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RCPP PRESIDENTIAL MESSAGE FROM  

EDITOR’S DESK 

  भाद्रपद पौर्णिमा 
भाद्रपद महिन्यात येणाऱ्या पौर्णिमेला भाद्रपद पौर्णिमा 
म्िणतात .गणपती विसर्िनाच्या दसुऱ्या हदिशी िी पौर्णिमा 
असते या हदिशी पवित्र नद्या तलाि, विहिरी इत्यादीींमध्ये 
स्नान करून गरीब, िींचिताींना ,ब्राह्मणाींना दान केल्यास पणु्य 
प्राप्त िोते असे म्िणतात . माझा मते अनींत ितदुिशी ला  
गणपतीमूती िे विसर्िन  बरीि लोकीं  नदी , समुद्रात करतात 
आर्ण बरीि लोकीं  आता िौदाींमध्ये िी विसर्िन करतात पण 
बऱ्याि िेळा विसर्िनािा दसुऱ्या हदिशी  म्िणरे्ि भाद्रपद 
पौर्णिमेला मूती   छिन ्विछिींन अिस्थेत सापडतात  
अशािेळी र्र ..शाडू िी मूती   असली तर मूती पूणिपणें  
पाण्यात विरघळते आर्ण माती खाली बसतेआर्ण िेि पाणी 
आर्ण माती झाडाींना उपयोगी  पडते..असे झाले तर पोर्णिमेला 
स्िच्ि पाणी ममळेल.. खरे तर गणपती बनिताना (आर्काल 
बरीि लोक घरी बनितात)त्यात झाडाींच्या बबया ठेिल्यास 
विसर्िनानींतर मातीत ममक्स िोऊन पौर्णिमेला गणपती रूपात 
बबया पेरल्या र्ातील आर्ण झाडाींिा रूपात   कायम िी  
आठिण सुध्धा .रािील.  दसुऱ्या हदिशीपासून 
वपतपृींधरिड्याला सुरुिात िोते या वपतपृक्षात आपल्या 
पूििर्नाींिे स्मरण करून कृतज्ञता व्यक्त केली र्ाते तसेि 
वपत्राींसाठी श्राद्धिी केले र्ाते ज्यामुळे आपल्या िींशर्ाना 
आशीिािद ममळतात आर्ण घरात सुख-समदृ्धी येते .िे 
नक्कीि करािे पण माझ्या मते र्ोपयतं ती व्यक्ती ियात 
आिे तोपयतं त्याींिा मान राखणे. िेळ पडल्यास त्याींिी सेिा 
करणे .आपल्यामुळे त्या व्यक्तीला कुठलािी मानमसक त्रास 
िोऊ नये यािी काळर्ी घेणे िी छततकेि मित्त्िािे आिे. 
तसेि घरातील िातािरण असे ठेिािे की त्या व्यक्तीला घरात 
शाींतता आर्ण समाधान ममळेल.. शेिटी काय त्याींच्याि 
मागिदशिनाने त्याींच्या सींस्काराने आपण आपले र्ीिन र्गत 
असतो तेंव्िा िी र्ाणीि  ठेिणे छततकेि गररे्िे आिे... 
शेिटी काय िो माणसू आर् आिे आर्ण उद्या नािी .... 
तेंव्हा सुज्ञास साांगणे न लगे... 
           

    Ann नीता केळकर. 

कले कलेिी परू्णिमा !! 

मन की बात!! 
आधी िींद ूतुर् मोरया! 

 
आपल्या लाडक्या गणपतीच्या आगमनाने ह्या  रोटरी िर्ाितला छतसरा महिना 
सुरू झाला. करोनािे मळभ र्िळपास गेल्याने आर्ण िरूण रार्ानिेी यािर्ी 
उत्तम साथ हदल्यान ेसिित्र आनींदािे िातािरण हदसत िोते. सलग दोन 
महिन्याींच्या धडाकेबार् प्रोर्ेक्टस ्आर्ण कायिक्रमानींतर, आपला क्लबपण 
स्स्थरािलेला र्ाणित िोता.   
 
अछनता आर्ण सुनील याींच्या अनोख्या कल्पनेमुळे आपल्याला क्लब मधील 
र्िळपास सिांच्या घरातील बाप्पाींिे ऑनलाइन दशिन घेता आले. 
 
आपल्या अॅनेटस ्िी क्लब बरोबर असलेली बाींचधलकी यािेळी िी प्रकर्ािने 
हदसून आली. त्याींच्या सिकायािने बाबा मिारार् सिस्त्रबुद्ध ेया शाळेतील 
गरीब ि गरर्ू विद्यार्थयांना आपण फी भरण्यास मदत केली ि अक्षरशः दोन 
हदिसात ५० िर्ार र्मा झालेत.  
 
सुनेत्रा च्या पुढाकाराने शछनिार िाडा येथील िेररटेर् िॉक आर्ण 'ती' च्या 
आरती साठी लोकमतला हदलेल्या भेटी आनींद देऊन गेल्यात. 
 
सप्टेंबर महिन्यातील उल्लेखनीय म्िणर्े ज्यािी  सििर्ण आतुरतनेे िाट 
पाितात ती आपली पािसाळी सिल! यािर्ी  'िेदी फामि' या निीन ररसॉटििर 
३२ ममत्र-मैबत्रणीींनी सिािथािने धमाल मर्ा केली. क्लब अॅडममन सुधीरने 
िेळोिेळी अनेक गोषटीींिा पाठपुरािा करून सिली साठीिी पूिितयारी त्याच्या 
शैलीत व्यिस्स्थत करून घेतली िोती. 
 
आपल्या सात रोटॅ्रक्टरस ्नी यूथ सेममनारला िर्ेरी लािून आपल्या क्लबला 
एक िेगळी ओळख ममळिून हदली. 
 
रोटरी िर्ि २१-२२ मध्ये कम्युछनटी साठी उल्लेखनीय ि सातत्यपूणि काम 
केल्याबद्दल आपल्या क्लबला रोटरी इींटरनॅशनल कडून सायटेशन ममळाले 
याबद्दल IPP अस्विनी आर्ण सिि क्लबिे अमभनींदन! मागील िर्ाित नींदचू्या 
सिकायािने साने गुरुर्ी िॉस्स्पटल ला हदलेल्या ऑनलाइन यूपीएस मसस्टीम 
पण नुकतीि कायािस्न्ित झाली.  
 
डडस्स्ट्रक्ट च्या ग्लोबल गँ्रट मसनर्ी प्रोर्ेक्ट मध्ये आपल्यािी क्लबने सिभाग 
घेऊन दोन बेबी िॉमिसि देऊन डडस्स्ट्रक्टच्या प्रोर्ेक्टसाठी िातभार लािला. 
सध्या आपण सािी फाउीं डशेनच्या सिकायािने 'बेस्ट आऊट ऑफ िेस्ट' आर्ण 
राधाच्या पुढाकाराने 'िॅपी ब्लॉसम' या दोन प्रोर्ेक्टस ्िर काम करीत आिोत. 
याव्यछतररक्त 'डेंटल केअर' आर्ण 'आय केअर' कॅम्पस ्च्या सींदभाित अतुल 
आर्ण त्यािी कम्युछनटी टीम काम करीत आिे. अछनलिा आठ ऑक्टोबर ला 
िोणाऱ्या 'मून लाईट टे्रल' या डडस्स्ट्रक्ट बरोबर िोणाऱ्या अनोख्या प्रोर्ेक्ट कड े
पण सििर्ण आतुरतेन ेिाट बघत आिेत. 
 
