सुनिल वििोदराय रायठठठााः उद्योजक घडिणारा महाउद्योजक.
नाविण़्यपूर्णत ा...इनोव्हेशनयाकल्पकप्रततभेचे

लेर्ेआणर्सकारात्मकविचाराांचाप्रत्य क्षव्यिहारसिाांनासोबतघेऊनपुढेजाण्याचाअखांडप्रयत्न 

अशा अनोख्या पररसस्पशीव्य क्त ीमत्िाचे महाउद्योजकसतनलविनोदरायरायठठ़ठाजालनायेथीलएकासामान्
य मध्यमिर्गीयर्गुजरातीकुटुांबात
ु
1956मध्ये जन्मले.

जालन्यातील सी.टी.एम.के. र्गज
ु राती विद्यालयात न
ू  शालेय शशक्षर् ि जेईएस महाविद्यालयाच्यामहाविद्यालयीनशशक्षर्पर्
ू ण केल्यानांत र

शासकीय अशभयाांत्रिकीमहाविद्यालयऔरांर्गाबादयेथून1977मध्येयाांत्रिकीअशभयाांत्रिकीअभ्यासक्रमातमराठिाडाविद्यापीठात ूनसिर्ण
याांनी
ु पदकत्
शमळविले.

लासणनअॅ ण्डटुबोपिईमबईयेथे
 1977ते  1982याकाळातट्रे तनइांजजतनयरम्हर्ूनत्याांनीप्रारांभीकामकेले. बालपर्ापासननाविण्
याच्या
ुां
ू

शोधातकल्पकते च्य
 ाप्रततभेचे अभ्यासकउद्योजकीयव्य क्त ीमत्िअसलेल्यासतनलजीचे
मननौकरीतकायमचेरमर्ेअशक्य च...एलअॅ ण्डटीच्या
ु
नौकरीचा 4 िर्ाणच्य
 ाअनभ
ु िाचीशशदोरीघेऊन 1982लाऔरांर्गाबादये थे टाईमइांजजतनयरयानव्याउद्योर्गाचाभार्गीदारीतत्याांनीप्रारांभ केला.

इलेक्ट्रॉतनक्सइन्स्ु
 मेंटससाठीलार्गर्ा-याफिक्चसणआणर्पीसीबीिरकां पोनांटबसिण्यासाठीनव्याने चविकसीतकरण्यातआलेलेजीर्गयाअनोख्या
आणर् त्या काळातील नाविण्य पूर्ण साधनाांचे उत्पादन त्याांनी सरू
ु केले. सन 1984 मध्ये जालना ये थे इलेक्ट्रो मॅग्नेटीक ररले याइलेक्ट्रॉतनक्स
कां पोनांटचेउत्पादनकरर्ाराकोअसणअॅ ण्डक्िाईलहाभार्गीदारीतलानिालघुउद्योर्गसरूक
े ला.
ु

अत्यांत  खडतर प्रिास छोटया 10 बाय 10 च्या रूममध्ये एकाचसहका-यासोबत 18 -18ताससतनलजीस्
ितःकामकरतइलेक्ट्रॉतनक
ु

तांिज्ञानातील प्रत्ये क ददिस घेऊन येत असलेलानिाबदलआणर्क्राांत ीयामळेझपाटयानेहोर्ारेपररितण
नयाचाएकुर्चअशालघु उद्योर्गािर
ु

पररर्ामहोतहोता.सतनलरायठठठाआर्खीनव्
यानाविण्यापूर्णतेच्याशोधातहोते चट्रॉवपकलयानव्याब्रॅडनािानेिॉटरदहटसणआणर्एअरकुलसण
ु
त्याांनीतयारकरर्े सरूक
े ले.
ु

पुढेएअरकुलरचीजार्गाए.सी.नेघेतलीिट्रॉवपकलएअरकुलरमार्गेपडूलार्गले.

