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नमस्कार, 

रोटरीचे वर्ष सुरू होऊन तीन महहने झाले आहेत. आपल्या क्लबने या काळात 

बरेच काम केले आहे. 4 सप्टेंबरला आपण ARAI टेकडीवर वृक्षारोपणाचा 

उपक्रम केला. 17 सप्टेंबरला आपण एक Zoom मीहटिंग घेतली Imagine, 

Belief and Achieve. त्यात डॉ आरती हिराळी यािंनी, Motivational 

lecture हिले. या event साठी आपण Co-host होतो. 

17 सप्टेंबरला सकाळी िहा वाजता आपण Health Point Polyclinic येथे पोस्ट 

केअर सेंटरचे उि्घाटन केले. सध्याच्या Corona काळात अिा सेंटरचे काम 

खूपच मोलाचे असणार आहे. यासाठी जनहमत्र सेवा सिंघ व Health Point 

Polyclinic हे पाटषनर असणार आहेत. एकाच छताखाली आयुवेि, अॅलोपॅथी, 

होहमओपॅथी, योगा या सुहवधा हमळणार आहेत. 

18 सप्टेंबरला आपण लोहगाव येथील विंहचत हवकास सिंस्थेच्या हनहार आनिंि हनवास वृद्धाश्रमास आहथषक मित िेण्याचा 

कायषक्रम केला. 

भगवद्गीता हा आपला एक प्रमुख धमषग्रिंथ आहे ह्याच भगवद्गीतेचा मॅनेजमेंटच्या अिंगाने हवचार करून डॉक्टर आिुतोर् 

हमसाळ यािंचे “मॅनेजमेंट इन भगवद्गीता” या हवर्यावर एक व्याख्यान आयोहजत केले होते. ही Zoom मीहटिंग 24 सप्टेंबर 

रोजी होती. हवर्य अगिी नाहवन्यपूणष असल्याने बहुतेक रोटेररयनसनी या कायषक्रमास उपस्स्थती लावली. 

“वरर घाहलतो धपाटा आत आधाराचा हात कुिं भारासारखा गुरू नाही रे जगात”. आपल्या आयुष्याला आकार िेणाऱ्या गुरु 

प्रहत कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी आपण िहा हिक्षकािंचा सत्कार 29 सप्टेंबरला िामले हॉल येथे आयोहजत केला होता. 

या कायषक्रमास खूप छान प्रहतसाि हमळाला.. 

आपल्या स्पिंिन या माहसकासाठी क्लब मेंबसष तसेच Ann आहण Annets खूप छान प्रहतसाि िेत आहेत. त्या सवाांचे मी 

अहभनिंिन करते. 

आपल्या सवाांकडून असेच सहकायाष व प्रहतसाि हमळत राहावा ही इच्छा व्यक्त करते. धन्यवाि.  

कर्मणैव हि संहसद्धिर्ाद्धथिता जनकादयः 

From the  
President’s Desk 

 



 

 

 

         

 

Activities in September 2021 

Tree Plantation at ARAI 

With an intent to member’s birthdays falling in September 
2021, our club had planned a tree plantation activity on 4th 
September 20201 at ARAI hill. Admin Director Raghav 
Kulkarni had arranged the plants and also got the pits dug 
a day earlier to the plantation. 

President Gauri and 11 members, including spouse and 
their children, along with More Vidyalay’s Gaikwad Sir and 
his wife were present at the event. 

A total of 50 trees were planted and water tanker arranged 
to water the plants. The plantation activity was followed by 

a breakfast assimilation at Kimaya Restaurant. 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

         

 

Post Covid Care Centre 

The Covid 19 has been having long lasting effects on 
the survivors from this infection, whether physical or 
mental. With an intent to help these patients to 
rehabilitate themselves from persistent health issues, 
RCP Karvenagar has started a “Post Covid Care 
Centre” at Health Point Clinic, Bhelke Nagar Chowk. 

