच्या 

कामाबिलचा अत्रभमान याचे मूर्ततमांत मराठमोळे प्रतीक म्हणजे शांतनुराव. त्याांना सरकारने त्रदलेफया 
वार्णुकीने मराठी माणूस अत्रतशय दुखावला रे्ला. पुण्यातील नार्त्ररकाांनी तर आपले मत प्रदर्तशत 
करण्यासाठी ज्येि समाजवादी नेते श्री. नानासाहेब र्ोरे याांच्या अध्यितेखाली एक अभतूपूवग प्रचांर् सभा 
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घेतली होती. या सभेला पाच हजार माणसे हजर होती आत्रण सवग राजकीय पिाांच्या नेत्याांनी यात भाषणे 
करून सराकारचा त्रनषेध कला. त्रवशषे म्हणजे कामर्ार सांघटनाही यात सामील झालेफया होत्या. एका 
उद्योर्पतीच्या बाजूने घेतलेली अशी जाहीर सभा म्हणजे भारताच्या औद्योत्रर्क इत्रतहासातील एक अभतूपूवग 
र्ोष्ट होती! त्रकलो्कराांनी शांभर वषात लोकाांचे पे्रम आत्रण आदर सांपादन केला आहे याचा हा एक ठोस पुरावा 
होता. 

 
या सवग प्रकरणात सरकारची पुरेपूर नाचक्की झाली आत्रण नांतर या प्रकरणापासून बोध घेऊन 

न्सयायालयात आरोप त्रसद्ध झालेले नसताना अशा धार्ींना आत्रण उद्योर्पतींवर केलेलेया आरोपाांना 
अत्रधकाऱ्याांनी अवा्तव प्रत्रसद्धी देऊ नये असे ठरले. त्याचप्रमाणे कालबाह्य झालेफया फेरा या कायद्यात 
अनेक दुरु्त्या व्हाव्यात आत्रण त्यासाठी ्वतांि चौकशी सत्रमती नेमावी ही मार्णीही सरकारने मान्सय केली. 
नांतर सरकारने या कायद्यात दुरु्त्याही केफया. एकां दरीत पाहता, धार्ीच्या या त्रदव्यातून शांतनुराव आत्रण 
त्याांचा उद्योर्समूह तावनू-सुलाखून त्रनघाला असे म्हणायला हरकत नाही. 

 
याचा पुरावा म्हणजेच १९८८ साली प्रचांर् प्रमाणात साजरी झालेली त्रकलो्कर उद्योर्समूहाची 

शताब्दी व शांतनुरावाांचा पांचाऐांशीवा वाढत्रदवस लोकाांनी उत््फूतगपणे आत्रण प्रचांर् उत्साहाने यात भार् घेतला. 
 
धार्ीच्या या त्रदव्यातून जात असतानाच शांतनुरावाांना आणखी दोन त्रदव्यातून जाव े लार्ले. एक 

म्हणजे त्याांचे धाकटे त्रचरांजीव श्री. श्रीकाांत त्रकलो्कर याांचे ७ ऑक्टोबर १९८५ रोजी अचानक त्रनधन झाले. 
त्यातून ते सावरत नाहीत तोच त्रकलो्कर उद्योर्समूहाचे प्रमुख असणारे त्याांचे थोरले त्रचरांजीव चांद्रकाांत 
त्रकलो्कर याांचे ३१ माचग १९८७ रोजी प्रदीघग आजारानांतर लां र्न येथे त्रनधन झाले. शांतनुरावाांनी या दोन्सही 
प्रसांर्ाांना शाांतपणे, अत्रतशय धीराने तोंर् त्रदले. आपला समतोल ढळू त्रदला नाही. या अनपेत्रित घटनाांमुळे 
त्रनवृत्तीचा त्रवचार त्याांना वयाच्या चौऱ्याांशीव्या वषी बदलावा लार्ला. काही कारखान्सयाांची सूिे त्याांनी पुन्सहा 
हाती घेतली आत्रण आपफया तरुण नातवांर्ाांना व कतगबर्ार पुतण्याला बरोबर घेऊन पुन्सहा वाटचाल 
करावयास सुरुवात केली, ती थेट १९९४ पयंत सुरूच रात्रहली. 
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१७. एक राजा मािूस! 
 
माणूस म्हणे चार र्ोष्टींनी ओळखला जातो. नाम, रूप, रु्ण आत्रण कीती. यापकैी सवगच र्ोष्टी 

शांतनुरावाांना मुबलक प्रमाणात त्रमळाफया होत्या. दैवाने त्याांना त्रनरोर्ी व राजसबरे् रूप त्रदले होते. अत्यांत 
आकषगक व्यल्क्तमत्व हे त्याांचे आर्ळे वैत्रशष्ट्य. अनोळखी जनसमुदायातही ते रे्ले तरी केवळ त्याांच्या 
व्यल्क्तमत्वामुळे त्याांना माणसे मान देत असत. त्याांचे बोलणे ्पष्ट व परखर् असे. त्यात ्पष्टोक्ती असायची, 
पण कधी दपोक्ती नसायची. त्याांच्याबरोबर काम करणे हा मोठ्या आनांदाचा भार् होता. त्याांची त्रवचार 
करण्याची पद्धत, त्रवषय माांर्ण्याची पद्धत, त्याांनी अनुभवातून त्रदलेली मात्रहती आत्रण मते यामुळे माणूस 
त्याांच्याकरे् रे्ला की बौत्रद्धक त्रन मानात्रसकदृष्ट्या श्रीमांत होऊनच परत येई. 
 
संकटात आधार 

 
अर्ीअर्चणींच्या वळेेला त्याांचा सवांनाच आधार वाटायचा. अनेक उद्योर्पती त्याांच्याकरे् जात 

आत्रण त्यावळेी शांतनुराव त्याांना योग्य तो सल्ला देत सकवा त्याांच्या अर्चणीत पढुाकार घेऊन मदत करीत. 
 
१९७० साली मराठा चेंबर आफँ काँमसगने चेंबरच्या एकश ेचव्वचेाळीस सद्याांसाठी बकँाक, हाँर्काँर् 

व जपान असा त्रवदेश दौरा आयोत्रजत केला होता. जपानमधील ‘एक््पो ७०’ ह्य प्रदशगनाला आत्रण तेथील 
कारखान्सयाांना भेट देणे हा या दौऱ्याचा हेतू होता. चेंबरच्या पदात्रधकाऱ्याांनी एअर इांत्रर्याशी त्रवचार त्रवत्रनमय 
करून सांपूणग त्रवमान प्रवासाचे आरिण केले. एअर इांत्रर्याच्या ् थात्रनक अत्रधकाऱ्याने टोत्रकयोहून त्याचे त्रवमान 
त्ररकामे येत असफयाने दौऱ्याच्या तारखा एक मत्रहनाभर अत्रलकरे् घ्याव्यात असे सुचवले. तारखा अत्रलकरे् 
घेतफयामुळे पासपोटगची व्यव्था करण्याबाबतही ‘एअर इांत्रर्या’ मदत करेल असे आश्वासनही या 
अत्रधकाऱ्याने त्रदले. 

 
या आश्वासनामुळे चेंबरच्या पदात्रधकाऱ्याांनी आरिणाची सारे्चार लाख रुपये अनामत रक्कमही 

भरली. परांतु दौऱ्याची तारीख जवळ आली तरी एअर इांत्रर्याच्या अत्रधकाऱ्याांनी पासपोटगची कोणातीही 
व्यव्था केली नाही. उलट, पासपोटग अभावी सद्य जाऊ शकले नाहीत तर सारे्चार लाख रुपयाांची 
अनामत रक्कम जप्त होण्याची धमकी चेंबरच्या सद्याांना त्रमळाली! यातून मार्ग काढण्यासाठी चेंबरचे 
कायगवाह शांतनुरावाांकरे् रे्ले. तेव्हा त्याांनी थेट एअर इांत्रर्याचे चेअरमन श्री. जे. आर. र्ी.टाटा याांनाच पि 
त्रलत्रहले आत्रण एअर इांत्रर्याच्या सवग अत्रधकाऱ्याांना हादरवनू टाकले. शांतनुरावाांच्या या पिामुळेच मराठा चेंबर 
ऑफ कॅामसगचा दौरा सुरळीतपणे पार पर्ला.शांतनुरावाांचे औद्योत्रर्क व्यव्थापन, अथगव्यवहार, जार्त्रतक 
घर्ामोर्ी यासांबांधीची त्रनयतकात्रलकाांचे अद्ययावत वाचन असे. त्यामुळे त्याांच्या र्ोक्यात नवनवीन प्रश्नाांचाही 
सारखा त्रवचार चालू असे.पण शांतनुराव व्यवहारी उद्योर्पती असफयाने नुसत्या प्रश्नाांचा त्रवचार करून सकवा 
त्यावर एक प्रबांध त्रलहून त्याांना ्व्थ बसवत नसे. तर त्यातून प्रश्नाांची सोर्वणकू करण्यासाठी काय 
कायगवाही करावी, याबिल त्याांच्याकरे् त्रनत्रित कफपना असे. तसा ते ्वतः प्रयत्नही करत असत. 