चगनीर् बुक िल्डि रेकॉडि िोल्डर मरेॅथॉन रनर आमशर् कासोदेकर बरोबर आपण 
२६ फेब्रुिारी २०२३ रोर्ी 'Ageless Wonders' नािान ेसीछनयर मसटीर्न साठी 
मॅरेथॉन घेणार आिोत. तरी या मित्त्िाकाींक्षी प्रोर्ेक्टसाठी सिि क्लबिे सिकायि 
अपेक्षक्षत आिे. 
      सदैि आपलाि, 
      Rtn. उज्िल 
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Rotary News 

Congratulations!! 
Walkathon September month's Winner Breakfast Group 

02/09/22 - Online Ganesh Darshan 
in weekly meeting 

27/08/22 - Synergy meet 
'Rubaru' our interact club's    
Rangoli stall. 

27/08/22 - .Synergy Pro-

gram "रोटरी के सींग रूबरू" 
by PDG Mohan Palesha 

Congratulations!! 
 
Walkthon September 
month's Winner Sanjay 
Orpe 

08/09/22 - लोकमत 
"ती" िी गणेशआरती 
आपल्या Anns आर्ण  
Lady Roterians कडून 

Congratulations!! 
 
Club Citation Award for 
Rotary Year 2021-22 

28/08/22 - Shaniwarwada  
Heritage Walk 

15/09/22 - Online UPS sys-
tem formal inauguration at 
Sane Guruji Hospital 
Hadapsar 

Warm Rotaract greetings!! 
We are privileged and humbled to have attended the 
annual *Rotary-Rotaract District 3131's Youth Semi-
nar* :  

              *  _Yuvaan_ * 
 
This magnificent district seminar was organised on 
Saturday, September 17th 2022. 
 
To inculcate the values of venture creation and entre-
preneurship in budding rotaractors, this event was 
graced by the presence of youthful inspiring speakers, 
*Mumbaiche Dabbewale and Mr. Sanjay Kirloskar!* 
 
The intriguing seminar session was followed by deli-
cious dinner arranged at the venue! 
 
Through this seminar, rotaractors gained insight about 

the qualities of leadership and teamwork!  
 
Rotaract Club of Pune Pride 

Congratulations!! 
 
Walkathon September 
month's Winner couple 
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Pride Picnic 

पािसाळी सिल म्िटले की अपेक्षा असत ेती थोडी भूरभुिर, एखाद सर 

ककीं िा फारतर हदिसभर ररपररप... परन्तु ििामान खात्यािा रेड अलटि 
अन पुणेकराींना 'शक्यतो घरीि रिा' असा हदलेला सल्ला डािलून डोंगर 

दऱ्या मध्ये छनघणारी मींडळी म्िणर्े नक्कीि पुणे प्राइड असणार... 
 

आता ह्याींच्या उत्सािािर पाणी कशाला फेरािे असा वििार करून 

पािसाने सुध्दा हदिसभर िक्क दडी मारलयामुळे सिांिा प्रिास ढगाळ 

िातािरणात सुरु झाला... लक्ष्य िोत ेमुक्काम पोस्ट िेदी फामि सोळशी! 
 

खींडाळा घाट ओलाींडून थोड ेपुढे गेल्यािर डाव्या िाताला एका िनरायीतून 

मागि काढत रस्त्याने एक िोटा घाट सर केला अन ्समोर छनसगािच्या 
कुशीत दडलेले िे कृर्ी पयिटन कें द्र आम्िा गिसले. 
 

गरम भर्ी आर्ण ििापानािा आस्िाद घेता घेता गप्पा रींगल्या. 
कतिव्यदक्ष उज्िल ने कामािा आढािा घेतला तर नेिमीप्रमाणे सुनीता ने 

सिि िाढहदिस उत्सि मूतींना समवपित कविता रुपी शुभेच्िा देऊन सिांिी 
मने स्र्ींकली.  
 

मग िैशाली आर्ण मीनल ह्या दोघीींनी माईक अन ्फ्लोअर ह्या दोन्िीींिा 
ताबा घेतला तो ह्याि छनधािराने की सिांना त्याींिीं बालपण आठविलेि 

पाहिर्े... प्रत्येकाला खेळता येतील आर्ण प्रत्येकाने खेळलेि पाहिर्े असे 

खेळ त्याीं दोघीींनी रींगविले आर्ण सिि तरूण तरुणीींनी त्याीं खेळाींिी 
मनसोक्त धमाल मर्ा लुटली.  
दीपकने ४ ममछनटे प्लाींक करून िे दाखिून हदले की Age is just a num-

ber!  
 

खेळ खेळून थकलेली मींडळी घसा ओला करािा ह्या िेतूने पाण्याच्या 
शोधात छनघाली अन ्र्लतरण तलाि पररसरात स्स्थरािली. थोड्या गप्पा 
अन ्विमशषट टप्पा झाल्यािर त्यातील बरेिर्ण गाण्याींच्या ठेक्यािर 

चथरकली आर्ण त्याींिी ऊर्ाि सींसगिर्न्य असल्याने बाकी बरेि छतकड े

आपोआप खेिले गेली.  
 

छतथीं असलेला कमििारीिृींड अगदी अगत्याने आम्िाला रात्री अकरा िार्ता 
र्ेिणािा आग्रि करू लागला आर्ण एका मेर्िानीिा आम्िी सिांनी 
रसस्िाद घेतला.  
 

रात्री बारा िार्ता शत पािली छनममत्ताने सुधीर सिािस घेऊन गेला मिान 

िर... एका अवया हठकाणी र् ेएखाद्या हिींदी चित्रपटातील रोमँहटक 

दृषयाकरताि बनविलेली स्िप्न नगरी िोती... लखलखीत हदव्याींिा 
झगमगाट आर्ण आकाशी िींद्र ताऱ्याींिा मींद प्रकाश, खाली दरीत 

लुकलुकणारे हदव्याींिा गाि आर्ण त्याति िािणारा थींड बोिरा िारा ह्या 
सिांिा व्िायिा तोि पररणाम झाला आर्ण उत्स्फूतिपणे गाण्याींिा पाऊस 

रात्रीि ेएक कधी िार्ले कळलेि नािीीं आर्ण छनघता छनघता सकाळी 
६.३० िार्ता टेकडीिर भ्रमींतीला र्ायिीं ठरिून एकमेकाींिा छनरोप 

घेतला... 
नािून खेळून दमलेले प्राइड युिा िगि मध्य रात्री पिुडले त ेसकाळी ६ 

िार्ता उठून प्रभात फेरी मारण्यािा िींग मनाशी बाींधूनि. आधीि 

शेतात ि हिरिाई मध्ये गारािा असतो, त्यातुन िे ररसॉटि िक्क 

डोंगरािर बाींधलेले असल्याने अर्ूनि थींड. सकाळी सिा िार्ता गर्र 

िार्ला तवे्िा ह्या अवया गुलाबी थींडीिी मर्ा लुटत गादी मध्येि 

लोळत पडािे असा एक वििार मनात आला िोता परींतु ह्याि दरम्यान 

मोराींि ेआिार् अगदी र्िळून ऐकू येऊ लागले आर्ण डोक्यात लख्ख 

प्रकाश पडला की पुण्यात नेिमी रवििारी आराम असतोि की पण 

आपण इतक्या दरू आलो आिे त ेछनसगािच्या सींछनध्यात िेळ 

घालिण्या करता अन ्त ेसिाित सुींदर हदसण्यािी िेळ म्िणर्े प्रातः 
प्रिर.  
 

बघता बघता एकाि ेदोन अन ्दोनाि ेिार झालेली मींडळी आपापल्या 
खोल्यातून बािेर पडली आर्ण मोिाि िळला तो ररसॉटिच्या अगदी 
खेटून असलेल्या एका टुमदार टेकडीिर. त्या टेकडीिर र्ो गितािा 
हिरिा गामलिा िोता त्याला दि बब ींदुींनी पिली अींघोळ पिाटेि घातली 
िोती अन ्सूयिदेि नारींगी कोिळ्या ककरणाींिी दसुरी आींघोळ घालत 

िोत.े   त्या सौंदयाित भर पडली ती नार्ूक सुींदर रींगबेरींगी आर्ण 

मनमोिक रान फुलाींिी...  लगेि नकळति ओठाींिर कवियत्री इींहदरा 
सींत ह्याींिी.... रींग रींगल्या सान सानुल्या  गित फुला रे गित फुला... 
िी कविता तरळू लागली. 
 

पठारािरून सींपुणि प्रदेशाींिा देखािा स्पषट हदसू लागला. एका बार्लूा 
दथुडी भरून िािणारी छनरा नदी, त्याच्या शेर्ारी िसलेला सोळा 
मशिमलींग मींहदरे असलेला सोळशी गाि, इकड ेसमोर िरेश्र्िर मींदीर 

मार्थयािर घेतलेला उींि डोंगर अन ्त्या शेर्ारी बसक्या टेकड्याींिर 

सतत कफरणाऱ्या पिन िक्क्या ( wind mills.) आर्ण सिित्र पसरलेली 
शेतीं, शेत तळी आर्ण अथाींग हिरिाई...  
 

सकाळिी न्यािारी उत्तम िविषट पदाथांनी केल्यािर मग आमिा 
मोिाि िळला तो rain dance floor कड.े पािसाळी सिलीत अगदी पाि 

ममछनटे देखील पाऊस पडला नािी ह्यािी खींत लोकाींनी खोट्या 
पाऊसाने भरून काढली आर्ण सुधीरने त्याच्या itinerary कायिक्रम 

पबत्रकेत अर्ुन एक आयटम tick mark करून टाकला. नींतर बऱ्याि 

र्णाींनी र्लतरण तलािात उड्या मारून पोिण्यािा सुध्दा आनींद 

लुटला. ह्या सिि कायिक्रमाला बिारदार बनविण्यासाठी मागून र्ुन्या 
हिींदी चित्रपट गीताींिी medley सींगीत सींिािर िालूि िोती.  
 

दपुारी एकच्या सुमारास अस्सल मराठमोळ्या र्ेिणाने साींगता करत 

आम्िीीं सिांनी िेदी फामि िा छनरोप घेतला तो ह्याि वििाराने की 
पुन्िा  इथे यायिा आर्ण रािण्यािा योग लिकर येिो...! 
    Rtn Shailesh Sirsikar  
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Hello Friends. 
 
Vitamin D 
In this article let's get some information about      
vitamin D. This vitamin is fat soluble and is known  
to help the body absorb and retained calcium and 
phosphorus which are both important for bone 
health. Deficiency of vitamin D causes issues with 
bone and muscles which is common in old age. 
Few signs and symptoms are fatigue, bone pain, 
muscle weakness, muscles aches or muscle 
cramps. Deficiency of vitamin D leads to loss of 
bone density which can contribute to osteoporosis 
and fractures also. 
Now can we improve our vitamin D levels? Yes. 
Here are few pointers. Spend some time under the 
sun as it is the best source to get it as a body auto-
matically generates vitamin D when its exposed to 
sunlight. Spend at least 20 minutes everyday under 
the sun. 
Various food which are rich in vitamin D can be in-
cluded in our meals. Food like egg yolk, fish, cod 
liver oil, mushroom, soy milk, orange juice, cheese, 
yogurt, cereals, oysters, tofu, paneer, etc. 
Cereals and orange juice or soya milk can be in-
cluded in breakfast menu along with Eggs. Fish, 
meat, mushroom, etc can be included in the meals 
or in the snacks in the evening. Cheese can be in-
cluded in the snacks in the or in the dinner. Cod liv-
er oil can be taken in a supplement form available in 
medical store. Cod liver oil is also rich in Omega 3 
fatty acids which has many health benefits. For veg-
etarians tofu or paneer or cottage cheese is a good 
source of vitamin D. Mushroom is also very good 
source of vitamin D. A humble fruit like Banana is 
also good source of vitamin D which can easily be 
included in the breakfast menu. 
So ultimately all zeros down to having a healthy and 
well balanced food which keeps you and your body 
healthy and happy.   
 
 
   Rtn. Soniya Changediya  
 

आरोग्यां धन सांपदा.... Family Doctor 

INVESTIGATIONS TO BE DONE IN HYPERTEN-
SION  
  
Hypertension in simple words elevated blood  
pressure is again a common disorder which was  
usually seen  in the elderly but of course due to  
lifestyle changes it  has been detected  even in the 
early 30 s. Junk food, sedentary life style ,lack of  
exercise, stress, vices like smoking ,Alcohol etc all 
have contributed to the rampant incidence of  
Hypertension . It has become a major cause of  
premature death worldwide . An estimated1.28 billion 
adults aged 30-79 have   hypertension !! The  
following investigations are   advice in a hypertensive  
patient usually to find out the cause for hypertension 
or to rule out the damages being caused by  
hypertension :   
  
1) BP measurement        
                                      
2) Complete blood count 
 
3) Renal function test : Blood urea level ,             
     creatinine, electrolytes- sodium and Potassium 
 
4) Lipid profile 
 
5) Blood sugar level ( usually diabetes and        
     hypertension go hand in hand ! 
 
6) Urine for microalbuminuria 
 
7) Thyroid function test 
 
8) Serum cortisol level 
 
9) Plasma renin 
 
10) Serum Aldosterone * 7,8,9,10 are required to           
       find out the cause of secondary hypertension . 
 
11) USG 
 
12) ECG , ECHO , stress test 
 
13) Ophthalmic check-up to r/o hypertensive      
       retinopathy  
  
             
    Rtn.Dr.Manju Kulkarni 
 
. 



PRIDE EXPRESS                                ISSUE 4 for year 2022-23 

7 

 

.  
 

सगळ्याि सीछनयर कपल्सच्या प्रापींचिक र्बाबदाऱ्या सींपलेल्या 
असतात त्यामुळे अधून मधून थोडा विरींगुळा मीळािा म्िणून 
कुठेतरी भ्रमींती करािीशी िाटत.े ह्या िेळेपयतं बरीि हठकाण बघून 
झालेली असतात. म्िणून िान आरामदायी,िटके, आपल्या 
गािापासून अगदी र्िळ पण नािी आर्ण खूप लाींब पण नािी 
अशा ट्रीप ला र्ायला आिडतीं .आम्िी आमच्या ममत्राींिा ग्रुप 
अथािति सगळे समियस्क अशा ट्रीप च्या शोधात िोतो आर्ण 
अिानक J W Marriot ि ेएक डील समर्ले 3 nights and 4 
days with breakfast and dinner . आर्ण तेिी बऱ्यापैकी 
ररझनेबल कॉस्ट मध्ये पण हठकाण िोत ेअमतृसर .मग आम्िी 
म्िटलीं काय िरकत आिे आर्ण आमच्यापैकी कोणी अमतृसर 
पाहिलेिी नव्ित.5 स्टार िॉटेलमध्ये आराम पण िोईल तसींि सुिणि 
मींहदर ,िाघा बॉडिर, र्ामलयनिाला बाग याींि ेआकर्िण िोतेि. 
म्िणून र्ायिीं पक्क केल. 
गेल्यािर पहिल्या हदिशी मस्त आराम गप्पा टप्पा आर्ण िॉटेल 
एन्र्ॉय केल. ररसेप्शन काउीं टर िरून आमिी हट्रप कशी िान 
िोईल याच्या हटप्स घेतल्या. छतथला स्टाफ पण िान को-
ऑपरेहटव्ि िोता. विशेर्ता छतथल्या यींग मुली त्याींनी शॉवप ींग कुठे 
करा कसीं करा ड्रसे पण मशिून घ्या इत्यादी हटप्स आम्िाला 
हदल्या. त्यामुळे महिला िगि खुश झाला. पण निरे मींडळीींच्या 
पोटात गोळा आला. 
दसुऱ्या हदिशी सुिणि मींहदर आर्ण पररसर पािायिा ठरिला. 
सूयोदय, मध्यानीिा सूयि, आर्ण मािळतीिा सूयि या छतन्िी िेळात 
सुिणि मींहदरािी िेगिेगळी रूप आम्िी पाहिली. अत्यींत स्िच्िता, 
मशस्त अनुभिली. लाखोंनी लोक छतथे िोती पण कुठेिी गडबड 
गोंधळ नािी. आत प्रिेश केल्यािर मात्र डोकीं  कव्िर करून र्ायला 
लागत. मधून मधून बार्ूलाि असलेल्या माकेटिा सिे केला आर्ण 
मनामध्ये मलस्ट ठरिली काय काय खरेदी करायिी. सुिणि 
मींहदराच्या दशिनाने मन तपृ्त िोऊन िॉटेलिर परत आलो. 
छतथल्या बारीक बारीक गल्ल्याींतून र्ाताना छतथल्याि ररक्षाींिा 
िापर आम्िी केला. त्या गदीमध्ये गाडी नेणे अशक्यप्राय िोत.े 
छतसऱ्या हदिशी र्ामलयनिाला बागेत गेलो त्यािा इछतिास 
सगळ्याींनाि माहित आिे पण प्रत्यक्ष बघताना आर्ण गाईड कडून 
सगळे सींदभि येताना सगळीं चित्र डोळ्यासमोर आला ककती भीर्ण 
ित्याकाींड झाल्या असेल र्नरल डायरच्या ऑडिरिरून िे ित्याकाींड 
झालीं शेकडो लोक मारले गेले बरेि लोक गींभीर र्खमी झाले. 
खूप चिड मनात दाटून आली.छतथल्या गोळीबाराच्या खुणा 
असलेल्या मभींती अर्ूनिी छतथे आिेत.    

आर् सुद्धा आपल्याला एिढी चिड येत ेम्िणूनि त्या काळात त्या 
काळात उधम मसींग ने सूड उगिून त्याला मारलीं र्िळर्िळ 23 िर्ि 
तो त्यािा पाठपुरािा करत िोता. येताना मात्र मन खूप विर्ण्ण 
झालीं. 
त्यानींतरिा हदिस खूप िान गेला िाघा बॉडिर बघायला गेलो िोतो . लाखो 
लोकाींिा मेळािा भरला िोता आर्ण एकीं दरीत मािोल पण फारि मस्त िोता 
खूप उत्तम व्िायबे्रशन्स आर्ण पॉर्झहटव्ि एनर्ी िा स्त्रोत िाित िोता देश 

पे्रमािा उच्िाींक अनुभिता आला पलीकडिे पाककस्तानि ेबॉडिर हदसत िोती 
त्यामुळे लोकाींिा भारत माता की र्य िा उदघोर् र्बरदस्त िालू िोता. 
सूयोदयाला ध्िर् फडकािणे सूयािस्ताला तो सन्मानाने उतरिणे तेिी 
मममलटरीच्या कडक मशस्तीत आर्ण  इतमामात. रोर् पार पडते. मनोमन 

आपल्या सैछनकाींनाsalute करून, भरािलेल्या मनाने आम्िी िॉटेलिर परत 

आलो. 
आता आला शेिटिा हदिस र्ो खरेदीसाठी आर्ण खादाडीसाठी राखून ठेिला 
िोता. आर् बािेरि खायिीं असीं ठरिलीं िोत. छतथले स्पेशल म्िणर्े िोले 

भटूरे, मसाला कुलिा, मोठा ग्लास भरून लस्सी. यािा मनसोक्त आस्िाद 

घेतला .अगदी अप्रछतम िि. मग सिास्र्कि सिि प्रकारि ेमसाले िोले 

पराठा चिकन रार्मा इत्यादी आर्ण मुख्य म्िणर्े अमतृ्सरी पापड याींिी 
खरेदी अछनिायि िोती. 
आता सगळ्यात स्पेशल कापड बार्ारात गेलो प्रिींड व्िरायटी िोती फारस 

स्िस्त नव्ितीं पण क्िामलटी मात्र िाींगली िोती. मुख्य स्पेशल म्िणर्े दोन 

तासात ड्रसे मशिून ममळत िोता.. पुरुर् मींडळी पण खुश कारण पठाणी ड्रसे 

पण िान मशिून ममळाला मटेररयल पण उत्तम िोत ेमुख्य म्िणर्े महिला 
िगि खुश झाला मशिलेल्या ड्रसेि ेकफहटींग पण खूप िान िोत.े 

त्यामुळे छतकड ेगेल्यािर र्रूर ड्रेस मशिून घ्या आर्ण मसाले पण खरेदी 
करा. 
अशा रीतीन ेआमिी िी िटके हट्रप उत्तम झाली आर्ण आम्िी आमच्या स्िीट 

मेमरी मनात साठिून नेिमीच्या रूटीनसाठी घरी परत आलो. 
 
                                                              Ann  Priyamvada Joglekar. 

भटकीं ती  
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मन करा रे प्रसन्न!!  

Medium Spicy Menu Card 

मन िढाय िढाय उभ्या वपकातलीं ढोर 
ककती िाकला िाकला कफरी येतीं वपकािर 
 
बहिणाबाईनी मलहिल्याप्रमाणे या मनाला िेसण घालािी 
लागत ेछन प्रपींिात छनत्य आनींद नाींदािा म्िणून मन प्रसन्न 
करून रोर्च्या हदिसाला सामोरे र्ायिे असत.े  
प्रत्येकािी मनाला उभारी देण्यािी कला स्ितींत्र छन 
व्यक्तीछनिाय असत े. 
म्िणर्े बघा िीं कुणािीं मन बागकामात अछतशय रमत ेतर 
कुणाला पेंहटींग िा नाद ! 
कुणािी सकाळ रूपालीच्या कॅाफीमशिाय िोति नािी तर 
कुणािी नियािने केलेल्या ििानेि िोत े!  
कोणािी सगळी Work from Home िी गडबड धाींदल 
आिरल्यािर शाींत गच्िीत एकाींतात सायींकाळ िोत ेतर 
कोणािी ॲााफीसमधून परत येताना FM िरच्या समुधुर 
गीताींनी िोत ेककीं िा खास मबैत्रणीच्या कॅालनी ‘ ए what’s 
up bro !’ अशी िोत!े 
आपण काम कोणतींिी करत अस ूपण आपल्या मनािरील 
मळभ घालिनू त्याला प्रसन्न करून निी उभारी देणारी 
यकु्तीसधु्दा आपल्यालाि अिगत असत.े 
तर मी काय करत ेमाझ्या मनािी कळी खुलािी म्िणनू??  
िा प्रवन वििारला मी स्ितः ला ? तर एकि कािी उत्तर 
ममळेना ! ककती नाठाळ असतीं ना एकेकािीं मन? तसींि 
माझ्या मनानी नखरे केले िर्ार छन मग िळू िळू 
आठिायला लागले मनातील एकेका कप्प्यात र्ाऊन ! 
एकेक दरिार्ा उघडला तवे्िा उमर्लीं की िीं आिेत अशा 
कािी गोषटी ज्या आपण नकळत करतो छन आपला मन 
प्रसन्न िोतीं ! र्रूरी नािी की तो माझा छनत्यक्रम असेल ! 
पण मला माझ्या झाडाींना पाणी देणीं त्याींिी वििारपसू 
करणीं , मायेनीं त्याींच्यािर िात कफरिणीं िेडगळ िाटलीं 
कोणाला तरी आिडतीं ! तसींि घरी आल्यािर आमिा माऊ 
छनको ला कडिेर घेऊन त्यािे लाड करणीं त्याला कोंब करणीं 
िेिी खूप समाधान देतीं . 
कधी कधी विचित्र मनस्स्थती झालेली असत ेआपली , 
टॅ्रकफकमळेु चिडचिड , नािी तर बाई आलेली नसत े, 
मनासारखीं कािी घडत नसतीं एखाद्या िेळी पण त्या िेळी  

र्र लेखन केलीं कविता , लमलत , साधीं प्लॅछन ींग िी यादी 
मोबाईल मधे नोटस मधे केली तरीिी मला िान िाटतीं !  
मन कशानीं उद्विग्न असेल तर विर्य कोणतािी असो 
कविता झरझर सिुत ेछन िान प्रसन्न िाटत े. 
अधून मधून फछनििर िी माींडणी बदलली तरी मला खपूि 
मस्त िाटत े! स्ियींपाकघरात मायक्रोिेि , केटल याींिी 
र्ागा मी बदलत असत ेछन तोितोि रटाळपणा घालिायिा 
प्रयत्न करत असत े.  
माझ्या गॅलरीत झाडाींिी ककती गदी झाली तरी मसर्न 
बदलला की दोन तीन रोपे मी स्ितः कुीं डी भरून लाित े. 
सगळीि र्गतील असीं नािी पण निी उभारी धरललेे त े
लसुलशुीत कोिळेपण , रींगीत रींगीत फुलाींि ेनार्ूक 
मोिरलेपण सारखीं गॅलरीत र्ाऊन बघायला ककती मस्त 
िाटतीं !  
िााॅडिरोब आिरणीं िा पण मन प्रसन्न करणाराि एक प्रकार 
असतो . र्ुन्या कपड्याींच्या सगुींधातल्या आठिणी काढून 
त्याींिी र्ागा निीन कपड्याींकरता ररकामी करणीं िे सधु्दा 
मनाला प्रसन्नता देतीं !  
पण या सगळ्यात लेखनािा नींबर ककतिा असािा िे आता 
िािकाींनी ठरिायिीं ! प्राईड नेिमी मलखाणािी सींधी देतीं 
म्िणून माझा िींद छन मन स्िस्थ छन शाबतू आिे ! 
धन्यिाद ! 
आपली स्नेिामभलार्ी ! 
    रो डॅा अस्विनी गणपलेु 

 
1.Manchurian           2.  Bruschetta  
    Noodles                    Broccoli Soup 
    Hot and sour vegetables              Lasagna  
 
3.Mini Puranpoli            4. Sabudana Wada 
   Batata Bhaji                                      Dahi Chutney  
   Puri , Masalebhat                             Sheera 
   Salad         Upwas Dosa 
 
5. Shahi Tukda              6. Tandoori Methi Paratha 
    Corn Kachori        Dahi Papdi Chaat 
   Chutney            Mix veg Raita 
   Masoor Biryani       Farsan Chaat 
 
  7. Paneer Samosa,  
           Palak Puri   
          Veg Pulao  Mix veg  
           Mix Achar & Raita  
    Rtn. Medha Dorje 
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माझ ेपालक  
(By Rtn.Shweta Joshi) 

माझी आई डॉक्टर ज्योत्स्ना सुरेश पटिधिन आर्ण माझ ेिडील कॅप्टन 
सुरेश दत्तात्रय पटिधिन या दोघाीं बद्दल मलिायला लागले तेव्िा 
र्ाणिलीं की 300शब्दात त्याींिीं र्ीिन चित्र मलहिणीं खरींि अिघड 
आिे. अछतशय कतृित्ििान अस ेदोघे मला आई िडील म्िणून लाभले िे 
मी माझीं खूप भाग्य समर्त े
  
माझी आई डॉक्टर ज्योत्स्ना पटिधिन िी िोममओपथ िोती आर्ण 
विश्रामबाग िाड्याच्या बॅक साईडला काछनटकर िाडा आिे छतथ ेछतिीं 
स्क्लछनक िोतीं पण याच्या व्यछतररक्त ती अनके गोषटी करायिी. माझ े
िडील िे मिटं नेव्िी मध्ये असल्यामुळे र्िळ र्िळ 40 िर्ि आऊट 
ऑफ इींडडया िोत,े त्यामुळे आम्िी िौघी मलुीींना मसींगल िँडडेली 
िाढिणीं, पूणि घर, बारीक सारीक, emergencies manage करणीं, 
मशिाय छतने 2मलुी दत्तक घेतल्या, त्या दोघी मुलीींिीं मशक्षण, लग्न 
आर्ण लग्नानींतरि ेसगळे सणसमारींभ आर्ण कतिव्य छतन्िी पार 
पाडली. छतिीं स्ितःिीं साड्याींिीं एक दकुान (बबर्झनेस) िोतीं,  त ेती 
पूणिपणे मसींगल िँडडेली manage करायिी.  खरींतर एक माणूस 
इतक्या गोषटी एकत्र कशा करू शकतो िे रािून रािून मला िाटतीं.. 
ती समार्सेिा पण खूप करायिी. कस्तुरबा गाींधी ट्रस्ट िा सासिडला 
एक अनाथाश्रम आिे, त्या अनाथाश्रमाच्या बोडि िरती ती िोती. छतथे 
लागणाऱ्या मुलीींना आर्ण छतथे र्ा आया िोत्या त्याींच्या सिि गरर्ा 
भागतील ह्याच्या करता ती हदिस आर्ण रात्र काम करायिी. गरीब 
लोकाींना साठी फुकटात और्ध द्यायिी.  
माझ्या आईला मी कधीिी 'मी दमले' अस म्िणालेल ऐकायला नािी. 
डॉक्टर म्िणून कन्सल्टन्सी (छतच्या कड ेकािी विख्यात लोक र्स े
सुधीर फडके (बाबुर्ी) पण और्ध घ्यायला यायिे), साड्याींिा व्यिसाय 
आर्ण  समार्सेिा, सिा मुलीींिीं (आम्िी िौघी आर्ण 2adopted) 
मसींगल िँडडेली सींगोपन. आमि ेमलुीींिे ड्रसेसे पण ती स्ितः मशिायिी. 
एिढीं करून आमच्या घरी कधीिी कामाला बाई नव्िती. आई अछतशय 
सुगरण िोती. सकाळी सगळा स्ियींपाक करून ती कामाला 
र्ायिी. आमिा कुठलािी कायिक्रम असेल, तर त्यािी पूणि तयारी ती 
उत्सािानीं करायिी.सींक्राींतीिा िळदी कुीं कू च्या हदिशी कमीत कमी 60 
ते 70 लोक असायिी आर्ण पूणि ममनी डडनर नी सगळ्याींिे स्िागत 
असे.    