The Post Covid Care Centre will provide services with 
the help of doctors from different branches of 
medicine, namely, Ayurved with Panchgavya, 
Allopathy, Homeopathy and Naturopathy with Yoga.  

The Centre is also providing counseling services for 
the patients, which is very critical for the recovery 
process. 

The project is being run by the Club in association with 
Janmitra Seva Sangh and Health Point Clinic.  

The centre was inaugurated on 17th September at the 
hands of Pune City Mayor, Shri Murlidhar Mohol. The 
event was also honored by the presence of RSS - Pune 
Mahanagar Karyavah, Shri Mahesh Karape and Dist. 
3131 Asst. Governor Rtn. Rujuta Desai. 

The doctors involved in providing these services are 
Ayurved and Panchgavya expert, PE Dr. Dlilip Kulkarni, 
Diabetologist Rtn. Dr. Vrushali Naik, Psychologist Rtn. Dr. 
Devyani Katti., Homeopath Dr. Swati Ladhha, and Dr. 
Apurva Sawant. 

 

   
 

    

  
 

 

 

 

 

 



 

 

 

         

 

Donation to Nihar Anand Niwas  

Our Late President CA Jayant Kulkarni had planned to 
provide Financial Aid of INR 5 Lakhs to NGO Vanchit 
Vikas for the construction of Nihar Anand Niwas, an old-
age home at Lohegaon. 

The inauguration ceremony of the room constructed out 
of this Financial aid was held On 18th September 2021.   

The inauguration was done at the hands of Jayant Sir’s 
father in the presence of President Gauri, Secretary 
Asha, other members of the club, family and friends of 
Kulkarni Parivar, Smt. Mina Kurlekar, Director of Vanchit 
Vikas and other staff. 

The room has been dedicated in the memory of CA 
Jayant Sir. 

During the occasion, President Gauri and Secretary 
Asha expressed their respective views. Smt. 
Kurlekar in her speech thanked RCPK for the 
financial assistance as well as the association to 
complete projects.   

  

   

    

 
 
 
 
 



 

 

 

         

 

Vocational Excellence Award – Shikshak Gaurav Puraskar 

Every year on the occasion of Teacher’s day, our 
club felicitates teachers of different schools, 
including from the rural areas, by recognising their 
immense contribution towards the development of 
the schools, society, and more specific towards 
building the nation by shaping the child’s future, 
making him / her a better human being with 
knowledge, good values etc.  

On 29th September 2021, our club felicitated 10 such 
teachers from More Vidyalay, Abhinav Vidyalay, 
Bharti Vidyapeeth, and Zilla Parishad schools in 
Bhor and Velhe. This was the first physical meeting 
of the year. 

The Guest of Honor for the program was Dr. Sanjay 
Kharat, Principal at Modern College of Arts, Science 
and Commerce. 

The introduction of the teachers was seamlessly 
done by Dr. Vrushali Naik, Ann Neha Inamdar, Rtn. 
Shilpa Dhonolikar, Rtn. Mrunal Khadse and PP 
Asha Amonkar. Incidentally, each introduction was 
unique and was prepared personally by respective 
ladies. Rtn. Deepak Thite made a beautiful 
introduction of the Guest of Honor and Dr. Dilip 
Kulkarni presented the vote of thanks in his unique 
way. 

The “Manpatra” was beautifully written by our Ann 
and Senior Literature writer, Mrs. Jayashree Bapat. 

 

   

 

 



 

 

 

         

 

 
 

Session on Management in Bhagwat Gita 

On 24th September 2021, our club had arranged an 
online session on Management in Bhagwat Gita by Dr. 
Ashutosh Misal. Dr. Misal is expert Corporate trainer and 
has conducted over 150 training sessions on 
Management in Bhagwat Gita. 

Dr. Misal explained how the principles of Management 
can be linked and adapted from the 700 shlokas spread 
over 18 chapters of Bhagwat Gita. Whether it is Stress 
management, knowledge management, time 
management, ethics, leadership etc.,  

Dr. Misal emphasized that all these concepts are 
found in Bhagwat Gita. 