उद्योर्ग क्षेिातीलसलर्ग 22िर्ाणच्यासांघर्णशीलिाटचालीनांत रसतनलरायठठठाप
ु
ुन्हाएकदानव्यानाविण्यपूर्णतेचीभरारीघे ण्याच्यातयारीत

होते . 1994 मध्ये विनोदराय इन कापोरे ट या स्ि तःच्या स्ितांि उद्योर्गाची त्याांनी महु तण
ु मेढ रोिली.मराठिाडयातीलप्रततष्ठीतउद्योर्ग तनलेप,

इडयरु न्स, काबसन्स आणर् एनआरबी बेअरर ांर्ग शल. या कारखान्यामध्ये प्रत्यक्ष उत्पादनासाठी त्याांच्या र्गरजेनस
ु ार विशशष्ट  अशा स्पेशल पपणज
मशशनरीजचे स्ितः डडझायतन ांर्ग करूनत्याचेउत्पादनआणर्परु िठाहेकाम सतनलरायठठठाां
नीसरूक
े ले.जालन्यातीलछोटयामोठयाअनेकलघु
ु
ु
कारागर्गराांचाएकसमहस
तनलजीनीएकिजमिला.यातिेंल्
डसण,मशशतनष्ट ,फिटर,टनणर ,कारपें टर
ु
ु

याांचासमािेशहोता.याप्रत्ये ककारागर्गराच्या

हातातील हुन्नर ओळखनत्
यालाविशशष्ट कामित्यासाठीकौशल्याचे प्रत्यक्षप्रशशक्षर्सतनलरायठठठास्
ितःदे त ात.त्याांच्याअशासकारात्मक
ू
ु
िाटचालीतजालन्यातीलशेकडोकारागर्गरआजउद्योजजर्गतातीलकौशल्यपूर्णकामेकरण्याततरबेजझालेआहेत .

जालनािऔरांर्गाबादऔद्योगर्गकिसाहतीतीलअने ककारखान्या तसतनलरायठठठाहे
 प्रॉब्लेमसॉल्िीांर्ग समस्येचेतनदानित्यात ूनसटका
ु
ु

करर्ारे  परिलीचेव्य क्त ीमत्िझाले.रािीअपरािीदे खीलकारखानामालकाांच्याअपरोक्षकारखान्यातीलइांजजतनअसण,ऑपरेटसणथेटसतनलजीां
शीसांपकण 
ु
करूनआपल्यासमोरआलेलीअडचर्माांडन
ू त्यात न
ू मार्गणशोधन
ू घेतात.हे कामकरताांनातेकधीचकुर्ालानाहीम्हण्त नाहीत.

1998विनोदरायइनकॉपोरे टने  रोटोमोल्डीां र्ग मशशनरीजचे उत्पादनसरूक
े ले.घराच्याछतािरअसलेल्यापाण्याच्याटाक्याबनिर्ारे यांि
ु

तनमाणर्करर्ाराहाअनोखाकारखानालोखांडआणर्त्रबयार्े उद्योर्गाचीपांढरीसमजल्या जार्ा-याभशमप
ू
ुिउद्योजकाांच्याजालनानर्गरीतइथल्या
औद्योगर्गकिसाहतीचीविशशष्ट ओळखझालाआहे.हाउद्योर्गचालितअसताांनाआपल्यासहकारीकारागर्गराांनािें डरबनिण्याच्यासांकल्पनेिरसतन
ु ल

रायठठठाांनीअगधकर्गतीनेकामसरूक
े ले.कालपयांत कारखान्यामध्येकामकरर्ारािकण रआजआतािें डरम्हर्जे कौशल्य पूर्णछोटीकामेस्ित ःच्य ा 
ु
अांर्गािरघे ऊनस्ितःच्याबळािरकरर्ाराझाला.हेकरतअसताांनात्यालासिणप्रकारचासकारात्मकआधारसतनलरायठठठाां
च्यारूपाने जालन्याच्या
ु
औद्योगर्गकिसाहतीतउभाआहे.जार्गा,पैसा,विजिकामातये र्ा-यासिण अडचर्ीदरकरतस
तनलजीां
नीअसेअनेकिकण सणिेंडरमध्ये रूपाांत रीतकेले 
ू
ु
आहेत .आजहीत्याांचाहाछोटे उद्योजककारागर्गरघडिण्याचाउपक्रमअख्ांडसरूआहे
.
ु

विनोदरायइनकापोरेटमधूनतयारहोर्ारेविशेर्रोटोमोल्डीां र्गमशशनस्ितःचीएकस्ितांिओळखघेउनबाजारातहळूहळुजस्थरहोऊलार्गले. 

महाराष्ट्राच्याशसमाओलाांडूनसांपूर्ण देशातविविधभार्गातसतनलजीां
च्यामशशनलाचाांर्गलीमार्गर्ीयेतहोती.सतनलजीां
नीतयारकेलेलीएकमशशन
ु
ु
म्हर्जे  एकउद्योजकच.तीमशशनजजथेविकल्या

जाईते थेएकओव्हरहेडटॅ कतयारकरण्याचाकारखानासरूहोतो.दहामार्से
कामकरतएक
ु

मालकउद्योजकउभाराहतो.अशाशेकडोमशशन्सतयारकरूनसतनलजीां
नीदेशभरातिजर्गातील50हूनअगधकदे शातअने कउद्योजकआज उ भे 
ु
केलेआहेत .

सन2000विनोदरायइनकापोरेटलादेशाबाहेर चीपदहलीऑडणरशमळाली.फिजीयादेशात न
ू रोटोमोल्डीांर्गमशशनचीऑडणरआलीआणर्स तु न ल
रायठठठायाउद्योजकाचाविश्ि सांचारसरूझाला.आज2014मध्
येजर्गातील50हूनअगधकदेशातविनोदरायइनकापोरे टयाांच्यार ो ट ो मो ल्डीां र्ग 
ु
मशशन्सिर उद्योर्ग उभे राहीले आहे. िर्ाणला समारे
20 कोटी रूपयाहन
अगधकच्या उलाढालीत ून 50 टक्क्याहन
ु
ू
ू अगधक परदेशात विकर्ा-या

मशशनरीजचे उत्पादन केल्या जाते. देशाला बहुमोल परकीय चलन आणर् देशाांत र्गणत  उद्योजकता विकास घडिून आर्र्ारा हा महाउद्योजकाचा
सकारात्मकविस्त ारिाढतिाढतजातआहे.

उद्योजकते सोबत सामाजजक बाांधीलकीचा िसा सतनल
रायठठठा याांनी तेिढयाच ताकदीने चालिला आहे.जालन्यातीलसिाणथाणने उपेक्षक्षत
ु

शशकलकरीयासमाजाच्यासिाणगर्गर्उन्न तीचाप्रकल्पते राबितातविनोदरायइनकापोरे टमध्ये शशकलकरीसमाजातीलअत्य ल्पशशक्षर्घेतलेलेयि
ु क

आजइांजजतनअरपेक्षाहीअगधककौशल्याचीकामे करतात.दरतीनमदहन्यालाकां पनीचालेखाजोखासिाणसमोरठे िल्याजातोिझालेल्यानियातील
दहस्सासिण कामर्गाराांनासमानते ने ददलाजातो.कामर्गाराांच्यापाल्याांच्याशशक्षर्ातीलअधाणखचणरायठठठाउचलतात.त्यामळेअत्
यांत विश्िासआणर्
ु
समाधानाचे सशक्त िातािरर्विनोदरायमधीलअनोखाअनुकरर्ीयऔद्योगर्गकआदशणआहे.जालन्यातीलउपेक्षक्षतशशकलकरीसमाजाच्याशैक्षणर्क
ि सामाजजक उन्न तीचा दे िगर्गरी विद्याथी विकास प्रकल्प आणर् इयत्त ा 8 िी नांत र शाळा सोडून ददलेल्या मलीां
ु च्या सिाणगर्गर् विकासाचा

फकशोरी विकासप्रकल्पहेजालनाएज्युकेशनिाउां डेशन-यांर्गइनोव्हेटरयासांस्थेच्यामाध्यमात ूनचालर्ा-यासेिाकायाणच्यापाठीशीसतनलरायठठठा

ु
हे सांपूर्ण शक्त ीतनशी उभे आहेत . यांर्ग इनोव्हेटसण या सांस्थेच्या माध्यमात ून जालन्यातील शालेय विद्यार्थयाणसाठीरोबोटीकतांिज्ञानकायणशाळाहा
नाविण्यपर्
ू णशैक्षणर्कउपक्रमतेराबितात.

मराठिाडयातील औद्योगर्गक नर्गरी औरांर्गाबाद ये थील अॅ टो क्ल स्टर च्या विकासात सतनल
रायठठठा याांचा मोठा प्रत्य क्ष सहभार्ग आहे.
ु

मराठिाडा इांडस्ट्रीअॅ ण्डअॅ ग्रीकल्चरयाउद्योजकीयसांघटने चे अध्य क्षपदत्याांनीभर्िले
 आहे.देिगर्गरीनार्गरीसहकारीबँकेचे तेउपाध्य क्षआहेत .
ु
जालन्यात रोटरी क्लबच्या माध्यमात ून दोनिेळामहाएक्सो
विकासकायणक्रमाचेत्याांनीअत्यांत यशस्िीआयोजनकेलेआहे.

विशेर्

याउद्योर्ग व्य िसायक्षेिाच्याकुांभमेळयाचे िऔरांर्गाबादिपुर्े येथे उद्योजकीय

सिणसामान्यािरप्रचांडसकारात्मकविश्िासटाकतत्याचेकौशल्य ओळखनजबाबदारीसहकामालालािण्
याचेअनोखेकसबसतनलरायठठठाां
चा
ू
ु

र्गर्
ु  आहे. विनोदराय इन कापोरे टमधील जिळपास प्रत्ये क कामर्गार आज परदे शिारी करून आला आहे.मशशनरीजबसिण्या च्याअथिा

नांत रच्यादरूस्
ु त ीसेिायातनमीताने  त्याांच्याकारखान्यातीलसामान्य िकण रपरदे शातजाऊनये त ोअशीअने कमार्सेघडिण्याचात्याांचाउपक्रमहा

अखांड चालअसतो.जालन्
यातील40उद्योजकाांनालघुउद्योर्गभारतीच्यामाध्यमात ूनचीनदेशाच्याप्रर्गतऔद्योगर्गकिसाहतीचेदशणनघडिण्याचा
ू
उपक्रमत्याांनीराबिला.

जालनाजजल्हयातीलशैक्षणर्क
लतनांर्ग ची व्य िस्था

उन्न्त ीच्याअने कप्रकल्पाांमध्येसतनलरायठठठाप्रत्
य क्षसहभार्गीआहेत .जजल्हापररर्दाांच्या
ु

शाळाांमधन
ू इ-

तनमाणर् करून दे र्े. इांग्लीश हेल्पर या अत्याधुतनक सांर्गर्कीय प्रर्ाली बसिर्े, शालेयपररसरित्यातीलस्िच्छतार्गृहाांची

तनमीतीअसे अनेकउपक्रमसतनलरायठठठाराबितआहे
त .पांत प्रधाननरेंद्रमोदीयाां च्यास्िातांियददनाच्यासांबोधनाच्याआशयातीलअने कउपक्रम
ु
रायठठठाहे र्गेल्याफकत्येकिर्ाणपासनराबितआहे
त.
ू

उद्योर्ग व्य िसाय,सामाजजक,शैक्षणर्ककायाणसोबतपार्ीयासमस्ये िरर्गेल्यापाचिर्ाणपासनरायठठठाकामकरतआहे
त .जालनाशहराला
ू

पार्ी परु िठाकरर्ा-याघार्ेिाडीजलाशयातीलर्गाळउपसण्याचार्गतचारिर्ाणपासनचाघार्े
िाडीजलसरांक्षर्मांचाचाउपक्रमतसेचदष्
ू
ु काळातील

जालना जजल्हयात शशरपूर  पध्द तीच्या बांधा-याांची तनमीती करर्ा-या सावििीबाई िुले मदहला एकात्म समाज मांडळ या सेिाभािीसांस्थेचे सतनल
ु
रायठठठाउपाध्य क्षआहेत .यासिणकामाांच्यापाठीशीसतनलरायठठठायाां
चासक्रीयसहभार्गअत्यांत मोलाचाआहे.
ु

बहुस्पशीिबहुआयामीव्य क्त ीमत्िाचेसतनलरायठठठाहे
सकारात्मकउजे चेजालन्यातीलविश्िभाग्यिानअसल्याचातनजश्चतअनुभियेतो.
ु
सांचारकरतआहे.जालन्याचेनािख-याअथाणने

शन्
ु यात ूनविश्ितनमाणर्करर्ा-याउद्योजकाच्यािाटचालीचाहाप्रिासभारताच्यासीमाओलाांडून.

सांपूर्णविश्िातपोहोचविर्ारेसतनलरायठठठाहे
व्य क्त ीमत्िजालन्याचेभर्र्आहे
त उजाणकेंद्रआहेत .
ु
ू