 
१९६७ साली जेव्हा सावगजत्रनक त्रनवर्णुका आफया, तेव्हा शांतनुरावाांनी परखर् भतू्रमका घेतली. 

सामान्सयपणे व्यापार व उद्योर्ातील कोणीही अशी भतू्रमका घेऊन राजकीय नेत्याांना दुखत्रवण्याचा प्रयत्न 
करणार नाहीत. परांतु शांतनुरावाांनी एक पि तयार केले आत्रण व्यापार-उद्योर्ाबिल ज्या मांर्ळींचा दुराग्रह 
आहे, जे फक्त सवग उत्पादक शक्तीचे सरकारीकरण करू पाहतात अशा मांर्ळीना व्यापारी आत्रण उद्योर्ातील 
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कोणीही आर्तथक साहाय्य देऊ नये असे आवाहन केले. देशातील सुमारे चाळीस-पन्नास हजार लोकाांना ही 
पिे पाठत्रवली व आपली मते त्याांच्यापुढे माांर्ली. असे पि त्रलत्रहण्यास धैयग लार्ते, बरे्रपणा लार्तो. त्यात 
धोका होता. पण तो जाणनूबजूुन त्याांनी पत्करला. 

 
त्रकलो्काराांवर टाकलेफया धार्ीच्याच वळेी ज्या इतर उद्योर्पतींना खऱ्या आत्रण खोट्या आरोपावर 

धार्ी घालून अटक करण्यात आली आत्रण खटले भरण्यात आले त्या सवांनी सरकारची माफी मार्ून ् वतःची 
सुटका करून घेतली. यात एकही अपवाद नाही. सरकार सवगशल्क्तमान आहे, त्याांच्याशी लढून आपली 
शक्ती वाया घालत्रवण्यापेिा माफी मार्ून या प्रकरणातून सुटलेले बरे असा प्रत्येकाने त्रवचार केला. पण 
शांतनुराव त्रकलो्कर हेच एक उद्योर्पती सरकारला असे भेटले की त्याांनी सरकारपुढे मान तुकवायचे 
नाकाराले.खटफयाला आत्रण त्याच्या पत्ररणामाला तोंर् देण्याची तयारी ठेवली. “A man who wears a bow 
bit does not bow before anyone” असे त्याांचे वणगन त्याांच्या एका सहकाऱ्याने केले होते, ते त्याांनी यथाथग 
ठरत्रवले. 

 
ब्याऐांशी वषांच्या शांतनुरावाांना अटक करून शासनाने त्याांना िास द्यावा याबिल अनेक पिकाराांनी 

खूप टीका केली होती. या सवांना ते म्हणाले, “मी वृद्ध आहे म्हणून मला तुमची सहानुभतूी नको आहे. ज्या 
अव्यवहायग अशा फेरा कायद्यामुळे हे खटले ओढवले, तो कायदा आमूलाग्र बदलण्याची आपण मार्णी करा. 
हा कायदा बदलला म्हणजे कोणालाच असा िास होणार नाही. त्रनदान मला झालेला िास सत्कारणी 
लार्ला असे तरी मला वाटेल.” त्रफकी, असोचेम, त्रनरत्रनराळया वात्रणज्य सां्था याांनाही त्याांनी हेच साांत्रर्तले. 
या कायद्यातील िटुीबिल मराठा चेंबर ऑफ कॉमसगने त्रनवदेन करून पाठत्रवले होते. आता रे्फया वषी 
सरकारने हा कायदा रि करून त्याऐवजी ‘फेमा’ नावाचा नवीन कायदा आणला आहे. 

 
पुढे जेव्हा हे खटले कोटात उभे रात्रहले तेव्हा सरकारने त्रनव्वळ सूर्बदु्धीने शांतनुरावाांना रोज पाच 

सहा तास कोटात हजर राहायला हव ेअशी सक्ती केली. तेथे त्याांना बसून राहाव ेलारे्. त्याांच्या त्रहतसचतकाांना 
याची चीर् येत होती. पण शांतनुरावाांनी ही र्ोष्ट शाांतपणे आत्रण त्रनग्रहाने ्वीकारली होती. 

 
शांतनुरावाांच्या त्रनग्रहीपणाचे आणखी एक उदाहरण असे की श्रीकाांत या त्याांच्या मुलाचे त्रनधन 

झाफयावर ते तीन त्रदवस थाांबले. चौर्थ्या त्रदवशी ते आपफया सुनेला, शशीताईांना घेऊन “हॉटेल ब्फयू र्ायमांर्” 
मध्ये रे्ले आत्रण त्याांना मनेॅसजर् र्ायरेक्टरच्या खुचीवर नेऊन बसत्रवले आत्रण साांत्रर्तले, “आजपासून ही 
कां पनी, हे हॉटेल तू चालवायचे. मी तुझ्या पाठीशी आहे.” त्रवशषे म्हणजे शशीताईांनी ही जबाबदारी अांर्ावर 
घेऊन हे हॉटेल अत्रतशय उत्तम चालत्रवले. 
 
अणभजात रणसकता 

 
शांतनुरावाांकरे् आणखी एक मोठा रु्ण होता तो म्हणजे त्याांची अिय रत्रसकता. अनेक िेिात त्याांना 

र्ती होती. लहानपणी त्याांनी अनेकवळेा छायात्रचिण केले होते. ते घरीच ‘र्ाकग रुम’ करून छायात्रचि धुवत 
असत. परदेशात जाताना कॅमेरा नेहमी बरोबर नेत असत. उत्तम तैलत्रचिाांचा सांग्रह करण्याचा त्याांना छांद 
होता. ते ्वतःही चाांर्ली तैलत्रचिे काढू शकत. काही वषापूवी शांतनुराव तैलत्रचि काढत असफयाचा सुर्ावा 
प्रा. र्ेंर्ळे याांच्याकरू्न मला लार्ला. तेव्हा त्याांना न कळत्रवता फोटोग्राफर घेऊन मी त्याांच्या घरी रे्लो व ते 
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त्रचिे काढीत असतानाच फोटो काढला. त्याांचे ते त्रचि त्रमळवनू ‘सांपदा’च्या त्रदवाळी अांकाच्या मुखपृिावर 
छापले आत्रण ‘एकेकाचा छांद’ नावाची खास मात्रलकाही आम्ही त्यात केली. 

 
पांत्रर्त सातवळेकर आत्रण शांकरराव त्रकलो्कर याांच्या सहवासान शांतनुरावाांना लहानपणापासून 

त्रचिकलेची र्ोर्ी लार्ली. पुढे अमेत्ररकेत एम.आय.टी. त ते त्रशकात असताना ऐल्च्छक त्रवषय म्हणून त्याांनी 
त्रचिकलेची त्रनवर् केली होती. नांतर कारखान्सयाच्या व्यापामध्ये या छांदाची जोपासना त्याांना करता आली 
नाही, पण रे्फया दहा-पांधरा वषात ते वळे त्रमळेल तेव्हा त्रचिे रांर्वीत असत. जलरांर्ाांची त्याांना आवर्. परांतु 
ते त्रटकाऊ माध्यम नाही हे लिात आफयावर त्याांनी ्वतः तैलरांर्ाची त्रनवर् केली. त्याांनी अनेक त्रचिे 
काढलेली आहेत. 