It was a very interesting session that ran over 1 
hour and attended by 31 members of the club. 

The session was a result of extensive efforts by 
Ann Neha Inamdar, who had taken the appointment 
of Dr. Misal 3 months in advance. 

The vote of thanks was wonderfully presented by 
Rtn. Deepak Thite.    

  

 
  

 

 



 

 

 

         

 

Motivational lecture on Imagine, Believe and Achieve 
On 17th September, the club had participated as Co-
host in an online motivational session on Imagine, 
Believe and Achieve.conducted by the founder of pink 
foundation, Dr. Arati Shirale  

Dr. Arati emphasized on the need to imagination and 
belief in one-self, that will help in achieving amazing 
things in life. Members of the foundation mentioned 
how during covid they achieved things which they 
imagined. 
 
 

 

 

Club at District Events during the month 

District Awards - Bhairavee  

District Awards 2020-21 Event, Bhairavee” was held on 
25th September 2021. Our club and club members 
received recognition for the work done during 2020-21.  

IPP Akanksha received the Club Transformer trophy 
and two certificates, towards club’s participation in 
Pancham Project and helping Rotary respectively 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PP Shirish Puranik and PP Asha Amonkar received 
certificate of appreciation for their outstanding 
service in Public Image Avenue and Polio Team 
respectively 

 

   
 



 

 

 

         

 

District Youth Seminar 
 

District Youth Seminar was held on 26th September 
2021. A couple of proud moments for the club. Our club 
was felicitated with a certificate by DG Pankaj Shah for 
hosting the District’s Interact Seminar in August 2021. 

Our Club Secretary, PP Asha, who is also the District. 

 

Interact Chair, had actively participated in the 
Seminar. She was given the responsibility of 
introducing the Chief Guest, Shri Anand Chordia. 
The event also saw the Interact Charter been 
handed over to 10 newly formed Interact Clubs 
under her guidance in a span of just 2 months. 

 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

         

 

Member’s Zone 

The club’s lifeline are its members and their family. Each one of them have a unique quality and skill. 
The next four pages are dedicated to capture some of the exiting pages from their diaries.  

रै्त्री एक अतुट बंधन 

 

"मैत्रीचे नाते अतूट बिंधन... 

 मैत्रीच महान िैवी वरिान..." 

  

           गुलजार गुिंफण मैत्रीत गुिंती... 

             मैत्री एक वेल्हाळ प्रीती... 

           िोस्ती जीवनी वाटे िाश्वती... 

             मुक्त मैत्रीची आनिंिी सिंमती...1.. 

 

मैत्रीहीन जीवन वाटे वाळविंट... 

   से्नहल नाते बेजोड हवश्वासाचे.. 

हमत्रासवे भावबिंधन असती अतूट..  

  से्नहपूणष आगळ्यावेगळ्या हमत्रत्वाचे...2 

 

           मैत्री असे हळुवार जीवनसिंगीत... 

             हमत्रत्वाचे हृियािी गोड अलगूज.. 

           केवळ परम मैत्रीच  समयोहचत... 

             मैहत्रचा हजव्हाळा मनीचे हहतगुज...3.. 

 

हमत्रत्वाची आपुलकीने असे स्वीकृती... 

   हमत्र मैहत्रणी िंचा हा अनमोल ठेवा.. 

जीवन आनिंिाची ही पावती... 

   नात्याच्या अतूट बिंधनात रहावा...4.. 

 

           जगन् हमत्र सुिामा आहण कृष्ण सखा... 

              अनोख्या मैत्रीचे आगळे भावबिंधन.. 

           कृष्णा सखाच सुिाम्याचा सिा पाठराखा... 

              अमर मैत्रीचे जगास उिाहरण...5.. 

