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विद्यालांकार ज्ञानपीठ ट्रस्ट ने आयोवित केलेल्या अविनि व्याख्यानमालेत / सांिादमालेत हरीिाऊ 

विश्वनाथ कां पनी चे मालक श्री उदय वदिाणे याांनी त्ाांच्या कां पनीचा आििरचा प्रिास विशद केला. १९२५ 

साली स्थापन झालेल्या सांगीत िादे्य दुरुस्तीच्या व्यिसायास आरांि करून या कां पनीने िाद्याांच्या 

उत्पादनात ग्राहकाांची सिोतृ्कष्ट सेिा देऊन िगिर नाांिलौवकक वमळिला आहे. सांिावदनी, तबला, 

तानपुरा, िीणा, स्वरमांडळ, बासरी, सांतूर, ढोलक, ढोलकी, मृदांग, व्हायोवलन, सतार, सरोद, मँडोवलन 

वगट्ार, आवण, यासारखे अनेक उच्चप्रतीच्या िाद्याांचे उत्पादन ते तज्ञाांकरिी मुांबईतील दोन सुसज्ज 

कारखान्यात करतात. स्थावनक बािारपेठेतील कां पनीच्या यशासोबतच त्ाांनी िागवतक बािारपेठ सुद्धा 

लीलया कावबि केली. सध्या अनेक पारांपररक िाद्याांची िागा इलेक्ट्र ॉवनक्स िाद्याांनी घेतली आहे. या निीन 

बदलाचे ते  स्वागतच करतात. िरी ही िाद्यां कमी िेळात अचूक टू्यवनांग करत असली तरीही पारांपररक 

िाद्याांच्या आिािात नैसवगिक गोडिा असल्याने आिही त्ाांना िरपूर मागणी आहे. पारांपररकता आवण 

आधुवनकता याांतील सुिणिमध्य साधण्यास ते प्राधान्य देतात. 

 

सुरुवात 

सुरुवातीला हरीिाऊ विश्वनाथ वदिाणे याांनी दादि येथे फुलांचा व्यवसाय केला पण दतथे त्ाांचे मन िमेना. बाजापेटीची आवड 

त्ांना स्वस्थ बसू देईना. मग त्ांनी १९२५ साली बाजापेटी आदण ग्रामोफोन दुरुस्तीचा व्यवसाय सुरू केला. १९२७ साली 

दादिच्या कंुभािवाड्यात ७५ कारागीराांना सोबत घेऊन िाद्याांच्या दुरुस्तीचा कािखाना सुरू केला. हिीभाऊंनी जममन 

बनावटीची हामोदनयम पूणमपणे उघडून पुन्हा पूििित बनवली. एखादी गोष्ट दिकण्यासाठी ही अिी किामत किावी लागते 

त्ादिवाय त्ातील पूणम ज्ञान आपल्याला दमळत नाही. सांपावदत केलेले ज्ञान त्ांनी आपल्या कािादगिांनाही ददले. त्ाकाळी 

िाद्याांना सूर लािण्यासाठी नादकाट्याचा िापर होत असे, परां तू हररिाऊ केिळ कानाांने ऐकून अचूक स्वर िुळवित असत. 

विविध आव्हानाांना सामोरे िात त्ाांनी यशाची मुहूतिमेढ रोिली. प्रदथतयि सांगीतकाराांच्या आिश्यकतेनुसार समायोवचत 

बदल करत िादे्य वनवमितीत िैविध्य िोपासले.  

 

श्री उदय ददवाणे याांच्या बद्दल 

श्री उदय वदिाणे याांनी १९७८ पासून या व्यिसायात स्वतःला झोकून वदले आहे. सििच सांगीत िाद्याांची त्ाांना उत्तम िाण 

असून व्हायोवलन आवण तबल्याचे विवधित प्रवशक्षण सुद्धा घेतले आहे. स्वतः अवियांता असल्याने त्ाांनी व्यिसायात 

तांत्रज्ञानाचा कौशल्याने सुयोग्य िापर केला. निोवदत कलािांताांना सांधी देत िेष्ठ संगीतकािांकडून त्ाांच्या गाण्यांचे आठिा 

स्वर, धुांद क्षण, िरारी याांसारखे एकूण सहा अल्बमही तयार केले आहेत. कारागीराांचे प्रवशक्षण, कामातील बारकािे, 

कामाप्रती अपार श्रद्धा, आवण बाांवधलकी याांिर त्ाांचे विशेष लक्ष असते. कामाचा सिोत्तम दिाि, आवण काळानुरूप बदल वह 

एिढीच ओळख त्ाांना ९५ िषाित  िागवतक बािारपेठेतील व्यिसायात अगे्रसर राहण्यास मदत  करते. 