 
सहदु्तानी रार्दारी सांर्ीत व पात्रिमात्य अत्रभजात सांर्ीत याांचे ते शौत्रकन होते.माझ्या एका 

त्रमिासाठी परदेशातून त्याांनी मुिाम आठवणीने पात्रिमात्य सांर्ीताच्या ध्वनीत्रफती आणनू त्रदलेफया मी पात्रहफया 
आहेत. सांर्ीताच्या अनेक कायगक्रमाांना त्याांची अधूनमधून हजेरी असे. पात्रिमात्य अत्रभजात सांर्ीताचा त्याांना 
शौक होता. त्रवशषेतः आँपेरा सांर्ीत त्याांना आवर्त असे. मध्यांतरी आम्ही त्याांच्यावर त्रचिफीत तयार केली 
त्यावळेी त्याचे त्रदग्दशगक त्रवनय धुमाळे, सौ. त्रवजयाबाई धुमाळे व मी आम्हा त्रतघाांना त्याांनी एक त्रदवस 
सायांकाळी बोलावनू त्याांच्याकर्ील आँपेरा म्युत्रझक ऐकवले. त्यातील बारीकसारीक फरकही आम्हाला 
समजावनू साांत्रर्तला. त्याांची ही आवर् लिात घेऊन आम्ही त्याांच्या त्रचित्रफतीसाठी आँपेरा म्युत्रझकचाच 
पाश्वगसांर्ीत म्हणनू उपयोर् केला. त्याांच्या भव्य व्यल्क्तमत्वाला ते शोभनूही त्रदसले. 

 
चाांर्ली छपाई त्याांना आवर्त असे. असे एखादे चाांर्ले पु् तक आले तर ते घेऊन त्याची छपाई कशी 

चाांर्ली केली आहे ती पाहा म्हणून ते साांर्त. मध्यांतरी चेंबरचे एक पु्तक चाांर्फया तऱ्हेने छापून ते त्याांना 
दाखत्रवण्यासाठी मी मुिाम घेऊन रे्लो होतो. त्याांनी ते पात्रहले व म्हणाले, ‘साबरे्, हे पु्तक चाांर्ले आहे. 
पण फार चाांर्ले झाले आहे अशी तुमची कफपना असेल तर ती चुकीची आहे.’ मर् त्याांनी, शाई कमी-जा्त 
कुठे सोर्लेली त्रदसते, समास कसे चुकले आहेत, कार्द कापण्यात कसा फरक आहे ह्याची बारकाईने 
पाहणी करून सुनत्रवले. त्याांच्याकरू्न खऱ्या अथाने शाबासकी त्रमळत्रवणे ही कठीण र्ोष्ट आहे हे मला 
समजले! पूवी र्ांमतीखातर छापखान्सयात अिरजुळणी करूनही मी पात्रहली आहे, असे ते जाताजाता म्हणाले. 

 
तशीच आणखी एक आठवण. फेर्रेशनचे अध्यि श्री. श्यामसुांदर कानोत्ररया याांच्यासाठी त्याांच्या घरी 

जेवणाचा कायगक्रम आयोत्रजत केला होता. दुपारची वळे होती. आमांिणे श्री. व सौ. दोघाांनाही होती. 
पुरुषमांर्ळींच्या र्प्पा सुरु झाफया. पण बायकाांच्या एकमेकीशी फारशा ओळखी नसफयामुळे म्हणा सकवा 
पुरुषमांर्ळींच्या र्प्पा जोरात चालफयामुळे म्हणा, त्या सर्ळया र्प्पच होत्या. शांतनुरावाांनी हे तार्ले व लरे्च 
ते म्हणाले.’चला, आपण बारे्त त्रफरून येऊ. तुम्हाला नवीन फुले दाखत्रवतो.’ मर् ते सवग मत्रहलाांना घेऊन 
बारे्तील त्रनरत्रनराळे रु्लाब, त्याांची नव,े इतर फुले, त्याांची नव,े त्याचे त्रवशषे हे साांर्ू लार्ले. ‘लकाकी’ 
भोवतालचा पत्ररसर, त्याची त्रहरवळ, तेथील बार् पाहण्यासारखी आहे. ते ्वतः वृिवरेे् होते. त्याांच्या 
बांर्फयासमोर र्त्यावर मोठी झारे् वाढत्रवली होती. र्तारुां दीसाठी त्याांतील काही भार् नर्रपात्रलकेने 
घ्यायचे ठरफयानांतर त्याांनी जार्ा देण्यास त्रवरोध दशगत्रवला नाही. पण वृि तोर्ायचे नाहीत हे 
नर्रपात्रलकेकरू्न मान्सय करून घेतले. नपेिा हे वृि वाचत्रवण्यासाठी सवोच्च न्सयायालयापयंत भाांर्ण्याची 
तयारी त्याांनी ठेवली होती. 
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एकदा ते मोटारीतून बाहेर पर्त असताना त्याांनी, त्रवजेच्या ताराांना झार्ाांच्या फाांद्या लार्तात म्हणून 
वीज मांर्ळाच्या कमगचाऱ्याांनी त्याांच्या झार्ाांच्या बऱ्याच फाांद्या वडे्यावाकड्या कापलेफया पात्रहफया. त्याला 
त्याांनी परवानर्ीही त्रवचारली नव्हती. शांतनुरावाांनी पोत्रलसाांना बोलावनू त्या फाांद्याांचा पांचनामा करत्रवला व 
वीज मांर्ळावर खटला दाखल केला. हा खटला त्याांनी मारे् घ्यावा म्हणनू बऱ्याच लोकाांनी खटपट केली. 
पण शांतनुराव या त्रवषयावर आपली भतू्रमका सोर्ावयाला तयार नव्हते. झार्ाांची अशी कत्तल करणाऱ्याांना 
त्रशिा झालीच पात्रहजे अशी त्याांची ठाम भतू्रमका होती. 

 
वृिाांबिल फक्त शाल्ब्दक सहानुभतूी दाखवनू सकवा फक्त वरवरची कळकळ दाखवनू शांतनुराव र्प्प 

बसले नाहीत, तर ‘वृिपे्रमी मांर्ळा’सारखी कायम ्वरूपाची एक सां्थाच पुण्यामध्ये त्याांनी सुरू केली.या 
सां्थेमाफग त वृिाांत्रवषयी जार्तृी त्रनमाण करण्याचे कायग शाळेतील त्रवद्यार्थ्यांमध्ये व्हाव ेम्हणून त्याांनी शाळाांना 
रोपे त्रदली, ती वाढत्रवण्यासाठी कुां ड्या त्रदफया आत्रण त्रवद्यार्थ्यानी रोपे चाांर्ली वाढत्रवली असतील तर ती त्रवकत 
घेण्याची सोयही केली. येरवर्ा झोपर्पट्टीतही हा उपक्रम त्याांनी केला. त्यामुळे मुलाांना वृिाांबिल पे्रम त्रनमाण 
झाले आत्रण त्याचबरोबर ह्यामार्ील व्यवहारही त्याांना कळला. 

 
पुण्याच्या आसपासचे र्ोंर्र त्रहरवरे्ार करावते, त्याांवर वृि लावनू त्याांची वाढ करावी म्हणून 

सरकारकरे् त्याांनी एक योजना त्रदली होती. हे र्ोंर्र कारखानदाराांकरे् साठ वष े मुदतीने द्यावयाचे व 
त्याांतील उत्पन्न त्याांना घ्यावयास परवानर्ी द्यावयाची, अशी ही दूरर्ामी योजना होती. पण दर पावसाळयात 
वृिरोपणाची योजना आखून इतके वृि लावले म्हणून आकरे्वारी प्रत्रसद्ध करून पुढे त्रवसरून जाणाऱ्या 
सरकारला सकवा नर्रपात्रलकेला यात खरोखरीच रस नाही तोपयंत त्याांचे कोण ऐकून घेणार ? 

 
शांतनुरावाांचा फर्तनचरवरील पु्तकाांचा सांग्रह पहाण्यासारखा होता. चेंबरच्या नव्या इमारतीच्या वळेी 

अशा फर्तनचरसांबांधी त्याांनी अनेक कफपना त्रदफया होत्या. अांतर्गत सजावटीत त्याांना खूप र्ती होती. 
त्रकलो्कर ‘कोपोरेट ऑत्रफस’ व खुि त्याांचे कायालय ज्या पद्धतीने सजत्रवलेले आहे त्यावरून कुणालाही 
त्रतची कफपना यावी. 