 
 
 

 

 

 

सौ जयश्री बापट,                               

 

*आपलं र्ाणूस* 

 

    सकाळी नऊ वाजता फोन वाजला... कोणाचा आहे म्हणून 

बहघतलिं तर, सागर जैन फॉर काउने्सहलिंग..... हवचार करत होते 

हक सध्या तर असिं कोणी माझ्याकडे सेिन्स घेत नाहीये पण मी 

ह्यािंच्यािी बोलले असेन म्हणूनच निंबर सेव्ह केलेला आहे...हॅलो 

सागर बोला.. असिं म्हणल्यावर हतकडून ती व्यक्ती म्हणाली "मॅडम 

मी सागर नाहीये मी त्यािंचा मुलगा बोलतोय हनिािंत... बाबा 

नाहीयेत आता..ते कोहवडने गेले मे मधे्य.. बरेच हिवसािंपूवी ते 

बोलले होते हक मी एका Counsellor िी बोललोय, तुझी काळजी 

वाटते मला, तुम्ही िोघिं सारखी भािंडत असता, त्यामुळिं  घरातल 

वातावरण हबघडतिं, मुलावर पररणाम होतो... मी तेव्हा एवढिं  लक्ष 

नाही हिलिं, पण ते गेल्यावर त्यािंची प्रते्यक गोष्ट आठवते आहे... 

तुम्ही सािंगाल ते काय बोलले तुमच्यािी?" 

मी एक क्षण स्तब्ध झाले... आहण लगेच त्या फोन बद्दल आठवू 

लागले... मला आठवली त्यािंची तळमळ.. मुलाचिं आयुष्य सुखी 

व्हाविं म्हणून प्रयत्न करणारा बाप आहण हेही आठवलिं हक "मी 

तुमचिं काहीही ऐकणार नाही तुम्हीच घ्या Counsellor ची 

अपॉइिंटमेंट " असिं म्हणून त्यािंच्यावर हचडणारा, रागीट, तापट 

मुलगा!! 

पण हे काहीच न िाखवता मी त्याला म्हणलिं "वाईट झालिं रे.. मला 

माहहत नव्हतिं.. त्यािंना खरच तुझी काळजी वाटायची.. तुझिं सगळिं  

चािंगल व्हाविं असिं वाटायचिं.. असो तुम्ही ठीक आहात निं?" 

"हम्म ठीकच म्हणायचिं.. बायको 5-6 महहन्यापूवी मला सोडून 

गेलीये.. सोबत मुलाला पण घेऊन गेलीये... बाबा असेपयांत 

काहीतरी मागष हनघेल असिं वाटायचिं पण आता मी पूणष एकटा 

पडलोय.. कसिं जगू तेच कळेनासिं झालिंय.." 

आहण तो कोसलळाचिं.. त्याला रडू आवरना... त्याची समजूत 

घालून मी भेटायला बोलावलिं..! 

 

हा आहण असे हकतीतरी अनुभव ह्या वर्षभरात आले... 

त्यातून आपण काय हिकायचिं तर एकच आपली जवळची नाती 

जपायला हवीत, ती Strong बनवायला हवीत, जगातल्या इतर 

कोणत्याही गोष्टी पेक्षा आपलिं माणूस महत्वाचिं आहे!!!! 

 
 
© Dr. Devyani Katti 
Counselling Psychologist 
(Names are changed for  
the confidentiality purpose) 
 
 

 



 

 

 

         

 

  

कल्की 

हवषू्णचा िहावा अिंहतम 

अवताराला' कल्की 

अवतार' असे म्हणतात. 

श्रीमि् भागवतनुसार 

(भागवत पुराण), 

कहलयुगात पाप 

वाढल्यावार आहण पापाने 

पररसीमा गाठल्यावर 

िुष्टािंचा सिंहार 

करण्याकाररता हवषू्ण हा 

अवतार घेईल. 