 

 

दियाात आदण ग्राहक सेवा 

कां पनीस १९६८ मधे्य वनयाितीचा परिाना वमळाला, तेंव्हापासून कां पनीने हॉलांड, िमिनी, पॅररस, स्वस्वत्झलंड, अमेररका, बहरीन, 

ऑस्टर ेवलया, नू्यझीलांड, दवक्षण आविका यासारख्या विविध देशात सांगीत िाद्याांची मोठ्या प्रमाणात वनयाित करीत आहे. िादे्य 

वनवमितीत गुणिते्तच्या बळािर त्ाांनी निनिीन बािारपेठ शोधली, ५०% हून अवधक वनयाितीिर िर वदला. िगिरातील 

अनेक सुप्रवसद्ध कलािांताांनी त्ाांच्याकडून आििर सांगीत िादे्य घेतली आहेत. िाद्याांच्या दुरुस्तीसाठी आवण ग्राहकाांच्या 

सेिेसाठी ते सदैि तत्पर असतात. 

 

उत्सव आदण सांगीत अल्बम 

हररिाऊ विश्वनाथ याांनी आििर अनेक शास्त्रीय सांगीताच्या कायिक्रमाचां / नाट्यसांगीताच्या मैविली ांच आयोिन केले आहे. 

त्ाांच्या मुख्य शाखेचा अमृत महोत्सि, प्रिादेिी शाखेचा रौप्य महोत्सि, ओळख िाद्याांची सांगत सुराांची, स्वरनाद सन्मान 

सोहळा, स्वररचना, सांगीतोत्सि, बालगांधिांच्या आठिणी ांचा खविना, या सम हा, स्पांदन, सांिावदनी यज्ञ याांसारखे अनेक 

उत्तमोत्तम कायिक्रम केले. पां. सी आर व्यास, पां. वशिकुमार शमाि, पां. तुलसीदास बोरकर, पां. यशिांत देि, पां. उल्हास बापट्, 

बालगांधिि, नौशादिी, तौविक कुरेशीिी, सांगीतकार अशोक पत्की, पद्मिा िेणाणी िोगळेकर, शांकर महादेिन, अिधूत 

गुपे्त, बेला शेंडे, कौशल इनामदार, वमवलांद िोशी आवण अनेक वदग्गि कलािांताांनी हररिाऊ विश्वनाथ आयोवित सुमधुर 

कायिक्रमातून रवसकाांना मांत्रमुगध केले.   

 

कायाक्रमाबद्दल थोडक्यात 

विद्यालांकार ज्ञानपीठ ट्रस्ट ने आयोवित केलेल्या या अविनि कायिक्रमाचे प्रास्ताविक, िके्त आवण मुलाखतकार श्री सतीश 

िोशी याांचा पररचय प्रा.अांबादास देशमुख याांनी करून वदला. श्री सतीश िोशी याांनी मुलाखत खुलित, रांगतदार करत 

कायिक्रमाची उतु्सकता िाढिली. श्री उदय वदिाणे याांनी तीन वपढ्ाांचा इवतहास साांवगतला, उपस्वस्थताांच्या सिि प्रश्ाांची उत्तरे 

वदली, सांिावदनी, पायपेट्ी, २२ शु्रती ांची पेट्ी, तबला, बासरी, सतार, वगट्ार या सारख्या अनेक िाद्याांची मावहती वदली, 

व्हायोवलन िादन करून श्रोत्ाांची दाद वमळिली. प्रवतिा, अविरुवच, पररश्रम आवण नािीन्याचा शोध घेणाऱयाांना िाद्य 

वनवमितीच्या प्राांतातही यशाची उांच िरारी घेता येते हे अधोरेस्वखत केले. प्रा.अांबादास देशमुख याांनी रवसकाांचे, मान्यिराांचे 

आिार व्यक्त करून कायिक्रमाची साांगता झाली.  
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