 
१९९२ साली शांतनुराव खूप आजारी होते. त्याांचे र्ायत्रलत्रसस कराव ेलार्ले होते. आजाराला पाच 

सहा त्रदवस झाले होते. प्रकृती तशीच होती. ते अांथरुणावर त्रनिेष्ट परू्न होते. र्ोळे बांद, पापण्याांची फक्त 
थरथर होत होती. पण र्ोळे उघर्त नव्हते. यातून ते बाहेर पर्तील की नाही? शुद्ध न येता नुसते हृदय 
धर्धर्त रात्रहले तर काय? मेंदूचा अांदाज कसा घ्यायचा ? र्ाँक्टराांपुढे अनेक प्रश्न होते,  

 
एवढ्यात कुणाला तरी युक्ती सुचली. पाश्यात्य शास्त्रोक्त वाद्यसांर्ीताची एक तबकर्ी त्रनजंतुक 

करून अत्रतदिता त्रवभार्ात नेण्यात आली. ती तबकर्ी सुरु करण्यात आली. रुग्णालयात ते सूर घुमू लार्ले. 
शांतनुरावाांच्या अांर्ावर पाांढरी चादर होती. फक्त हात तेवढा बाहेर. तोही त्रनत्रिष्ट पर्लेला. पण एक दोन 
त्रमत्रनटे जाताच उजव्या हाताच्या तजगनीला जार् आली. ती आपोआप त्या सुरावर हळूहळू हलू लार्ली. पाच 
त्रमत्रनटाांनी सांर्ीत सांपताच शांतनुराव म्हणाले, “रु्र् म्युत्रझक” र्ॉक्टराांनी ‘सजकलो’ म्हणून सु्कारा सोर्ला. 
असा हा सांर्ीताच्या सुरावटीने वरे्ावलेला रत्रसक माणूस! 
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सभेतीर्ल चैतनय 
 
शांतनुराव कोणत्याही सभेत आले की सवग वातावरण भारून रे्फयासारखे होई. ते एखादा नवा मुिा 

माांर्त, नवी मात्रहती साांर्त आत्रण वातावरण चैतन्सयाने भारून टाकत. ऐन र्दीच्या, र्र्बर्ीच्या वळेीही त्याांना 
काही र्मतीदार र्ोष्टीही आठवत असत. मारे् चेंबरच्या एका सभेत श्री. यशवांतराव चव्हाण यावयाचे होते. 
टेबलावरील कार्द मी त्याांना दाखत्रवले. फायलीवर ‘आनँरेबल पे्रत्रसर्ेंट’ असे त्रलत्रहलेले होते. ते पाहून 
शांतनुरावाांनी मला बाजूला घेऊन लरे्च एक र्ोष्ट साांत्रर्तली. ते म्हणाले, “मारे् औांधच्या राजाकरे् आमची 
त्रजनी रे्ली होती. तेथे सवग मुलाांना आपापली नाव ेसाांत्रर्तली. सा्ं थात्रनक असफयाने बापूसाहेब, अप्पासाहेब, 
नानासाहेब अशी मुलाांची नावे, सवग मुलाांच्या नावापढेु साहेब असायचे. आमच्या त्रजनीचा नांबर आला तेव्हा 
त्रतनेही ‘माझे नाव त्रजनीसाहेब’ असे साांत्रर्तले. तसे तुम्ही मांत्र्याांबरोबर आमच्या नावामारे्ही आनँरेबल 
लावलेले त्रदसते!” 

 
मांिी असो, त्रवदेशी पाहुणा असो की कोणी मोठा अत्रधकारी असो, त्याांच्याशी बोलताना शांतनुरावाांना 

कसलाही न्सयूनर्ांर् नसे. ते परखर्पणे आपले त्रवचार माांर्त. महाराष्राचे माजी मुख्यमांिी श्री. वसांतराव 
नाईक याांच्याकरे् आम्ही एक त्रशष्टमांर्ळ घेऊन रे्लो होतो. ठरलेली वळे रे्ली तरी आतून काही बोलावणे 
येईना. शांतनुरावाांची चुळबुळ सुरु झाली. आत रे्फयाबरोबर त्याांनी वसांतरावाांना, “तुम्ही बाहेरील माणसाांना 
आत बोलत्रवण्यासाठी जशी घांटी ठेवली आहे तशी एक घांटा बाहेर वाट पहात असणाऱ्यासाठी ठेवा. म्हणजे 
मुलाखतीची वळे झाली, आम्ही आलो आहोत, आम्हाला आत बोलवा, म्हणनू बाहेर वाट पाहत 
असलेफयाांनाही घांटा वाजत्रवता येईल.” असे म्हटले. वसांतरावाांनी अथातच उशीर झाफयाबिल त्रदलत्रर्री 
व्यक्त केली व पुढे आमची चचा सुरु झाली. 

 
महाराष्राचे मुख्यमांिी ना. शरद पवार याांच्या अध्यितेखाली मुांबईत महाराष्र चेंबरमध्ये लक्ष्मणराव 

त्रकलो्कराांची शताब्दी साजरी झाली. त्यावळेी मुख्यमांत्र्याांनी, महाराष्रातील रोजांदारी कशी वाढवावी यावर 
शांतनुरावाांचे एक त्रटपण आफयाचे व त्यावर त्रवचार चालू असफयाचे साांत्रर्तले. शांतनुरावाांनी आपफया भाषणात 
“मी ही त्रटप्पणी तुमच्याकरे् पाठवनू एक मत्रहना झाला. दोनच त्रदवसाांपूवी ती तुमच्या टेबलावर आफयाचे 
ऐकून आियग वाटले. इतक्या धीम्या र्तीने राज्यकारभार चालला तर राज्याचे कसे होणार?” अशी त्याांना 
जाहीररीत्या कोपरखळी मारली. 

 
शांतनुरावाांच्या वयाचा, त्याांच्या अत्रधकाराचा मान असा होता की त्याांनी असे काही म्हटले, कुणावर 

टीका केली तरी तो शोभनू त्रदसे. त्यात त्रकल्फमष काही नसे. आपला समाज सुधारावा, आपण आधुत्रनक बनाव,े 
ही इच्छाच त्यामारे् असे. हा देश, हा समाज त्रवज्ञात्रनि व्हावा, औद्योत्रर्क सां्कृती येथे रुजावी, उद्योर्धांद्याने 
येथे खूप प्रर्ती करावी, आपफया देशाचे नाव जर्ात व्हाव.े या पोटत्रतर्कीतून त्याांना सरकारने घातलेफया 
कृत्रिम बांधनाची चीर् येत असे. मर् त्याांना राहात नसे. त्याांना टीका करावीशी वाटत असे आत्रण ते ्पष्टपणे 
बोलत. माि फुकाचा वादत्रववाद करणे, नसत्या चकाटया त्रपटणे सकवा कुणावर तरी टीका करीत सुटणे 
ह्याचा त्याांना मन्वी त्रतटकारा होता. 

 
एका मोठ्या उद्योर्पतीने एका चचेत मराठा चेंबरमधील एका प्रकाराबिल टीका केली. शांतनुरावाांनी 

नांतर मला त्याबिलचा तपशील त्रवचारून त्याबाबत एक सत्रव्तर त्रनवदेन तयार करायला साांत्रर्तले. त्या 
उद्योर्पतीना त्याांनी भेटायला बोलत्रवले व मलाही हजर रहावयास साांत्रर्तले. माझ्या समि हे लेखी त्रनवदेन 
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त्याांना त्रदले व ते म्हणाले. “परवा सहज तुम्ही बोलण्याच्या ओघात चेंबरबिल काही बोललात. मी या 
त्रवषयाची चौकशी केली आत्रण त्यावर एक त्रनवदेन तयार केले आहे. ते या पात्रकटात आहे. तुम्ही ते सवर्ीने 
वाचा. प्रत्यि व्तुल््थती थोर्ी वरे्ळी त्रदसते.” तो उद्योर्पती काय समजायचे ते समजला. त्याचा अपमान 
न करता, वादत्रववाद आणखी न वाढत्रवता शांतनुरावाांनी हे प्रकरण शाांतपणे त्रमटत्रवले. 