कल्की हा अवतार कहलयुग व सतयुगच्या सिंहधकाल मधे्य 

होईल .सवषप्रथम महाप्रलय येऊन कहलयुगाच्या अिंता निंतर 

सत्ययुग (सतयुग) सुरु होईल 

पाटण (गुजरात) येथील राणी की वाव येथे हवषू्णच्या कस्ल्क 

अवतारची एक उतृ्कष्ट मूती पाहायला हमळते या 

हिल्पात  'सुििषन चक्र' ,'कौमोिकी गिा' . गळ्यात कौसु्तभ 

मणी , कानात कुण्डले, डोक्यावर 'हकरीट मुकुट', कपाळावर 

'ऊर्ध्ष पुिंडर ' धारण केलेले आहे. येथे आपण जर नीट पहाल  

तर गुडघाभर लािंबीचे बूट  

पररधान केलेले हिसत आहेत 

 
 
 
 
 
Rtn. Raghav Kulkarni 

 

 

*हकचन हटप्स* 

आपल्याकडे घरामधे्य बर्याचिा असिं होतिं की मागच्या 

वर्ी चे लोणचिं उरलिं आसतिं, आहण या वर्ी चे लोणचिं 

घातल्यानिंतर मागच्या वर्ी चे लोणचिं कोणी खायला जात 

नाही. ते तसिंच राहतिं आहण मग ते राहहल्यानिंतर अजून 

मऊ होऊन जाते.  

आजच्या आपली रेहसपी हेच लोणचिं वापरून आपण 

करणार आहोत. उरलेल्या लोणच्यामधे्य गव्हाचिं पीठ, उभा 

हचरलेला बारीक कािंिा, कोहथिंबीर घालून पराठ्याचे पीठ 

मळायचिं आहण त्याचे तुपावरती छान खमिंग पराठे भाजून 

सव्हष करायचे. 

लोणच्यामधे्य हतखट आहण मीठ हे बऱ्यापैकी असतिं, 

त्यामुळे लोणचे हकती आहे हे बघून त्यामधे्य अजून मीठ 

आहण हतखट घालायचिं का पण बघून ठरवू िकतो!! 

 

Rtn. Asha Amonkar 

 

 



 

 

 

         

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Insurance Awareness 

 आज काल इन्िुरन्स चे वाढतिं महत्त्व काय आहे हे आपल्याला कळून चुकला आहे, 

पण तरीही इन्िुरन्स कसा काय हकती घ्यावा यामधे्य लोक सिंभ्रमात असतात असिं मला बऱ्याच 

वेळा जाणवतिं. इन्िुरन्स म्हणजे काय? तर एखािी  जोखीम( Risk)  ची जबाबिारी घेणे. 

इन्िुरन्स िोन प्रकारच्या असतिं Life Insurance आहण General Insurance. लाइफ 

इन्िुरन्स मधे्य एखाद्या माणसाच्या जीहवताची जोखीम स्वीकारली जाते, जे आपल्याला सवाषत 

जास्त माहहती आहे. आहण जनरल इन्िुरन्स मधे्य मोटर इन्िुरन्स ,फायर इन्िुरन्स, मेहडके्लम 

बाकीचे सगळे इन्िुरन्स कव्हर होतात.  

लाइफ इन्िुरन्स किं पनीला जनरल इन्िुरन्स किं पनीमधे्य हबझनेस करायचे लायसन्स नसते. तेच गोष्ट जनरल इन्िुरन्स 

किं पनी ही जनरल मधे्यच व्यवसाय करू िकते. जसे की एलआयसी हे फक्त जीवन हवमा आज करते िुसरा कुठलाही इन्िुरन्स 

मेहडके्लम करू िकत नाही. आपण एचडीएफसी बहघतलिं तर त्याची HDFC Life ही लाइफ इन्िुरन्स साठी आहे आहण HDFC 

ERGO ही जनरल इन्िुरन्स साठी आहे. 

बऱ्याचिा लोक मला एलआयसी ची मेहडके्लम पॉहलसी आहे का हवचारतात तेव्हा पण मला हे सािंगायला लागतिं 

एलआयसीची हेल्थ इन्िुरन्स आहे. Cashless mediclaim insurance नाही आहे. ती तुम्हाला hospitalisation झाले तर  पैसे 

reimbursement च्या स्वरूपात हमळतात. 

