भारताचे भवितव्य – मेक इन इं डिया

शक्र
शनिवार रिववार साी
ु वारचा दिवस, युनिवर्सिटीचे लेक्चसि सपववि
न
आणायला बाहे र वडलेलो.

साााि

वरण भातासाी तुरडाळ, तापिळ
ु आणण वोळीसाी वीी

र्ाळण्याचे दीणाण हणेे डसलड्िचे इपडडयि स्टोअर.र. ेाििीत अर.सयावर
गोष्ट ्यािात ीे वावी लागते

ण

ण शनिवार रिववार सुटीटी हणेे सवि बपि,

आराााचा दिवस. क्लीवे स सारया टोटीयाया गावात तर साासना, हणनि
वोटोबाची सोय शुक्रवारी णरूि ीे वावी लागते. खरे िी झाली आणण निघालो घरी
यायला.

इथे अर.ेुिही ट्रास आहे त आणण बाहे र वडतो िा वडतो तो साोर ट्राा

आणण त्याच्यावर दिसला ‘ ाेण इि इपडडया’ वाला र्सपह.

आता हा इथे णुीे आला ?

वाचले तर साेले ण वुढच्या आीवयायात ेगातील सवाित ाोीे टे क्िोलिकेणल
्ेअर.र ‘हॅ िओवर’ ला आहे आणण वाटि िर िे श आहे इपडडया !
उच्चर्श्षणणासाी

ेाििीला आलेलो आणण त्यात टे क्िोलिकेणल ्ेअर.र हणेे

झालच, ते अर.सतप णाय ते ाादहत होते वण वढ
ु च्या आीवययात आहे ते िव्हते

ाादहत, त्यातनि आवले आिरणीय प्रधािापत्री ‘ाेण इि इपडडया’ चे निाािते आणण
वुरस्णते  येत आहे त हे वादहले, घरी वरततािा वे ळ घालवण्यासाी िव य र्ाळाला.

डसलड्ि ते क्लीवे स 1.30 तासाचा प्रवास, स्थाि रहणहण णेले आणण उघडला
लॅ वटिव. हॅ िओवर ्ेअर.र टाणले आणण इप केनिअर.रसाी चा खकेिाच र्ाळाला.
“ PM Narendra Modi coming with Make in India Campaign “

वाचले आणण

िवचारचक्र सुरु झाले, ाेण इि इपडडया बद्िल.
भारताच्या औद्योगगण िवस्तार आणण प्रचारासाी चालन णेलेली ‘ाेण इि इपडडया

णॅवेि’ ेाििीवयंत येऊि वोचली. भारतातया इपडस्ट्रीेिा प्राोट णरण्यासाी ,
इपटरिॅ शिल

क्सवोेर र्ाळवनि िे ण्यासाी घेतलेला इनिशी टीव णौतुणास्वि आहे ,

वण आता तो र्सपह अर.शा िे शात आहे केथे तो र्सपह िाही ाापेर आहे . “ाेड इि
ेाििी“ ह्या ्षणेत्रातील राेे आहे त आणण बाणी सगळे त्याला िवेयी होण्यासाी
ाित णरणारे र्शवाई. ााझा तरी अर.िुभव आहे , इपेीिीररपग ्षणेत्रात णाा णरणार्या

प्रत्येणाचाच अर.सेल, ाेड इि ेाििीचा स्टॅ व अर.सेल तर डोळे र्ाटनि ती गोष्ट

िवणत घ्यावी इतणा िववास आहे . अर.शी णाय ेाि न आहे ेाििी ा्ये ज्यााुळे

उद्योग िववात त्याचा िबिबा आहे , भारतातील उद्योेणापिा णाय र्शणता येईल
आणण ाेण इि इपडडया चे भिवतव्य णाय अर.सेल ह्याचे अर.िुााि थोडक्यात वण
स्वष्टीणरणासादहत द्यायला

ाला आवडेल.