 
वर्ीलमांर्ळींबिल योग्य तो आदरही त्याांच्या मनात असे. चेंबरच्या नव्या इमारतीचा भतू्रमपूजनाच्या 

वळेी (कै.) श्री. एफ.र्ी. पदमजी आले होते. त्याांचे वय त्या वळेी ९२ वषांचे, पण त्याांचा आग्रह होता की सहदू 
पद्धतीने व्यवल््थत भतू्रमपूजन व्हावयास हव.े त्या वळेी शांतनुराव पुढे झाले. त्याांनी आम्हा सवांना साांत्रर्तले, 
“आमचे पपा खूप वय्कर असताना त्याांना मी साांभाळले आहे. वृद्धाांना कसे वार्वावयाचे हे तुम्हाला माहीत 
नाही.” आत्रण त्याांचे बूट, पायमोजे काढण्यापासून सुरुवात करून त्याांना भतू्रमपूजनाच्या जारे्वर बसवनू सवग 
त्रवधी पूणग होईपयंत त्याांच्याजवळ बसून रात्रहले. मोटारीत ते बसेपयंत त्याांनी त्याांची सवग काळजी घेतली. 

 
कै. पांत्रर्त सातवळेकराांच्या ऋत्रषतुफय त्रवद्वते्तबिल त्याांना खूप आदर होता. म्हणून त्याांच्या 

शतसाांवत्सत्ररक उत्सवाच्या प्राथत्रमक बैठकीत हजाराांचे सांकफप सोर्ले जात असताना शांतनुरावाांनी लाखाांचा 
सांकफप सोर्ला आत्रण तो पुरा करून दाखत्रवला. पांत्रर्तजींचे कायग रु्जरातेत. परांतु त्याांची बूज महाराष्रानेही 
राखली हे आर्ळे समाधान त्याांना त्रमळवनू त्रदले. 

 
भा्करराव काळे सकवा वा. ल. पाटील या त्याांच्या रु्रुजनाांबिलही त्याांना अत्रतशय आदर. त्या 

भार्ात रे्ले की त्याांच्या खेरे्र्ावी जाऊन शांतनुराव त्याांना भेटून येत. 
 
शांतनुराव माणसाांना कसे वार्त्रवतात याचा मला एकदा चाांर्ला अनुभव आला. फेर्रेशनचे त्यावळेचे 

अध्यि श्री. रमणभाई अमीन याांच्यासमवते आम्ही बेळर्ाव, हुबळी व कोफहापूर असा दौरा आखला होता. 
त्याांच्या त्रवमानानेच रे्लो होतो. बेळर्ाव, हुबळी झाफयावर कोफहापूरला आलो. तेथे घाटर्ेंच्या घरी लग्न 
होते. त्याला पणु्याहून त्रकलो्कर कुटुांबातून बरीच मांर्ळी आली होती. त्याांनाही पुण्याला परत यायचे होते. 
त्यातील अनेकाांनी त्रवमानात कोणकोण आहेत, जार्ा आहे का अशी साहेबाांकरे् चौकशी केली परांतु 
शांतनुरावाांनी सवांना ‘तुम्ही आलात तसे परत चला’, असे सुचवनू मला “साबरे्, सकाळी सारे्आठ वाजता 
आपफयाला त्रनघायचे आहे. तयारीत राहा.” असे साांत्रर्तले. पुण्याला आफयावरही घरापयंत पोचत्रवले. ही 
आहे छोटी र्ोष्ट. पण माणसाांची अशी काळजी घेतफयानेच त्याांच्यासाठी काम करावयास कोणीही तयार होत. 
 
अभ्यासू वृत्ती 

 
शांतनुराव अत्रतशय अभ्यासू होते. त्याांचे वाचनही सतत चालू असे. ‘लकाकी’ या त्याांच्या 

त्रनवास्थानापासून र्ार्ीत बसले की ते मात्रसक, वृत्तपि वाचत बसत. ते थेट ऑफीस सकवा कारखाना 
येईपयंत. काही महत्वाचे आढळले तर त्या त्या माणसाकरे् खुणा करून पाठवीत. 

 
काही वषापूवी आपफयाकरे् परकीय चलनाचा साठा बराच झाला होता. त्याचा त्रवत्रनयोर् कसा 

करायचा हा प्रश्न होता. शांतनुरावाांची कफपना होती की आपण या त्रनत्रमत्ताने सोन्सयाची आयात करावी. 
देशातील सोन्सयाचे साठे वाढवावते. पण ही र्ोष्ट अनुत्पादक आहे त्यामुळे देशाचे काही भले होणार नाही ही 
दुसरी बाजू होती. शवेटी असे ठरले की प्रा. त्रव. म. दाांरे्कर याांच्याशी या त्रवषयावर चचा करावी. म्हणून दोन 
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त्रदवस सायांकाळी ‘लकाकी’ वर या चचा झाफया. या वळेी शांतनुरावाांनी एखाद्या त्रवद्यार्थ्याप्रमाणे दाांरे्कराांना 
अनेक प्रश्न त्रवचारून परकीय चलनाचा होणारा व्यवहार, त्यातील रु्ांतारु्ांत हे त्रवषय समजावनू घेतले. दोघाांत 
फार उत्तम चचा झाली. हे दोन्सही त्रदवस सा्ं मरणीय झाले. मर् दाांरे्कराांच्या लोणावळा येथील सां्थेमध्ये या 
त्रवषयावर सखोल चचा करण्यासाठी एक त्रदवसाची पत्ररषद बोलवावी असे ठरले. यासाठी बरेच प्रबांध तयार 
करण्यात आले आत्रण पे्रमशांकर झा, र्ॉ. ब्रह्मानांद, र्ॉ. पेंर्से आत्रण इतर बरेच अथगशास्त्रज्ञ या चचेसाठी हजर 
रात्रहले. चचा अत्रतशय उत्तम झाली. या सवांपढेु शांतनुरावाांनी आपफया मनातील शांका माांरू्न त्याांचे त्रनरसन 
करून घेतले. 

 
एकदोन आांतरराष्रीय पत्ररषदाांसाठी त्याच्याबरोबर त्रनबांध तयार करण्याचा योर् आला. अनुभवाांतून 

आलेले त्रवचार, अर्दी वरे्ळया प्रकारे कोणत्याही प्रश्नाचे त्रवश्लेषण करण्याची हातोटी, आपफया देशाच्या 
त्रहतसांबांधाचे सांरिण ह्या दृत्रष्टने त्याांच्याशी चचा करण्याचा योर् म्हणजे एक त्रवलिण सुखद अनुभव असे. 
‘जनरल त्रस्टीम ऑफ त्रप्रफरन्ससेस’ या त्रवषयाच्या त्रनत्रमत्ताने अत्रवकत्रसत देशाांची त्रनयात वाढावी म्हणनू 
शांतनुरावाांनी केलेफया सूचना तज्ज्ञाांना एवढ्या महत्वाच्या वाटफया की सूचनाांचा त्रवचार करण्यासाठी 
‘उांक्टार्’ या आांतरराष्रीय सांघटनेने ्वतांि आांतरराष्रीय सत्रमती नेमली. चुकीची शब्दयोजना, 
फापटपसारा, त्रनष्कारण त्रदलेली आकरे्वारी त्याांना त्रबलकुल आवर्त नसे. जे पात्रहजे ते मुिेसूद, थोर्क्यात 
व ्पष्टपणे साांर्ावयाचे हा त्याांचा खाक्या. आपफया भाषणासाठी ते नेहमी खूप कष्ट घेत असत. ्वतः काही 
मात्रहती जमत्रवणे, एखाद्या वृत्तपिाचे कािण काढणे, काही आकरे्वारी जमा करावयास साांर्णे आत्रण नीट 
त्रवचार करून मुिा माांर्णे ही त्याांची भाषणाच्या तयारीची शलैी होती. 

 
अथगशास्त्रज्ञाांच्या एखाद्या पत्ररषदेस ते रे्ले तर फक्त उद्घाटनाला थाांबून परत येत नसत. शक्यतो 

त्याांच्या चचा ऐकत सांपूणग वळे थाांबत असत. एवढ्या तयारीने ही मांर्ळी एखादा त्रवषय माांर्तात, त्या त्रनत्रमत्ताने 
आपफयाला हा त्रवषय चाांर्ला कळतो, नवीन मात्रहती कळते असे त्याांना वाटत असे. अथगव्यवहाराचा सवांवरच 
कमीअत्रधक पत्ररणाम होत असफयाने हा सवग व्यवहार फक्त अथगशास्त्रज्ञाांकरे् सुपूदग करून चालणार नाही, 
व्यवहारी जर्ातील उद्योजकाांनीही यात भार् घेतला पात्रहजे अशी त्याांची भावना होती. 
 
पुण्याचा नागरी णवकास 

 
पुण्याच्या औद्योत्रर्क त्रवकासात शांतनुरावाांनी फार मोठा हातभार लावला आहे. १९६६ च्या सुमारास 

र्ार्र्ीळ सत्रमतीचा अहवाल प्रत्रसद्ध झाला, त्यात पुण्याची औद्योत्रर्क वाढ आणखी होऊ देऊ नये, ही वाढ 
रोखावी, आहे त्या कारखान्सयाांच्या जत्रमनीही काढून घ्याव्यात, शहराच्या पत्रिमेस असलेफया कारखान्सयाांचे 
्थलाांतर कराव,े भोसरीला सरकारने आणखी औद्योत्रर्क जमीन त्रवकत्रसत करू नये अशा त्रशफारशी 
करण्यात आफया होत्या. ह्या त्रशफारसी अांमलात आफया असत्या तर पुण्याची औद्योत्रर्क वाढ तेव्हाच खुांटली 
असती. त्या वळेेला शांतनुराव मराठा चेंबरचे अध्यि होते. त्याांनी पिकार पत्ररषद घेऊन ह्या सवग त्रशफारसींना 
आपला प्रखर त्रवरोध दशगत्रवला व ह्या त्रशफारसींचा फेरत्रवचार व्हावयास हवा, असे ठणकावनू साांत्रर्तले. 
यासाठी पढेु सांबांत्रधत अत्रधकाऱ्याांशी चचा आयोत्रजत केली. चेंबरच्या सद्याांच्या सभा घेतफया, तपशीलवार 
अहवाल तयार करून सरकारकरे् देण्यात आले, त्यामुळे पुणे त्रनयोजन मांर्ळावर शांतनुरावाांची त्रनयुक्ती 
झाली. या मांर्ळाच्या अभ्यासर्टावर चेंबरचे प्रत्रतत्रनधी घेण्यात आले आत्रण ह्या सवग बाबींवर चचा होऊन 
शासनाने सध्याच्या औद्योत्रर्क जत्रमनी तर ठेवफयाच, त्रशवाय आणखी काही जत्रमनीही त्यासाठी राखून 
ठेवफया. शांतनुरावाांनी वळेीच जारे् होऊन रान उठत्रवले नसते, तर पुण्याची औद्योत्रर्क वाढ मुांबई – पणेु 
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र्त्यावरील काही कारखान्सयाांच्या पलीकरे् रे्ली नसती! शांतनुरावाांनी या सवग कामाांसाठी आपला भरपूर वळे 
त्रदला. मांर्ळाच्या सद्याांना पुण्याचा पत्ररसर पाहता यावा म्हणून त्याांचे त्रवमानही देऊ केले होते. 

 
पुण्याच्या पत्ररसरात हॅनोव्हर सारखे मोठे आांतरराष्रीय प्रदशगन व्हाव े अशी त्याांची इच्छा होती. 

शांतनुरावाांनी ्वतः बत्रमंर्हॅमला पि पाठवनू तेथून त्याांच्या प्रदशगनाच्या सभार्ृहाचे आरेखन, त्याचा ताांत्रिक 
तपशील मार्वनू त्रदला.पुढे सरकार जार्ा देणार असे त्रदसू लार्ले तेव्हा त्यासाठी पसेै कसे उभे करावयाचे 
हा प्रश्न होता. शांतनुरावाांनी आपफया एका कारखान्सयातफे चेंबरला पांचाहत्तर लाख रुपये उसने देऊ केले. 
जमीन घेण्यासाठी चेंबरने हे पैसे घ्यावते व नांतर ते परत करावते, अशी आपणहून सूचना केली. पुढे अनेक 
अर्चणी आफया आत्रण हे सवगच प्रकरण बारर्ळफयात जमा झाले होते परांतु आता हा प्रकफप प्रत्यिात येतो 
आहे. शांतनुरावाांचे एक ्वप्न पूणग होत आहे. 

 
पुणे शहरातील र्त्याांबिल, येथील वाहतुकीबिल, र्त्यावर होणाऱ्या आक्रमणाबिल ते अत्रतशय 

असमाधानी होते. पुण्यातील एखादा र्ता तरी चाांर्ला व्हावा, महापात्रलकेवर अवलां बून न राहता 
उद्योजकाांनी त्रमळून तो नीट ठेवावा अशी त्याांची एक कफपना होती. त्यासाठी सांचेती रुग्णालय ते राजभवन 
हा र्णेशसखर् र्ता प्रयोर्ासाठी घ्यावा असे ते सतत साांर्त असत. सवांच्या सुदैवाने हा र्ता आता चाांर्ला 
झाला आहे आत्रण काही प्रमाणात तरी त्याांचे ्वप्न प्रत्यिात अवतरले आहे. 

 
र्तारुां दीसाठी जादा इमारती ताब्यात घ्याव्यात आत्रण र्ता रुां द केफयानांतर व्यापारी इमारती बाांधून 

त्यातून नर्रपात्रलकाांनी पैसा त्रमळवावा, अशी त्याांची एक कफपना होती. र्त्यावरील खोकी, बेकायदेशीर 
बाांधकामे थाांबत्रवण्यासाठी नार्रीकाांनी नर्रपात्रलकेवर सरळ खटले भरावते अशी त्याांची सूचना होती. नार्री 
प्रश्नाांसांबांधी ते वळेोवळेी महापात्रलकेच्या अत्रधकाऱ्याांबरोबर व तेथील राजकीय नेत्याांबरोबरही चचा करीत 
असत. एक जार्रुक नार्त्ररक म्हणून त्याांनी जेवढे शक्य होते तेवढे सवग प्रयत्न केले. 
 
कामगाराशंी संबंध 

 
त्रकलो्कर कारखान्सयातील कामर्ार त्याांना एक कुटुांबप्रमुख म्हणूनच मानत असत. पूवी 

शांतनुरावाांनी अनेक सांपाांना तोंर् त्रदले. कामर्ाराांबरोबर वादत्रववादही केले. परांतू त्याांचा त्रवश्वास कधीच 
र्मावला नाही. त्यामुळे अत्रलकरे् अनेक कामर्ार तांट्यात कामर्ार सांघटनाांनी शांतनुरावाांनाच मध्य्थ म्हणनू 
मान्सय केले आत्रण ते देतील तो त्रनवार्ा आम्हाला मान्सय आहे अशी भतू्रमका घेतली. शांतनुरावाांनीही अशा वळेी 
आपले झुकते माप कामर्ाराांच्या बाजूने टाकले आत्रण त्याांनी दाखत्रवलेफया त्रवश्वासाला तर्ा जाऊ त्रदला 
नाही. त्रकलो्कर कारखान्सयाांमध्ये जो प्रश्न व्यव्थापन सोर्व ूशकणार नाही तो साहेबाांवर सोपवा असा 
परवलीचा शब्द झाला होता. फार पूवी बाबजूी त्रतवारी हे कामर्ार सांघटनाांचे नेते होते. त्याांनी तर आपफया 
भत्रवष्य त्रनवाह त्रनधीचे वारसदार म्हणूनही शांतनुरावाांचेच नाव त्रदले होते. इतका त्रवश्वास शांतनुरावाांनी 
त्रमळत्रवला होता. पण हे करताना त्रश्तीत कोठे तर्जोर् नाही, कामात कोठे त्रढलाई नाही हे तत्व माि त्याांनी 
जरूर पाळले. 
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बुणिप्रामाण्यवाद 
 
शांतनुराव कमालीचे तकात्रधत्रित त्रवचार करणारे बुत्रद्धवादी होते. म्हणून त्याांच्यावर बायपासची जी 

मोठी शस्त्रत्रक्रया झाली त्याचे ते अत्रतशय व्तुत्रनिपणे वणगन करीत. यांिाचा एखादा भार् त्रबघर्ला की तो 
काढून टाकून आपण दुसरा बसत्रवतो, तशी ही शस्त्रत्रक्रया आहे असे त्याांचे मत होते. त्यामुळे त्याांनी आपफया 
मृत्यूनांतर आपला देह वैद्यकीय त्रवद्यार्थ्यांच्या त्रशिणासाठी देण्याचे ठरवनू टाकले होते.त्याप्रमाणे त्याांचे 
देहदान झाले. तसेच शवयािा, श्रद्धाांजलीची भाषणे त्याांना मान्सय नव्हती. आपफयापुरती तरी अशी व्यव्था 
त्याांनी करून ठेवली. बतु्रद्धवादात्रशवाय हे शक्य नाही. 
 
संवेदनशीर्ल शंतनुराव 

 
शांतनुराव फटकळ आहेत, परखर् आहेत असा सवगसाधारण समज होता. तो काहीसा खराही होता. 

पण त्याांच्यामध्ये काही भावत्रनक ओलावा असेल का? प्रसांर्ी तेही भावनात्रववश होत असतील का? 
शांतनुरावाांनी साांत्रर्तलेफया एका आठवणीतच या प्रश्नाचे उत्तर त्रमळेल. वरेूळच्या शाळेत फाटके कपरे् 
घातलेली दोनश े– तीनश ेमुले सकाळी प्राथगना म्हणत होती. मुख्य म्हणजे शांतनुरावाांनी ही प्राथगना त्याांना 
त्रलहून त्रदली होती. फाटक्या चड्डीत असलेली ही र्रीब मुले, “मी श्रीमांतीचा दु्वास करणार नाही. कष्ट 
करेन व मोठा होईन.” ही प्राथगना म्हणत असताना शांतनुराव हेलावनू रे्ले होते. ‘भावनेने मी भारून रे्लो 
होतो’ ही कबुली खुि त्याांनीच त्रदली! ही शाळा चालत्रवणाऱ्या ताई व्तीकर ह्याांनी त्या त्रदवशी शांतनुरावाांचा 
आवाज कसा सद्र्त्रदत झाला होता याचीही आठवण नांतर साांत्रर्तली. 

 
काही वषांपूवी शांतनुरावाांच्या बांर्फयापलीकरे् दोन – चार घरे सोरू्न एका बांर्फयामार्ील तरुण 

मुलाचे पहाटे अचानक हृदयत्रक्रया बांद परू्न त्रनधन झाले. त्याची बायको व दोन मुले नार्पूरला होती, त्याांची 
शवेटची भेट कशी व्हायची? कोणीतरी शांतनुरावाांच्या कानावर ही र्ोष्ट साांत्रर्तली. त्याांनी िणाचाही त्रवलां ब न 
लावता ्वतःचे त्रवमान नार्पूरला पाठत्रवले. त्यातून त्याच्या बायकोला व मुलाांना पुण्याला आणत्रवले आत्रण 
त्याांची शवेटची भेट करत्रवली ! 

 
माणूस त्रजतका मोठा होतो त्रततका तो एकाकी होतो का? मी आत्रण त्रवनय धुमाळे त्याांच्या घरी रे्लो 

असताना ते साांर्त होते, ‘अहो, पूवी जनरल मोत्रहते आमच्याकरे् सांध्याकाळी पते्त खेळायला यायचे, आणखी 
कोणी यायचे, आता माझ्या वयाची माणसे कोणी नाहीत. कोणाकरे् जावयाचे तर ती सवग आमच्या नातवाांच्या 
वयाची. त्याांचे बोलायचे त्रवषय त्रन आमचे त्रवषय कसे जुळून येणार? म्हणून मी सायांकाळी वळे त्रमळाला की, 
ल्व्हत्रर्ओ लावनू ऑपेराचे हे कायगक्रम बघत राहतो.” 

 
मला त्यावळेी मोठ्या माणसाांच्या एकाकीपणाचीही जाणीव झाली. त्याांच्याजवळ जाऊन बरोबरीच्या 

नात्याने कोण र्प्पा मारणार? कोण त्रवचारपूस करणार? तरी शांतनुरावाांचा मनुष्यसांग्रह फार मोठा होता. सवग 
िेिातील मोठी माणसे त्याांना मानणारी होती. तरीही ्वतःचे वैयल्क्तक सुखदुख ्वतःलाच सोसाव ेलार्ते, 
हेच खरे! 

 
र्ॉ. मीना प्रभ ूयाांच्याशी बोलताना शांतनुराव एकदा म्हणाले होते, “पप्पाांची एक र्ोष्ट साांर्तो तुला...” 

असां म्हणून शांतनुराव िणभर थाांबले. त्याांनी दूरवरची एक आठवण मनात र्ोळा केली. त्यावळेी त्याांचे 
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त्रमल््कल र्ोळे र्ांभीर झाफयासारखे वाटले. ते म्हणाले, “आमचे पप्पा शवेटच्या त्रदवसापयंत कारखान्सयाच्या 
कामाची त्रवचारपूस करीत होते. त्या सायांकाळी माि चांदा जवळ रे्ला तेव्हा ‘आज मला काही साांर्ू नकोस’ 
असे ते म्हणाले. त्याच रािी ते वारले. मला वाटतां सतत काम करणाऱ्या माणसाचां हृदय असां एकदमच बांद 
पर्ल असतां.” 

 
शांतनुरावाांचे त्रनधनही त्याांची हृदयत्रक्रया एकदम बांद परू्नच झाले! 
 
या जर्ाचा त्रनरोप घेताना बतु्रद्धवादी शांतनुरावाांच्या मनात काय त्रवचार आले असतील? हे काही 

कळायला मार्ग नाही. पण एक कृताथग, सांपन्न जीवन जर्फयावर अर्दी सुखसमाधानाने त्याांनी या जर्ाचा 
त्रनरोप घेतला असेल यात काहीच शांका नाही. लाखातून एकदाच जन्समाला येणारा असा हा महापुरुष होता. 
महाराष्राला आधुत्रनक तांियुर्ाकरे् नेणारा मार्गदशगक होता, याांत्रिक युर्ाचा महषी होता. असांख्याांची जीवने 
त्याांच्यामुळे उजळून रे्ली! 
 

अशा या महापुरुषाला ही त्रवनम्र आदराांजली! 
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६ त्रकलो्कर न्सयुमतँ्रटक कां . त्रल. पुणे १०८.४६ 
७ त्रकलो्कर कन्ससलटांटस त्रल.पुणे ५.९८ 
८ त्रकलो्कर इलेक्रोर्ाइन त्रल. पुणे ९.४३ 
९ त्रकलो्कर लीसजर् अँर् फायनान्सस त्रल. पुणे. ७.४९ 

१० कत्रमन्सस र्ीझेल सेफस अँर् सल्व्हगस त्रल. पणेु १७५.६० 
११ त्रशवाजी वक्सग त्रल. सोलापूर ४३.६० 
१२ जी. जी. दाांरे्कर मशीन वक्सग त्रल. त्रभवांर्ी ६.६८ 
१३ त्रकलो्कर प्रोप्रायटरी त्रल. पणेु ०.१४ 
१४ कफपतरू इत्रररे्शन त्रसल््टम्स प्रा. त्रल. पणेु  ०.२६ 
१५ मत्रहला उद्योर् त्रल. पणेु १.६० 
१६ त्रकलो्कर एवार पांप्स त्रल. पणेु ४.९० 
१७ पूना इांर्ल््रयल हॉटेफस त्रल.पुणे ८.७० 
१८ त्रकलो्कर कॉम्प्युटर सल्व्हगसेस, त्रल. बांर्लोर ३.६८ 
१९ त्रकलो्कर त्रसल््टम्स त्रल. बर्लोर ५.०० 
२० त्रप्रत्रसजन टूसलर् त्रसल््टम्स त्रल. धारवार् २.७० 
२१ न्सयू त्रप्रत्रसजन (इांत्रर्या) त्रल. देवास ५.४५ 
२२ त्रकलो्कर वाॅनगर ्वासी त्रल. हुबळी ६.४३ 
२३ त्रकलो्कर त्रफफटसग प्रा.त्रल. पुणे ८.२६ 

 
परदेशात काम करीत असरे्लल्या णकर्लोस्कर उद्योगसमूहातीर्ल कंपनया  

१ त्रकलो्कर केत्रनया त्रल. नैरोबी 
२ शूले (जी एस बी एच) हँबुर्ग 
३ त्रकलो्कर मलेत्रशया त्रल. कौलालां पूर 
४ त्रकलो्कर त्रड्रसलर् कां . त्रल. केत्रनया 
५ हायड्रोर्ाइन त्रल. माँत्ररशस 

  



 