आता थोडिं  लाइफ इन्िुरन्स (जीवन हवमा ) बद्दल समजावून सािंगते. जीवन हवमा म्हणजे आपण जेवढ्या वर्ाांची पॉहलसी 

घेऊ तेवढ्या वर्ाषचे ते कॉन्ट्र ॅक्ट असते आहण िरवर्ी आपण कॉन्ट्र ॅक्टचा हप्ता भरत असतो, जरी हप्ता भरायची तारीख थोडी पुढे 

गेली तरी आपण लेट फीने हप्ता भरू िकतो, सहा महहन्यापयांत पॉहलसी बिंि पडत नाही. याउलट जनरल इन्िुरन्स मधे्य आपण 

िर वर्ी हप्ता भरून िरवर्ी कॉन्ट्र ॅक्ट ररनू्य करत असतो. त्या त्या due date ला प्रीहमयम भरला नाही तर पॉहलसी बिंि पडते. 

त्याला गे्रस हपरेड असिं काही नसते. आहण नो के्लम बोनस असे सवष फायिे सिंपुष्टात येतात. 

कोणतीही पॉहलसी काढताना, मग ती लाइफ इन्िुरन्स असो हकिं वा जनरल इन्िुरन्स असो, त्यामधे्य आपली गरज काय 

आहे हे ओळखून त्याप्रमाणे जर इन्िुरन्स घेतला तर त्याचा फायिा आपल्याला अहधक जास्त होतो.   

  प्रते्यक जीवाचे मोल  आपण लावू िकत नाही कारण ते अनमोल असतिं, पण जीवन हवमा घेताना तािंहत्रकदृष्ट्या आपल्याला 

प्रते्यक हजवाचे मोल ठरवायला लागते, ज्याला आमच्या भारे्मधे्य ह्युमन लाईफ वॅ्हलु्य ( human life value)  असे म्हणतात. ही 

मोजताना प्रामुख्याने त्या व्यक्तीचा इन्िुरन्स हकती असावा हे ठरवले जाते, ज्यामधे्य त्या व्यक्तीचे वाहर्षक उत्पन्न गुहणले पाच वरे् 

एवढा तरी कमीतकमी इन्िुरन्स असला पाहहजे. म्हणजे त्या व्यक्तीच्या जाण्याने घरािंमधे्य होणारा उत्पन्नाचा तोटा हा अगिीच पाच 

वरे्पयांत तरी अबाहधत राहू िकतो. 

कोणीही जीवन हवमा घेण्याआधी खरेतर, मेहडके्लम पॉहलसी घेणे जास्त गरजेचे असते कारण मनुष्य िगावल्या पेक्षा, तो 

हॉस्स्पटल मधे्य ऍडहमट होण्याची िक्यता या नेहमीच जास्त असतात, मग ते अगिी डास चाऊन सुद्धा ऍडहमट होऊ िकतो. 

मेहडके्लम पॉहलसी काढताना, ती सिंपूणष पररवाराची आहे का व्यक्ती िहा आहे, हे गरज बघून ठरवावे तसेच पॉहलसी घेताना 

आपल्याला कोणता आधीपासूनच आजार आहे ते कसे कव्हर होतील या सवष गोष्टी हवचारात घेऊन पॉहलसी काढणे गरजेचे आहे. 

मेहडके्लम पॉहलसी चे जेवढे Young Age मधे्य काढू ते जास्त चािंगले असते कारण पुढे जाऊन BP/ डायबेहटस/ हकिं वा अजून 

काही आजार जोडले गेले तर पॉहलसी काढल्यानिंतर ते waiting period मधे्य येऊ िकतात. पॉहलसी काढताना आपल्याला 

असलेल्या आजारािंची माहहती िेऊन जर पॉहलसी काढली तर वेहटिंग हपररयड निंतर ते कव्हर होