
मनोज �भाकर कुळकण� हे गेल� ५ वष
 हॉगंकॉगं महारा�� मडंळाचे अ�य� असनू त े"गज
 

मराठ!" या स"ंथे$या "�ॅटेिजक स(मतीचे सद"य आहेत. -यांनी गे.या वष/ भारता$या पवू
कडील 

देशांतील महारा�� मडंळांचा एक गट  - "पवू5बधं" "थापन केला आहे.  

 

त ेस�या "जॉ8सन इलेि:�क" या हाँगकाँग मधील बहुरा���य कंपनीत "कॉप=रेट स>लाय चेन"चे ?मखु 

Aहणून काम कर�त आहेत. जॉ8सन इलेि:�क कंपनी मायCो मोटस5 बनवणाEया कंप8यांत अFेसर 

असनू, जगभर वेगवेगGया Hठकाणी असले.या कंपनी$या 36  कारखा8यांत अशा मोटस5चे उ-पादन केले 

जात.े कंपनीचा वाJष5क JवCK महसलू अदंाज े३.५ अMज डॉलस5  (२५,००० कोट� Qपये) आहे आSण Tी. 

मनोज हे अदंाज े१०,००० कोट� Qपयां$या, मोटार�ंना लागणाऱया क$$या मालाची आSण सWुया भागांची 

खरेद� करतात.  

 

त ेस>लाय चेन मॅनेजमXट -परुवठा साखळी Yयव"थापनातील तZ असनू -यांना जाग[तक तसेच 

"था[नक पातळीवर अ(भयां\]कK उ^योगात परुवठा साखळी "थाJपत कर_याचा तीस हून अ`धक वषाaचा 

समcृ अनभुव आहे. गे.या तीस वषा5त -यांनी मHहdंा आSण मHहdंा, फोड5 मोटस5, इमस5न इलेि:�क, 

रोझमाऊंट मेजरमXट, जॉनसन इलेक��क अशा JवJवध भारतीय, अमेhरकन, यरुोJपयन आSण आ(शयाई 

कंप8यांम�ये JवJवध पदांवर काम केले आहे. -यांनी जगभरातील 800 हून अ`धक अ(भयां\]कK 

कंप8यांना भेट Hदल� असनू, jक-येक कंप8याचंे सJव"तर ऑlडट केले आहे.-यामळेु -यां$याजवळ JवJवध 

देशांतील वेगवेगGया Yयवसाय स"ंकृतीत काम कर_याचा अनभुव आहे.  

 

गेल� काह� वष
 -यांनी आ(शया पॅ(सjफक �]ेावर ल� कX Hdत केले आहे. या वेगाने Jवक(सत होणाEया 

भौगो(लक �े]ाचा अnयास कर_यासाठ! त े गेल� दहा वष
 चीनम�ये राहत आहेत. सरुवातीला काह� 

वष
 शांघाय आSण आता हॉ8गकॉ8गम�ये राहून त ेआ(शयाई Yयव"थापनांसाठ! काम करत अस.यामळेु 

आ(शयाई Yयवसाय स"ंकृती आSण ?णाल�ंबpल -यांना सखोल माHहती असनू तो -यांचा खास 

अnयासाचा Jवषय आहे. 

 

?ाथ(मक शाळेपासनू अ-यतं हुशार Jव^याथ/ Aहणून ?(सc असले.या मनोज कुळकणqना दहावी आSण 

बारावी$या बोडा5$या पर��ेत रा���य गणुव-ता (श�यव-ृती. (मळाल� असनू -यांनी के.जे.सोमrया कॉलेज 

मधून उ-पादन अ(भयां\]कKम�ये आSण स.प.जैन मॅनेजमXट स"ंथेतनू Yयव"थापन शा"]ात पदवी 

घेतल� आहे. स�या त ेहॉ8गकॉ8ग म�ये स>लाय चेन मॅनेजमXट म�ये सशंोधन करत असनू लवकरच 

-यांचा ?बधं सादर करणार आहेत.    

 



त ेजर� JवZान शाखेचे Jव^याथ/ असले तर�ह� -यांना लहानपणापासनूच मराठ! भाषचेी आSण 

सामािजक काया5ची आवड आहे. -यांनी वीस वषाaपवू/ मुबंईत दHहसर येथे मराठ! मडंळ "थापन केले 

होत.े शांघायम�ये वा"तYयात असताना -यांनी शांघाय मराठ! मडंळाचे अ�य�पद सांभाळले होत.े त े

नवनवीन क.पनांवर आधाhरत रंगमचंीय काt5Cम सादर कuन "था[नक कलाकारा$ंया कलागणुांना 

वाव दे_याचा ?य-न करत असतात.  

 

-यांनी Tी. र-नाकर मतकर�, Tी. Hदल�प ?भावळकर , Tी. (शर�ष काणेकर याचंी प"ुतके सपंाHदत केल� 

असनू लहान मलुांसाठ! काह� प"ुतके (लHहल� आहेत.          

 

Tी. मनोज यांचे बालपण गेले मुबंईतील गोरेगाव उपनगरातील एका चाळीत. आई महानगरपा(लका 

शाळेत (शv�का आSण वडील पिwचम रे.वेम�ये साधे कम5चार�. मुबंई$या मराठ!  म�यमवग/य 

वातावरणात वाढले.या आSण मराठ! मा�यमात (शकले.या Tी. मनोज यांनी इतकK ?गती केल� याचे 

Tेय त ेआईबाबां$या स"ंकारांना, -यांनी मनावर \बबंवले.या साधेपणा, मेहनत आSण ?ामाSणकपणा 

यां$या मह-वाला देतात. 