अनुक्रमणिका 

णकर्लोस्कर उद्योसमूहातीर्ल नव्या कंपनया 
 
१.त्रकलो्कर फेरस इांर््रीज त्रल. पुणे. 
२.त्रकलो्कर ड्यूझ सेफस अरँ् सल्व्हगस, पुणे. 
३.रे्मेंर् त्रकलो्कर काँपे्रससग त्रल. पणेु 
४.त्रकलो्कर थेरारात्रनक्स त्रल. बांर्लोर 
५.त्रकलो्कर टेक््टाइल मत्रशनरी त्रल. बांर्लोर 
६.त्रकलो्कर ्नाइर्र जनरल त्रल. बांर्लोर 
७.त्रकलो्कर इन्सव्हे्टमेंट अरँ् फायनान्सस त्रल., बांर्लोर 
८.त्रकलो्कर कोपलँर् त्रल., कऱ्हार् 
९.त्रकलो्कर ्टीफस इांर््रीज, पुणे 
१०.त्रकलो्कर इन्सफामेत्रटक्स प्रा. त्रल., पुणे. 
११.त्रकलो्कर रे्व्हलपसग अरँ् त्रबफर्सग त्रल., बांर्लोर 
 
णकर्लोस्कर उद्योगातीर्ल चारू्ल नसरे्लल्या कंपनया 
 
१.त्रकलो्कर त्रकसान इत्रिपमेंट त्रल. पुणे. 
२.इनेक्स इांत्रजन व्हाफव्हस त्रल., पुणे. 
३.लकाकी वक्सग प्रा.त्रल., लोणावळा 
४.त्रकलो्कर मटेग्लास प्रा. त्रल. 
५.त्रकलो्कर हायटेक कँत्रपटल त्रल., पुणे. 
६.त्रकलो्कर रटाऊ त्रल., पुणे 
७.त्रकलो्कर म्युत्रझक इन्स्टूमेंटस प्रा. त्रल., पुणे 
८.त्रकलो्कर अँर् सन्सस कां . प्रा. त्रल., पुणे 
९.त्रकलो्कर बायो केत्रमकफस त्रल., पुणे 
१०.त्रकलो्कर आटो प्राँर्क्टस त्रल., पुणे 
११.त्रकलो्कर र्सँ इांर् त्रल., हत्ररहर 
१२.कनाटक त्रकलो्कर इांनल्व्हरॅानमेंट 
१३.त्रकलो्कर सल्व्हगसेस प्रा.त्रल., त्रदल्ली 
  



 

अनुक्रमणिका 

पणरणशष्ट -२ 
शंतनुराव णकर्लोस्कर यानंा णमळारे्लरे्ल मानसनमान 
 
शांतनुराव त्रकलो्कर याांना त्याांच्या हयातीत अनेक मानसन्समान त्रमळाले.त्यातील काही प्रमुख सन्समानाांची ही 
नोंद. 

१९६५ भारत सरकार तफे ‘पद्मश्री’ 
१९६९ उत्पादनाच्या िेिातील त्याांच्या कामत्रर्रीबिल ‘इल्न्स्ट्ट्यूट आफँ प्राँर्क्शन 

इांत्रजत्रनअसरर्’ या सां्थेने त्याांना ‘सर वाँफटर पकी पात्ररतोत्रषक’ त्रदले. 
१९७० ‘इल्न्स्ट्ट्यूट आँफ इांत्रजत्रनअसग’ तफे आजीव सद्यत्व 
१९७६ ‘कनाटक चेंबर ऑफ कॅामसग’ तफे ‘वात्रणज्य त्रवश्व’ ही पदवी. 
१९७६ ‘ए्कॅाटगस’ व ‘एन एफ आय’ या वृत्तपिातफे ‘मनॅ ऑफ द इअर’ म्हणून र्ौरव 
१९७७ ‘नँशनल इल्न्स्ट्ट्यटू आफँ िात्रलटी अँशुरन्सस’या सा्ं थेतफे पदक व पात्ररतोत्रषक 
१९८४ ‘मराठा चेंबर ऑफ कॅामसग अरँ् इांर््रीज’या सां्थेतफे उपराष्रपतींच्या ह्ते सन्समाननीय 

सद्यत्व 
१९८८ पुणे त्रवद्यापीठातफे र्ी. त्रलट ही पदवी. 

 
भूषवरे्लर्ली पदे 
 

शांतनुराव मराठा चेंबर आँफ काँमसगचे सतत दहा वष ेअध्यि होते. फेर्रेशन आफँ इांत्रर्यन चेंबर आफँ 
काँमसगचे ते अध्यि होते. तसेच इांर्ो-अमेत्ररकन चेंबरचे पत्रहले सां्थापक अध्यि, इांत्रजत्रनअसरर् त्रनयात मांर्ळ, 
महाराष्र आर्तथक त्रवकास महामांर्ळ. त्रर्झेल इांत्रजन उत्पादक सा्ं था, इांत्रर्यन इल्न्स्ट्ट्यूट आँफ मनेँजमेंट, 
अहमदाबाद, पुण्याची ज्ञानप्रबोधीनी, महाराष्र मांर्ळ, वृित्रमि मांर्ळ. अांध सां्था या सा्ं थाांचे ते अध्यि होते. 
या खेरीज त्ररझव्हग बँकेच्या सांचालक मांर्ळाचे ते दोन वळेा सद्य होते. आांतरराष्रीय चेंबर आफँ काँमसगच्या 
कायगकारी मांर्ळाचे ते सद्य होते. सरकारच्या अनेक सा्ं था व सत्रमत्या यावरही त्याांनी काम केले होते. 
  



 

अनुक्रमणिका 

पणरणशष्ट -३ 
सदंभय साणहत्य 
 

१. एका याांिीकाची यािा श्री. शां.वा. त्रकलो्कर 
२. आत्मवृत्त श्री. रामुअण्णा त्रकलो्कर 
३. Cactus and Roses S. L.Kirloskar (१९८२) 
४. त्रकलो्कर जन्समशताब्दी त्रवशषेाांक सांपदा 
५. सांपदा जून १९९४ 
६. त्रनवरु्ांर्ावरील रु्लाब रुद्रवाणी त्रवशषेाांक जून –जुलै १९८९ 
७. कालापढुती चार पाऊले श्री. सत्रवता भाव े(१९७८) 
८. एका नाांर्राची कहाणी र्ाँ. भा.र.साबरे् (१९८८) 
९. सांपदा शांतनुराव त्रवशषेाांक (१९७४) 

 
  



 

अनुक्रमणिका 

शासकीय मध्यवती मुद्रिार्लय, मंुबई 

  



 

अनुक्रमणिका 

 

व्यापार आत्रण उद्योर् हा कोणत्याही देशाचा कणा असतो. शांतनुरावाांसारखी 
कतुगत्ववान माणसे फार थोर्ी असतात, त्यामुळे त्याांचे वरे्ळेपण जाणवफयात्रशवाय 
राहात नाही. त्रवशषे म्हणजे महाराष्राला आत्रण मराठी माणसाला उद्योर्ाची व 
व्यापाराची परांपरा नसताना, शांतनुरावाांनी आपफया ्वताच्या उदाहरणाने त्रन सतत 
परखर्पणे केलेफया भाषणाांनी व लेखाांनी मराठी माणसात उद्योर्ाबिल प्रीती 
त्रनमाण केली. त्याांच्या पे्ररणेने मराठी तरुण उद्योजकाांची एक मोठी त्रपढी आज 
महाराष्रात उभी आहे. हेही त्याांचे मोठेच काम मानावे लारे्ल. 

 
राजकीय, सामात्रजक सात्रहल्त्यक िेिाांतील अनेकाांची चत्ररिे मराठीत 

उपलब्ध आहेत. पण यश्वी उद्योजकाांची फारच थोर्ी चत्ररिे सकवा त्याांच्या 
कामाबिलची फारच थोर्ी मात्रहती उपलब्ध आहे. जी पु्तके उपलब्ध आहेत त्यात 
अनेकवळेा सत्यापेिा अवा्तव ्तुतीच जा्त असते. या पु्तकात शांतनुरावाांच्या 
व्यल्क्तत्वाबिल आदर ठेवनूही थोड्या तट्थपणाने त्याांचे कतुगत्व साांर्ण्याचा प्रयत्न 
केला आहे. हा प्रयत्न त्रकतपत जमला आहे हे वाचकाांनीच ठरवायचे आहे. 
 

- डॉ. भा. र. साबडे 