असे अनेक कायिक्रम आमच्या घरी व्िायि ेपण गोडाधोडा पासून सगळीं ती 
स्ितः बनिायिी. आईच्या िाताला अछतशय िि िोती. कािी िर्ि 
बाबाींबरोबर बािेर र्ग कफरलेली आर्ण त्यामळेु ती सगळे िेस्टनि पदाथि 
सुद्धा छततक्याि िाींगल्या प्रकारे बनिायिी. आर्काल र्े 
िेस्टनि  इन्गे्रडडयींट्स आर्ण रेमसपी नाि ेआपण ऐकतो ती आम्िी 
लिानपणापासून आईने घरी केली म्िणून खाल्लेली आिेत. माझ्या आईिा 
घरगुती स्नॅक्स िा बबर्नेस िोता. र्िळर्िळ 200 ककलो बटाटा चििडा, 
िेफसि, उपासािा चििडा असे स्र्न्नस स्ितः घरी बनिून ती विकायिी. 
आमच्या घरी िर्ाितून एक गाण्यािा मोठा कायिक्रम असायिा. आई 
गेल्यािर माझ्या बहिणीने आईच्या आठिणीत ती प्रथा अर्ून कायम 
ठेिली आिे. आई बद्दल अर्नू भरपूर मलिािस िाटतींय पण आता थोडीं 
िडडलाींबद्दल साींगत.े  

माझ ेिडील कॅप्टन सुरेश पटिधिन िे र्िळर्िळ 40 िर्ि कॅप्टन म्िणून 
र्िार्ािर  काम करत िोते. त ेियाच्या सोळाव्या िर्ी डफरीींिर कॅडटे 
म्िणून र्ॉईन झाले छतथून पुढे मशकत मशकत आर्ण अनेक परीक्षा देत 
कॅप्टन बनले. बाबा गर्णत आर्ण सायन्स या विर्यात अछतशय िुशार 
िोते, र्िार्ािरून इथे आल्यािर तीन महिन ेते फक्त रािायि ेपण त्या 
तीन महिन्यात सुद्धा त्याींनी इथ ेएक ममशनरी िकि शॉप काढला िोता. 
त्यािे सगळीं ऑडिसि घेण्यापासनूि, निीन ममशन्स डडझाईन करण्या पयतं 
सगळीं काम करून त ेमशप िर र्ायिे, परत आले की पूणि हिशोब करायिे. 
बाबाींनी एक बुडत्या र्िार्ािरच्या सिि लोकाींना स्ितःिा र्ीि धोक्यात 
घालून 100% लोकाींना िाििलीं याच्याबद्दल त्याींना goverment कडून 
एक Momento (award) ममळालेलीं आिे. We all feel so proud of 
him. माझ ेिडील अछतशय कतिव्यदक्ष आर्ण  अछतशय स्ट्रॉ ींग िेडडे, hard-
working आर्ण strong values असलेले िोते. पण त ेअछतशय िळव्या 
स्िभािाि ेपण िोते.  आमच्या करता त ेखूप स्स्ट्रक्ट िोते पण कुठलीिी 
गोषट करायला कधीिी आम्िाला त्याींनी नािी म्िणलीं नािी, ते extra cur-
ricular साठी कायम एन्करेर् करायिे. आम्िाला त्याींिा कायम ठाम 
पाहठींबा िोता.  आई र्ाऊन 18 िर्ि झाली आर्ण आई  गेल्यानींतर अठरा 
िर्ि ते आमच्या मुलीींबरोबर राहिले पण त ेइतके flexible आर्ण adapta-
ble  िोते की त े माझ्याकड ेआले की माझ्या पद्धतीप्रमाण,े बहिणीींकड े
गेले की त्याींच्या पद्धतीप्रमाणे एकदम adjust िोऊन र्ायिे. िारिी र्ािई 
त्याींिे लाडके िोत.े सगळ्या नातिींडाींिे त ेखूप लाड करायिे. 
नातिींडाच्याकरता करता िेळ आली तर स्ियींपाक करून खाऊ पण 
घालायिे.  बाबा आत्ता दोन िर्ांपिूी 86 व्या िर्ी गेले.  

आई िडील याींच्या बद्दल मी अर्ून ककतीतरी मलिू इस्च्िते पण शब्दाींच्या 
मयािदे मळेु आत्ता थाींबत े 
माझ्या आई आर्ण िडडलाींनी आम्िाला आयुषयात एिढ उत्तम सगळीं हदलीं 
की अशा आई-िडडलाींिी मुलगी िोण्यािीं भाग्य मला ममळालीं म्िणून मी 
स्ितःला अछतशय भाग्यिान समर्ते.  
    Rtn.Shweta Joshi 
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व्यक्ती आर्ण वल्ली !! 

  रांग माझा वेगळा 
 

“पाींडुरींग , पाींडुरींग, अग़दी कीं टाळा आला रे बाबा!” 
आर्ीींिा नेिमीि तक्रारीिा सूर कानािर पडला आर्ण माझ्या 
मनात प्रवनचिन्ि उभे राहिले. आता ८८ िर्ांच्या माझ्या 
सासूला कशात  बरे रमिािे ? माझी लिानपणापासूनिी मैत्रीण 
र्या मला साींगत िोती.  
श्रािणातले सगळे सण  आर्ण भाद्रपदातील गणपती मोठ्या 
उत्सािात पार पडले सणासुदीच्या धामधुमीत हदिस कसे 
सरतात िे समर्त नािी त्यामुळे ९२ िर्ांिे सासरे आर्ण ८८ 
िर्ांच्या सासूबाईंना िान रमिता आले आर् सगळी 
आिराआिर झाली घर अगदी ररकामे आर्ण शाींत झाले िोते 
एकुलती एक लेक कॅनडामध्ये त्यामुळे घरी आम्िी िौघेि . 
छनिाींतपणे लेकीशी बोलायला म्िणनू फोन केला आर्ण 
सणासुदीिा ितृ्ताींत छतला  
साींगत असतानाि आर्ीींिा ितैागलेला सूर कानािर आला  
“पाींडुरींग, पाींडुरींग, अग़दी कीं टाळा आला रे बाबा!” 
“आमच्याकड ेइतके कोणी र्गले नािी” 
आता मी पण िसून म्िणाले 
“अिो रोर् रोर् साींगून देि िी कीं टाळेल. ये म्िणनू मरण येणार 
नािी आर्ण थाींब म्िणनू थाींबणार नािी” 
िे सींभार्ण आमच्या कन्येनी  राचधका ने फोनिर ऐकले ि 
िान क़ल्पना हदली. 
“अग आई, आज्र्ीला रींगपेटी ि कलर पसु्तक दे ना! मस्त 
रींगकामात िेळ र्ाईल. तसेिी आर्ी दपुटी मशिताना ककती 
िान रींगसींगती क़रायिी” 
Yess!  एकदम मस्त कल्पना सुििली मग काय  लेकीिी 
आज्ञा मशरसािींद्य  माननू तडक घरार्िळिे  स्टेशनरी दकुान 
गाठले  मग दकुानातनू रींगपेटी ि कलर पसु्तक घेतले. ककती 
मर्ा िाटत िोती प्राणी, पक्षी, फळे, फुले, माणसे याींिे कोरी 
चित्र ेआर्ण सुििलेले  रींग. अगदी लिान िोऊन शाळेत र्ािेसे 
िाटायला लागले  नुसती खरेदी करतानािी मी िरखनू गेले 
घेताना मज्र्ा आली. 
एरिी क्लास घेत असल्याने बरेिदा छतथनू टेक्सट बकु्स घेत 
असते  त्यामुळे दकुानदार म्िणाला देखील ," काय मॅडम आता 
ड्रॉइींग क्लास सुरू केलाय की काय?" 
असो तर दसुऱ्या हदिशीिी  ड्रॉइींग िी र्य्यत तय्यारी तर 
मस्त झाली.  

बाकी हदिस इतर कामामध्ये भरभर सरला,  दसुऱ्या  हदिशी 
घरातल्या कामािी  लगबग  िालू िोती त्यामुळे मी त्या  
गडबडीत रींगपेटी ि पसु्तकािे साफ विसरुन गेले.  छततक्यात 
तीि ”पाींडुरींगािी िाक आली”  मग एकदम माझ ेडोळे िमकले ि 
रींगपेटी आर्ण  पुस्तक घेऊन त्याींच्यापाशी गेले,   
  छततक्यात तीि ”पाींडुरींगािी िाक आली”  मग एकदम माझे 
डोळे िमकले ि रींगपेटी आर्ण  पसु्तक घेऊन त्याींच्यापाशी गेले, 
त्याींना टेबलपाशी बसिनू िातात ते  पसु्तक हदले.“ काय ग? 
आता िे काय  आिे!” आर्ीबाई 
“कािी नािी थोड्या िेळ पाींडुरींगाला विश्राींती” मी िसून म्िणाले. 
मग त्याींनीिी िौसेने पसु्तक उघडून पसु्तकातील त्याींच्या आिडीिे 
चित्र काढून रींगिायला सुरिात केली. चित्रात रींगािी नािें इींस्ग्लश 
मधे िोती. ती िािताना िी गम्मत िोत िोती. 
“र्यु िे ग काय b आिे का d?” “अिो sky is blue म्िणरे् 
आकाश कोणत्या रींगाींिे असते?” मी वििारले.“अग छनळे असते 
मला मािीती आिे ग” “अिो मग र्ोकर च्या टोपीला छनळा रींग 
दया की” मग छनळा,वपिळा, र्ाींभळा अवया रींगाींिी एकि धािपळ 
सुरु  झाली. “yellow म्िणरे् वपिळा ना ग” त्याींिा शाळेतल्या 
मुलासारखीं भाबडा प्रवन “ अगदी बरोबर” माझे सराईत 
मास्तरणीसारखे उत्तर अगींबाई ,पण रींगिताना मी केशरी रींग 
हदला की ! असो पण अशी रींगाींिी  उलटापालट करत करत चित्र 
रींगिण्यात दोनतीन तास सिर् गेले आर्ण देिघरातील पाींडुरींगिी 
छनिाींत झाला. आिे ना गींम्मत. िय कोणतेिी असो आपण 
कशात आनींद ममळिू शकतो िे र्ाणले पािीरे् म्िणरे् 
आयुषयातले रींग कधीि कफके िोणार  नािीत. आता सकाळिा 
नावता झाला की कलररींग बकु िी ऑडिर येते मग रींगाच्या 
दछुनयेत पाींडुरींग िी िरिनू र्ातो िी खरी ककमया िया रींगािी 
आिे! 
चित्रात रींग भरताना मनात िी रींगरेर्ा उमटताना हदसत िोत्या. 
रींगात र्ीि रमत िोता ि दछुनया रींग भरी िोत िोती.  
िा सारा रींगसोिोळा बघनू मन समाधानाने भरून आलीं पण 
यामुळे एक िेगळीि समस्या छनमािण झाली. 88 िर्ाििी बायको 
आपल्याकड ेलक्षि देत नािी अशी 92 िर्ांच्या आर्ोबाींिी तक्रार 
दाखल झाली आर्ण त्यािर उपाय म्िणनू अर्नू एका कलरबुक 
ि रींगपेटीिी फमािईश झाली. आता काय कुणािीं चित्र र्ास्त िान 
रींगिलींय ह्यािर ििाि आर्ण पे्रक्षक म्िणनू मलाि छनणिय 
देण्यािा आग्रि...... खरींि आता तमु्िीि साींगा कुणािा नींबर 
पहिला द्यािा? 

                              Rtn.Sunetra Mankani 
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This month’s recipe is from Italy. 
 
Spaghetti Aglio e Olio 
This simple a classic Italian pasta 
with garlic and olive oil, takes 
only 6-7 ingredients and less 
than 20 minutes to make! Add your favourite salad 
and garlic bread for an easy weeknight dinner 

Financial Management 

  पन्नाशी नांतरचे आर्थिक व्यवस्थापन 
    र्गाच्या पाठीिर र्र तुम्िी अधि शतकी खेळी खेळली असेल तर तुम्िाला 
र्गण्यािी कला नक्कीि अिगत आिे. परींत ुपढुच्या अधि शतका कड ेआगेकूि 
करताना थोडासा आढािा घेणे गररे्िे असते. कधी कधी कािी गोषटी महिती असून 
करायच्या रािूनि र्ातात तर कधीकधी...  "कळतय पण िळत नािी" अशी 
पररस्स्थती सधु्दा असते. 
    आपल्या र्ीिनातील िार आश्रमापकैी पहिले दोन आपल्या बिुताींश सिांिे 
झालेले आिेत. आता िानप्रस्थ आश्रमाकडे िळताना आपण आपली साींसाररक 
र्बाबदाऱ्या आटोपते घेण्यािा प्रयत्न करणे अपेक्षक्षत असते. त्यात सिाित मित्िािीं 
म्िणरे् आचथिक व्यिस्थापन. 
  थोडक्यात कुीं डली माींडायिी झाली तर पाि मित्िािीं अींग अगदी प्रत्येक 
माणसाने मलिून काढायला पाहिरे्. ते म्िणरे्... 
१. कर्ि आर्ण देणी २. मालमत्ता ३. इन्शुरन्स ४. सींिय छनधी 
५. मतृ्य ूपत्र मलखाण 
   १. शक्यतो पन्नाशी नींतर नविन कर्ि काढू नये आर्ण र्नुी देणी देिनू मोकळे 
व्िािे. िे रे्िढे मित्िािीं तेिढेि बाकीिे िार कामे, र्ी खाली मलिीली आिेत, ते 
करणे सधु्दा अत्यींत मित्त्िािे आिे. आपल्या नींतर आपल्या कुटुींबाला सिि माहिती 
ििी आर्ण कािी देणी नकोत. 
   २. आपल्या मालमते्तिा आराखडा तयार करून ठेिािा. त्यात खालील गोषटी 
समाविषट असाव्यात 
A. Real estate   B. Financial assets   C. Bank accounts 
D. Provident funds E. Demat accounts F. Mutual fund accounts G. 
Gold n jewellery H. Other investments like commodities, REiTs etc 
  ३. इन्शुरन्स. भारतात इन्शुरन्स िा सिाित मित्िािा असूनिी सिाित कमी 
विकलेल्या आिवयक तरतुदी पकैी एक आिे. ह्यात pure term plan घ्यािा 
म्िणरे् कमीतकमी पशैात र्ास्तीत र्ास्त कव्िर ममळते. आपल्या िावर्िक 
उत्पन्नाच्या १५ ते २०पट कव्िर असािा असा एक thumb rule आिे. 
 लाइफ कव्िर च्या खाली दसुऱ्या नींबरिर येतो तो मेडडकल िेल्थ इन्शुरन्स र्ो 
ककमान ५० लाखाींिा असला पाहिरे्. कारण सध्या िोणारे असामान्य आर्ार आर्ण 
िॉस्स्पटलिा िाढलेला अिाढव्य खिि. ह्यामध्ये साधारण दिा लाखाींिा basic cov-
er घेऊन बाकीच्या रकमेिा Top up घ्यािा म्िणरे् पनु्िा कमी पवैयात र्ास्त 
कव्िर... 
   ४. िौथा मित्िािा विर्य म्िणरे् छनितृ्ती करता लागणारा सींिय अन ्त्याकरता 
करािा लागणारा विछनमय. ह्यािा फार साधा ठोकताळा हिशोब असा आिे की 
समर्ा तमुिा आर् महिन्यािा खिि एक लाख रुपये असला आर्ण ७% भाििाढ 
ग्राह्य धरून एिढेि पसेै तुम्िाला र्र पढुिे २५ िरे् ममळत रािणे अपेक्षक्षत असले 
तर साधारण ₹ ३ कोटी तुमिी सींिछयत रक्कम असली पाहिरे्. ती कशी 
साठिायिी ककीं िा कुठे गुींतिणूक  invest करायिी िा एकक मोठा ि िगेळा विर्य 
आिे. 
   ५. मतृ्य ूपत्र: पिूी विमा एर्ींट घराच्या र्िळ सधु्दा आला तरी त्यातला 
िुसकून लािायिे कारण तो अभद्र बोलतो. आता गेल्या ५० िर्ाित बरेि सामास्र्क 
बदल घडून लोकाींना विमा घेण्यािे मित्ि पटते आिे. तसेि मतृ्य ूपत्र 
मलहिण्याबाबत र्न र्ागतृी िोणे आिवयक आिे. मतृ्य ूपत्रात माझ ेकाय आिे अन ्
ते मी कोणकोणत्या व्यक्ती ककीं िा सींस्थेला देि ूइस्च्ितो ते मलिून ठेिणे गररे्िे 
असते. त्यामुळे नींतरिा व्यििार सोयीस्कर तर िोतोि पण कौटुींबबक स्िास्र्थय 
सुध्दा हटकून रािते. 
  ह्या प्रत्येक विर्यािर विस्ततृ ििाि आपण पढुील भागाींमध्ये करूया. तो पयतं 
लक्षात ठेिा की पन्नाशी नींतरिे आयषुय िे कमािलेल्या पवैयािा उपभोग 
घेण्याकरता असते. र्ग कफरा, नविन कला मशका, नविन सिींगडी ममळिा आर्ण 
खाऊन वपऊन आनींदी रिा...           
    Rtn Shailesh Shirsikar 