ाेण इि इपडडया भारतातील लघु आणण ाोठ्या उद्योगापबद्िल आहे . बहुतापशी लघु
उद्योगापिा प्रोत्साहि आणण इपटरिॅशिल

क्सवोेर िे ण्यासाी आहे . लघु उद्योग

टे क्िोलोेी ाधले हणेे स्वेअर.र वाटीिस णपवा टनल बिवणारे आणण टोटीया स्तरावर

चालन झालेले हे उद्योग त्यात णाा णरणारे इपकेनियसि, टे कक्िर्शयन्स. सुरुवात होते

र्श्षणणावासनि. ेाििीशी तुलिा णेली,हे लोण तुाच्या डडरहणी सदटि ्णेटिा णागिा
इतणेच

ाहत्व

िे तात,

ते

बघतात

तुाचे

त्या

िव यातील

क्सवरटाइस. अर.थाित डडरहणी बघतात वण त्यावे्षणा ेास्त

णौशय

कललणे शि वाटि बघतात.

तुही र्शणलेया ज्ञािाचा णसा उवयोग णेलात तुाच्या प्रोेेक्ट ा्ये
इपटििर्शवा्ये.

आणण
णपवा

आवया णडे बोलायला वाईट वाटते वण िवचारधारा अर.शी आहे णी

‘ाला णाय ्क्त डडरहणी हवीय’ केथे प्रवेश र्ाळे ल ते र्श्षणण घ्यायचे. ीरलेले प्रि
ीरलेली उत्तरे . त्याच्या व्यनतररक्त शपणा िवचारायची व वेगळा िवचार ाापडायची
वरवािगीच िाही. वेवरचा pattern वण ीरलेला. Syllabus ााणाित वाटलेले. ाग
वाीापतर णरूि णपवा णिवी णरूि वास व्हायचे आणण र्ाळे ल ती िोणरी णरायची
वगारासाी . घेतलेया र्श्षणणाचा णराव्या लागणार्या णाााशी सपबपध अर.सेलच अर.से
िाही. केथे र्श्षणणच गाईडचा वावर णरूि उत्तरे िे तात नतथे ानलभनत िवचार

ाापडायला आणण शपणा सााधाि णरायला णुीला वाव अर.सणार ? वाीापतर णरूि
वेवर र्लहायच्या इतक्या व ािच्या सवयीाुळे त्याची स्वतपत्र िवचार णरण्याची ताणि
हरवि
न च ेाते .आणण

अर.शा र्श्षणणवद्धतीत डडरहणी चा स्टॅ व लागलेली ाल
ु े णाय

इिोवेटीव िवचार ाापडणार.

ााझ्या स्वतच्या अर.िभ
ु वावरूि सापगतो, ााझ्या सोबत ेािि ाल
ु े आहे त र्शणणारी
,

णा सेर्ास्टर ला

णच िव य घेतील, अर.शािे त्यापचे ाास्टसि 4-5 व े  चालेल,

वण ते त्या त्या िव यातील ‘ ाास्टर ‘अर.सतील, णागिावर डडरहणी अर.सलेले इप केनियर
िसतील.

ाेण इि इपडडया बद्िल बोलतोय तर इिोवेशि च्या बाबतीत सापगावे लागेल.

ह्या

ेगात णाहीही अर.शक्य िाही हणतात. ाी ्क्त ेाििी िाही तर ेवाि वगैरे
इतर िे शातील लोणापिव यी वण सापगतो, अर.शक्याला शक्य णरूि िाखवण्याची
दहात, ताणि आणण वेशन्स ह्यापच्याा्ये आहे . भारतात

खाद्यािे ाेग्लेव

प ाशीि बिवण्याचा िवचार बोलनि िाखवला तर त्याला वेयायात
वावरुि विर्शग

प ाशीि चा आवाे, होतो त्या आवाेािे त्रास वण ‘चलता है ’
णाढतील. होतो विर्शग
ही ाें टीयार्लटी. इथे अर.से बोलले तर डडेाइि ललाि बिवायला लागतील, खचि णती
येऊ

िे ,

ेर

तुाच्या

आयुष्यातील

रोे

10

र्ानिटे

प
विर्शग

ाशीि

च्या

आवाेावासनि तुाची सुटणा होणार अर.सेल तर बिवतील हे लोण. इपडकस्ट्रे च्या
बाबतीत वण तसेच.

स्वस्त स्वस्त बिवायला ेातो आणण खचि – ्ायिा -

गण
ु वत्ता ही स्ल होण्याची त्रत्रसत्रन त्र िवसरूि ेातो. ाेड इि चाइिा चे णसे झाले ,
खचि णाी णरता णरता क्वार्लटीला िवसरूि गेले, आणण ‘चाइिा चा ााल’

उियास

आला स्वस्त अर.सतात ाान्य वण दटणाऊ ? सगळयापिाच अर.िुभव अर.सेल ह्याचा.
तेच ााझ्याणडे fable-castell ची वेकन्सल आहे , ाी 8 वीत अर.सतािा दिलेली
बाबापिी, ेाििीहनि आणलेली , अर.ेनिही ड्राक्टप ग साी वावरतोय ाी. अर.साच

ण

अर.िुभव ााझी ाााी, डेंदटस्ट आहे , ाी ेाििीला ेातोय हटयावर बोलली येतािा
ेाले तर णाही इन्स्ूाें टीस घेऊि ये. साधा कक्लनिपग ्िणि, स्णालवेल. इपडडयात

वण र्ाळते वण बाहे रूि णा ाागवतात .... णारण णळले , 1980 साली ेाििी हनि

आणलेली इन्स्ूाें टीस अर.ेनिही ास्त आहे त. वण इपडडयात घेतलेली वाणतात,
ाोडतात. ही आहे ाेड इि ेाििी ची ताणि. आता अर.शी गुणवत्तावण
न ि इन्स्ूाें टीस
इपडडयात बिवणे वण शक्य आहे , वण वाणत, ाोडत अर.सतील तर णोण खरे िी

णरे ल. उत्वािि चापगले आहे हा िववास निाािण णरायला वेळ द्यावा लागतो आणण
वेशन्स ीे वावा लागतो, णोणी घेत िाही हणनि प्रिडक्शि बपि णेले, अर.से झाले तर

बाहे र येऊि गेििा णरण्यावे्षणा गुहेतच गाडला ेाईल आवला ाेण इि इपडडया चा
र्सपह.

आता

हे

बोललो

क्वार्लटी,णिस्ट,प्रिडक्शि, ज्युणेशि

बद्िल,

िस
ु री

ल्षणात

घेण्यासारखी गोष्ट आहे णाा णरण्याची वद्धत, र्शस्त आणण ाराी त हणतो तसे

ह्या लोणापिा णाा णरण्याचे लागलेले वळण. ह्यापची ेीविशैलीच वेगळी आहे . वनणि
यरु ोव ा्ये सोावार ते शक्र
ु वार णाा अर.सते आणण शनिवार रिववार सुटीटी. सणाळी
8 ते 6 णाा अर.सते ा्ये 1 तासाचा लपच ब्रेण... बास.

आवयाणडे वण बहुतापश इपडकस्ट्रेा्ये अर.साच णाााचे वॅटिि आहे . ाग प्रिब्लेा
णुीे आहे . इथया इपडस्ट्रीे ा्ये गेलो तेव्हा ्रण णळला. इथे

णाााच्या वेळेत

्क्त णाा णरतात. त्या वेळेत ाोबाइल, इपटरिेट अर.शी व्यवधािे वज्यि ! णाााच्या
वेळेत णाा सोडनि िस
न रा टाईावास णाहीही णरता येत िाही. इथे वगार सुिधा

णाााच्या तासािुसार र्ाळतो त्यााुळे त्या वेळेत ्क्त णााच णरावे लागते. णि्ी
िवतात णाा णरत णरत . लपच च्या वेळेत ेेवयावर थोयाया गलवा णपवा डुलणी .

वरत वेळ सपवेवयंत णाा. सोावार ते शक्र
ु वार णाा णरतील. शनिवार रिववार ्नल
ाेा णरतील. िारू िवतील, िाचतील, वाटी णरतील, ्ॅर्ाली बरोबर भटणतील.
फ्रेश ािािे वरत सोावारी 8 वाेता सगळी ओ ्स ्नल दिसतील. हे िवशे

णा

ेाणवते, भारतात सणाळी चहा लयाययार्शवाय ऑ ्सात णाा चालनच होत िाही
आाच्या अर.से अर.र्भाािािे सापगणारे लोण वादहलेत ाी. ी ण आहे चहा िवऊि ेरी

णाा सुरू झाले तरी िपतर ही ्ेसबनण वर ऑिलाइि णसे अर.सता हो? णाा णरता
णरता ा्ये ा्ये वाटीस अर.व चा बीव बीव वण चालन अर.सतो. ाीदटपगच्या वेळी
्क्त सायलपट ाोड. णाा णरतािा

णीणडे ऑ ्सच्या ्ोि वरुि घरी ्ुणट

्ोि. ेेवला णा? शाळे त गेला णा? णाय णरतोय? िवचारवस
न

णपवा ाैत्रत्रणीशी

णटी वाटी ीरवण्यासाी चचाि चालन अर.सते.

णाही र्ात्रापचे bored in office, sleepy Monday, Sad meeting अर.सले स्टे टस
अर.वडेट येत अर.सतात. स्टॅ दटक्टीस वावरुि णॅलक्युलेशि णेले तर दिवसाचे 4 तास

वण सलग णाा होत िाही सरासरी. आणण ाग टागे ट वनणि िाही झाले, प्रोेेक्ट
क्सटे न्शि द्या ललीे हणनि रडत बसा , अर.से होईल णा ाेण इि इप डडया स्ल?

आणण सहे बोलायचे हणनि िाही तर ही टवाळक्या णरण्याची सवय आवया
अर.पगात र्भिलीय. तुहाला खोट वाटे ल वण

णिा ेरी लेक्चरला लेट झालो तर

इथले प्रो्ेसर बोलतात ‘U Indians are always late” आता णधीही इप डडयाला ि

गेलेया ेािि प्रो्ेसर च्या ािात अर.सले इपप्रेशि आहे आवले तर त्याला आवणच
णारणीभत
न आहोत.

ाेण इि इपडडया च ेो डपणा िवटला ेातोय,प्राोशि, अर.र्भााि वगैरे आवयावरु ते

ी ण आहे वण ेरा इणडे येऊि बघा. इथया लोणापची णाा णरण्याची वद्धत ,
टे क्ििलिेी

बघनि खनव र्शणण्यासारखे आहे . आता वरवाच रति टाटापचे ेाििीतले

अर.िुभव वाचले ्ेसबनण वर. अर.नतशय सुपिर वणिि णेलाय त्यापिी ेािि लोणापचे .

बहुतेण सवांिी वाचले अर.सेलच. ह्या ाोठ्या इपडकस्ट्रअर.र्लस्टिी ेग वादहलाय,
टे क्ििलिेी वदहलीय, ती टे क्ििलेी भारतात आणण्यासाी ते प्रयत्ि णरत आहे तच.
वण आवयाला अर.शी ाेण इि इपडडया ब्रॅंड खाली वकब्लर्सटी णरावी लागतीय याचे
ि:ु ख वाटते. ेाििी Developed िे श आहे , नतथली लोणसपया णाी आहे , ी ण
आहे , वण टे क्ििलिेी ा्ये त्यापिी णेलेली प्रगनत णौतुणास्विच आहे .

ेागनतण यद्
ु धात अर.्यािहनि ेास्त उ्वस्त झालेला ेाििी आणण आेब
न ाेच
न े
यनरोिवयि िे श, त्यािपतर त्यापिी घेतलेली झेव ,गरुडझेव आहे . आता इथे बोलत
आहे त चौथी औद्योगगण क्रापनत होणार आहे आणण त्यात सवाित ेास्त भरीव वाटा

हा ेाििीचा अर.सेल. ाेण इि इपडडयातनि सपधी आहे आवली ताणि िाखवण्याची
आणण अर.कस्तत्व र्सद्ध णरायची. स्वस्त स्वस्त गाेावाेा णरूि चपद्रयाि सोडले
आवण, णाही दिवसात णपट्रोल गेला त्याचा आणण अर.वणाशात गडव झाले , णोणी
वदहली णा त्या ्ेयुअर.र ची बाताी ? सापगायला गेले तर शब्ि अर.वुरे वडतील

वढी

त्ावत,डी्रन्सेस आहे त वण आता ी ण आहे आता प्रयत्ि णरतोय तर ेाििी
सारखे उिाहरण साोर ीे ऊि प्रयत्ि णरावा लागेल. त्यापचे अर.िुणरण बीयर लयायच्या
बाबतीत णरायचे सोडनि टे क्ििलिेी डेवलवाें ट च्या बाबतीत वण णेले वादहेे.
गुहेतया र्सपहाला बाहे र येऊ द्या, ाोणळा वास घेऊ द्या.
BRICKS

िे शापवैणी

ण सुवर विवर आहोत आवण, भारत. ााझ्यासारखी णत्येण

ाुले उच्च र्श्षणणासाी इथे आलेत , णा आले इथे, भारतात वण ाास्टर डडरहणी
साी णिलेे आहे त चापगली. वैसा, ेीवि वद्धती
टे कक्िणल

बाेनला ीे वली तर ाुय णारण

ज्युणेशि. इथली अर.प्रनता र्श्षणणवद्धती,application आणण industry

oriented. तुही ाास्टर झालात णी तुही त्या ्षणेत्रातले राेे अर.सता , तुाच्या

बुद्गधात्तेला वनरण सोयी सुिवधा आणण णविाशक्तीला वनणि वाव आहे . ाेण इि
इपडडया चे भिवतव्य भारतातील
िवढीवर वनणि अर.वलपबनि आहे .

ज्युणेशि र्सस्टा, व णंग स्टा् आणण यव
ु ा

आता ेाििीत आलेत तर इथया लोणापची प्रगनत बघतील, ह्यापची णाा णरण्याची
वद्धनत र्शणतील अर.शी ाी तरी आशा णरतो. Developed िे श हणनि ेाििी
भारताला Developing – Developed
याची खात्री आहे .

या transition ा्ये वनणि सहायता णरे ल

आवयालाच िवचारवद्धती बिलावी लागेल. वेळ लागेल वण ते

ेर झाले तर BMW,PORCHE,SIEMENS,AUDI,FISCHER,BOSCH हयापच्या
स्वधे त KIRLOSKAR,TATA,BAJAJ,GODREJ सारया णपवन्या अर.सतील याची
ाला खात्री आहे .
Nachster halt Kleve bahnhof. िवचार णरता णरता वेळ णसप गेला साेलेच
िाही. लॅ वटिव बपि णेला. घरी आलो. आया आया ‘हिओवर ्ेअर.र’ चे नतणीट बुण
णेले , हटले बघन णी आवला ाेण इि इपडडयाचा

र्सपह ेाििी ा्ये. येत्या णाही

व ाित या र्सपहाच्या वालि वो णाची ेबाबिारी आाचीच तर अर.सणारे आता !

