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डॉ. सु. �व. रानडे 

आय. ट(. �ेऽात नाव िमळ�वले+या यशःवी उ,ोजकांचे फोटो व मा0हती असणारे ‘िसिलकॉन �हॅली मेटस ्’ हे 
पुःतक बंगलोरला फोरमम4ये पा0हले. कुतुहलाने पुःतक चाळले ते�हा 5यात बंगलोर व िसिलकॉन �हॅली यांची 
तुलना केलेली व दो7ह( 0ठकाण9या आय. ट(. उ,ोजकां9या ू5य� मुलाखती घेऊन मा0हती िल0हलेली 
आढळली.  

मी िसिलकॉन �हॅलीम4ये नुकताच जाऊन आलो होतो. तेथील वैभव पाहन माझे डॊळे 0दू पून गेले होते. 
िसिलकॉन �हॅलीला हे वैभव िमळवून दॆEयात भारतीयांचा मह5वाचा वाटा आहे हे ऎक+याने मी मनोमन 
सुखावलो होतो. टेक Gयु झयमम4ये ‘सुहास पाट(ल’ हे नाव कोरलेले पा0ह+यावर माझी छाती अिभमानाने भIन 
आली होती. आय. ट(. उ,ोगाची पंढर( असणाJ या ःटॅ7फोडK युिन�हिसKट(ला भेट 0द+यावर तर मी भLMभावाने 
तेथील दगडगोटे िसिलकॉन िचप मानून घर( घेऊन आलो होतो. भारतात परत+यानंतर आम9या Nानद(प9या 
भावी संगणक तNांना 5यातील एक एक दगड देऊन तो देवात ठेवEयास सांिगतले होते व तुGह( सवाOनी 
िसिलकॉन �हॅलीत जाऊन यश िमळवायची खणूगाठ बांधा असे सुच�वले होते. साह जकच ‘ िसिलकॉन �हॅली’ हे 
नाव वाचताच मी ते पुःतक �वकत घेतले.  

अमे�रके9या प Qम 0कनारपRट(वर असणाJ या कॅिलफोिनKया राSयातील सॅन ृॅ 7सःको ते सॅन ओसे पयOत9या 
दहा मैल Vंद(9या व ३० मैल लांबीचा ूदेशास ‘ िसिलकॉन �हॅली’ असे Gहणतात. तेथे मा0हती तंऽNान �ेऽात 
Sया गतीने ूगती झाली व न�या कंप7या उदयास आ+या, 5याचीच पुनरावZृी भारतात बंगलोरम4ये पहावयास 

िमळाली. 5यामुळे लेखकाने बंगलोरला भारतातील िसिलकॉन �हॅली Gहटले आहे. पुःतका9या ूःतावनेत 
िसिलकॉन �हॅली व बंगलोर�वषयी मा0हती व भारतीयां9या िसिलकॉन �हॅलीमधील वाःत�य व टे\नॉलॉजीमधील 
ूगतीचा आढावा घेEयात आला आहे व मु]य भागात नऊ उ,ोजकांची मा0हती देEयात आली आहे. 5याचा 
थोड\यात सारांश. 

१. चंिशेखर - च7ैनईजवळ9या कंुभकोरम या गावी म4यमवगaय कुटंबात ु १९६० म4ये 0क. बा. चिंशेखर यांचा 
ज7म झाला. इं जिनअ�रंग9या ूवेशप�र�ेत यश न िमळा+याने 5यांनी बीएससीत ूवेश घेतला. �व,ा�पठात 
ितसरा बमांक िमळवून 5यांनी आप+या बुf(ची चमक दाखवली व मिास इ 7ःटRयूट ऑफ टे\नॉलॉजी मधनू 
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5यांनी इले\शॉिन\सम4ये 0डiलोमा िमळ�वला. सात वषj �वूोत नोकर( के+यानंतर 5यांनी १९९० म4ये 
अमे�रकेतील रो+टा कंपनी जॉईन केली. १९९२ म4ये आप+या घरातच ःवतःची फोरेस नावाची कंपनी काढली. 
5यांची पmी सुक7या 0हने 5यात मदत केली. पुढे याच कंपनीचे ए\झोडस हे नामांतर झाले. अमे�रकेतील 

ूोजे\ट िमळवून भारतातील 5यां9या िमऽांनी बंगलोरम4ये ःथापन केले+या कंपनीमाफK त काम कVन घेऊन 
5यांनी आप+या �यवसायाचा �याप वाढवला. ऎ\झोडस ह( कंपनी १९९८ म4ये प !लक िलिमटेड झाली. 
ट(आयई या भारतातील आय ट( उ,ोजकांना मदत करणाJ या संःथेचे कंवल रेखी यांनी २००,००० डॉलरची मदत 
केली. यातूनच जॅमबॅकर या सॉoटवेअर कंपनीची इ. स. २००० म4ये ःथापना केली व 5यासाठp १०० दशल� 
डॉलरचे भांडवल िमळ�वले. नंतर 5यांनी e4e नावाची न�या उ,ोगांना भांडवल पुर�वणार( कंपनी ःथापन केली. 