 
Ingredients 
 
 200 grams Spaghetti  
 2tb sp Olive Oil 
 8-10 Garlic cloves thinly sliced 
 ½ Tsp. red pepper flakes more to your  liking 
 200 grams Mushrooms chopped in 4-6 pieces 

(optional) 
 1/2 Red and 1/2 Yellow Bell Paper square 

chopped (optional) 
 Parmesan cheese 
 Chopped parsley for garnish 
 
Preparations 

 
 Bring a large pot of water to a boil, and salt the 

water well (about 1 t.sp of salt and ½ t sp oil). 
Add the pasta and cook according to package 
instructions  (mine took about 9-10 minutes). 
Before you drain the pasta, make sure to re-
serve about 1 ½ cups of the pasta cook water. 

 Meanwhile, 4 minutes after you add the pasta 
to the boiling water, warm the olive oil in a 
large pan over medium heat. Add the garlic 
and cook for about 2 to 3 minutes, tossing reg-
ularly until the garlic is just turning golden 
brown (manage the heat well so that the garlic 
does not overcook).Then add bell papers and 
mushrooms. Add the red pepper flakes and 
toss for 30 seconds or so. If the pasta is not 
ready, move the oil off the heat for now. 

 Carefully ladle the reserved pasta cooking wa-
ter in the pan. Bring to a simmer until the liquid 
reduces by about ⅓. 

 Add the cooked pasta and toss around for a 
couple of minutes. Turn the heat off and add 
the parmesan and parsley. Toss to combine. 

 Allow the pasta a couple more minutes to rest 
and absorb the sauce. Serve with more Parme-
san and red pepper flakes to the side. 

 

             Rtn Madhura Kashelikar. 

Recipes around the Glob 
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Fri 7

th Oct: Karaoke Evening at Damle 
Hall,  
 Off Law College Rd 
 
 
Sat 8

th Oct: Moonlight Walk. District Event 
 hosted by RCPP 
 
 
Thu 13

th 
Oct: Atharvashirsha Pathan at 

Madhusanchay Ganesh Mandir, near Tath-
awade Udyan 
 
 
Fri 21

st Oct: Diwali Party at MCCIA 
 
 
Fri 28

th Oct: Synergy Meeting with guest 
speaker Sumedhatai Chithade. Venue 
TBD 

Program Calendar: October 2022 

  
 

MOM of the 3rd BOD  
Date – Wednesday 14 th September, 2022 
Venue – MCCIA Terrace Cafeteria  
President Ujwal opened the meeting with a brief on the 
‘Art of Charity’ event and gave some insights into the 
financial of the event, the same are as follows: 
Proceeds from Sale of paintings (31 Numbers) 
4,41,000 
Sponsorship Contribution by Nandan Developers 
1,00,000 
Total Expenses 1,93,656 
Net Income 3,47,344 
Workshop Surplus (To be utilized for 28 th October 
prgm) 15,663 
Ujwal proposed that Rs. 1,00,000/- received from our 
sponsors Nandan shall be kept 
in the trust account for the various other community 
projects. We make a contribution 
of Rs. 2,51,000/- to the SIRF, NGO run by Mrs. 
Sumedha Chindhade. 
Baby Warmer (District Project) – It was decided to pay 
Rs. 20,000/- for two baby 
warmers for the district project from the Trust Account. 
Best out of Waste - As per the WHATSAPP Message, 
project support for SAAVI 
Foundation 

Project has been approved by the board 
Proposed handlooms – 4 nos; Rs. 25,000/- per 

equipment, Rs. 1,00,000/- 
total financial commitment. 

Deepak will contribute for two handlooms 
Balance 50K to be contributed from the trust account. 

 
Director Community: Atul Parchure 

Dental Check-up camp: To be conducted before 15 
th October 2022. Dr. 
Aniket Kasodekar, son of Anil Kasodekar will lead the 
Team for Dental Check 
up project. Ujwal suggested students of Vidyarthi Sa-
hayak Samiti as the 
beneficiaries. 

For Cataract Surgery, more numbers to be gathered. 
Eye Check up camp in 
association with Municipal Corporator would be held to 
get the patients for the 
Cataract Operation project. This would also be carried 
out within one month. 

Sane Guruji Online UPS: is already Installed and in 
operation. UPS was 
handed over to the hospital on 16th August 2022. This 
project was initiated in 
the year of PP Ashwini. 

Happy Blossom: Project conceived by Secretary Ra-
dha, discussion in 
progress. 
Project Chairperson : Radha, 
Happy Blossom is a project for the adolescent boys 
and girls. 
            Rtn. Radha Gokhale 

MOM 

Name Birth day 

Ann Bindu Kulkarni 3rd Oct 

Annet Amol Barve 5th Oct 

Ann Madhura Tapre 9th Oct 

Rtn Amol Nalawade 9th Oct 

Rtn Deepak Kelkar 15th Oct 

Annet Rohan Mankani 18th Oct 

Rtn Madhura Kashelikar 21st Oct 

Annet Kaushal Ganpule 22nd Oct 

Rtn Parag Mulye 25th Oct 

Annet Ravee Mulye 25th Oct 

Rtn Ashwini Ganpule 28th Oct 