२. बी. �ह( जगद(श - जगद(श यांनी १९७८ म4य बी् . ई. इले \शकल व १९८० म4ये �ह(जेट(आयमधून 
एमटेक केले व म0हना १२०० V. ची नोकर( प5करली. दोन मुलांसह आठ बाय आठ फुटां9या एका खोलीत 
5यांनी दोन वषj संसार केला. टाटा एले\सी व नंतर िसंगापूर म4ये नो�हेल कंपनीत 5यांनी नोकर( केली. 
अमे�रकेतील कंप7यांशी संपकK  वाढवून व चिंशेखरां9या ए\झोडसम4ये जॉईन होऊन 5यांनी आप+या उ,ोगाचा 
जम बस�वला. नेटमॅ जक, नेट ःकेलर या डाटा सrटर कंप7या तसेच आयःटेशन नावाची मेल स�हsस देणार( 
कंपनी काढली. 
 

३. कंवल रेखी - ःवातंtयूाuीपूवa रावळ�पंड( येथे ज7म झालेले कंवल रेखी कानपुरात �वःथा�पत Gहणून 
रहायला आले. १९६३ म4ये बीएससी व आय. आय ट(, मंुबईला १९६८ म4ये बी टेक. कIन िमिशगन 
युिन�हिसKट(त एमएस केले. १९७० म4ये आर.सी.ए कंपनीत नोकर( सुI केली. १९७१ म4ये 5यांना ले ऑफ 
िमळाला. ४-५ वषj ःवयंिश�ण व �यवसाय के+यानंतर झीलॉग कंपनीत ३० ट\के पगार कपात असणार( 
नोकर( िमळाली. इंदरनील व सुभाष बाल यां9या मदतीने ए\सेलॉन या कंपनीची १९८२ म4ये ःथापना. १९८९ 
म4ये ह( कंपनी नो�हेलने २१० दशल� डॉलरला �वकत घेतली व नो�हेल कंपनीत ते अिधकार( बनले. १९९४ 
म4ये 5यांनी ट(आयईची ःथापना केली. ए\झोडसम4ये पैसे गुंतवले व न�या उ,ोजकांना ूो5साहन 0दले. 

४. नरेन ब�ी - १९६३ म4ये �बटसम4ये बी ई व अमे�रकेत एमएस व एमबीए केले. 0हंदथान मोटसK व ु
ःटॅ7डडK ऑईल कंपनीत नोकर( के+यानंतर अमेर( शःट बxकेत उपा4य� झाले. १९७९ म4ये ट(आरड!+यू 
कंपनीत संचालक. �हसाKटा व  �हजन सॉoटवेअर कंप7यांची ःथापना. इ. स १९९८ म4ये केवळ एक दशल� 
भांडवल असणाJ या �हसाKटा कंपनीला इ. स. २००० म4ये १०० दशल� भांडवल शेअरमधनू िमळाले. राजःथान 
आयट( उ,ोजकांसाठp RITEG संःथेची ःथापना. 5यांची पmी कुसुम 0हने अमे�रकेत RANA राजःथानी 
असोिसएशन ःथापन केली. जैन मं0दरे व असोिसएशन9या कामात आता �यःत. 

५. ूद(प कार - १९८१ म4ये नागपूरमधनू बीई. १९८३ म4ये एमबीए. �वूोत एक वषK नोकर(. १९८४ म4ये 
कॉGiयुटर पॉyट, मंुबई, बंगलोर व 0द+ली येथे. िशवा कॉiंयुटसKची ःथापना. नंतर सोनाटा सॉoटवेअर कंपनीत 
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अिधकार( Gहणून अमे�रकेत नोकर(. १९८८ म4ये परत भारतात. १९८९ म4ये मायबोलxड कंपनीची ःथापना. 
नो�हेलचे भारतातील एSयुकेशन सrटर Gहणून मायबोलxडचे काम. १९९२ म4ये कॉGंपॅक कॉiंयुटसKची ःथापना. 
िसनॉ iटक व िसःकोशी संबंध. इं0डया डॉट कॉम, ITspace.com व media2india.net वेबसाईटची िनिमKती. 

६. राज िसंह - १९६८ म4ये बीई, १९७० म4ये आय आय ट( 0द+लीत पीजी 0डiलोमा, १९८१ म4ये िमनेसोटा 
युिन�हिसKट(त एमएस. नौदलात आयएनएस �वबांतवर नोकर(. 0ड जटल 0डझाईन व �हेर(लॉग वर पुःतक 
ूिसf. InterHDL, Fiberlane Communications, Cerrent, Siara कंप7यांची ःथापना. भांडवल पुरवठा करणाJ या 
संःथात भागीदार(. 

७. सबीर भाट(या - बीएस व एमएस. अपँल कॉiंयुटसK व नंतर फायर पॉवर िसःट(म म4ये नोकर(. फायर 
पॉवर िसःट(मम4ये न�या RISC ू ोसेसर असणाJ या पॉवरपीसी िचपवर आधा�रत कॉiंयुटरची िनिमKती. १९९५ 
म4ये जावासॉoट कंपनीची ःथापना. DFJ कंपनीकडून १५ ट\के भागीदार(9या मोबद+यात ३ लाख डॉलरचे 
भांडवल िमळ�वले. १९९६ म4ये HOTMAIL ची िनिमKती. एका वषाKत ५ दशल� सभासद व दररोज ३०००० 
सभासदांची भर. मायबोसॉoट ने हॉटमेल ४०० दशल� डॉलरला �वकत घेतले. आरजू वेबसाईटची िनिमKती परंतु 
पुरेसा ूितसाद न िमळा+याने साईट बंद केली. टेले�हॉईस कंपनीत स4या उपा4य� Gहणून कायKरत. 

८. उमंग गुuा - आय.आय.ट(. कानपूर मधनू १९७१ म4ये बी. टेक., १९७२ म4ये अमे�रकेत एमबीए. व कॉपर 
फM+ड, ओ0हओ येथे नोकर(. १९७३ म4ये आयबीएमम4ये Vजू. भारतात आयबीएम माकj ट(ंग मॅनेजर Gहणून 
सहा म0हने काम. मॅ|नसन कॉiंयुटसKम4ये नोकर(. िसःट(म आर �वकिसत केले. १९८४ म4ये एस\यएूल 
डाटाबेसवर आधा�रत ूणालीसाठp गुuा टे\नॉलॉजीजची ःथापना. गुuा टे\नॉलॉजीजचे सrचरुा सॉoटवेअर Gहणून 
नामांतर. कMनॊट िसःट(Gसम4ये गुंतवणूक. नेटलॉक कंपनीचे अ4य�. 

९. एन. आर. नारायण मूतa - १९६७ म4ये Gहैसूर येथे बीई् . १९६९ म4ये आय.आय.ट(. कानपूर मधनू एम. 
टेक., सेसा या ६r च कंपनीत नोकर(. िसःट(म �रसचK इ 7ःटRयूट, पुणे येथे दोन वषj नोकर(. १९७७ म4ये पटनी 
कॉiंयुटसKम4ये Vजू. केवळ २५० डॉलर भांडवलावर १९८१ म4ये इ7फोिससची ःथापना. अमे�रका व ६ॉ7समधील 
कंप7यांशी करार. १९८७ म4ये बोःटन येथे इ7फोिससची शाखा. १९९३ म4ये प !लक कंपनी Gहणून न~दणी. 
१९९६ म4ये �ॄटन व १९९७ म4ये जपानम4ये शाखा. इ. स. १९९९ म4ये नॅसडॉक ःटॉक ए\ःचrजवर न~दणी. 
 

वर(ल सवK उ,ोजकांची च�रऽे वाच+यावर मला प0ह+याूथम हे जाणवले कM ह( सवK माणसे म4यम वगाKतून 
पुढे आली आहेत. सवKसामा7य मुलांूमाणे 5यां9याह( आयुंयात अपयश, िनराशा व नोकर(तील अशा�तता व 
हाल अपे�ा आ+या हो5या. पण या सवाOवर मात कIन केवळ िचकाट(, ददKGय आ5म�व�ास व उ9च 4येय ु
गाठEयासाठp लागणार( क� करEयाची तयार( या गणुांवर 5यांनी दैद(iयमान यश िमळ�वले आहे. आप+याकडे 
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बJ याच वेळा एकदा अपयश आले कM मुले िनराश होऊन ूयm सोडतात. 5यां9यासाठp िचकाट( व धाडस असले 
कM कशी ूगती साधता येते हे या उ,ोजकांनी दाखवून 0दले आहे. 

आज9या मंद(9या व बेरोजगार(9या काळात वर(ल उ,ोजकांची च�रऽे िन Qतच �व,ा�याOना मागKदशKक व नवी 
ूेरणा देणार( ठरतील. आय. ट(. उ,ोजकां9या ू5य� मुलाखतीवर पुःतक िलहन लेखकाने न�या �पढ(साठp ू
अनमोल ख जना खलुा केला आहे. 5याब�ल 5यांचे अिभनंदन.  

  


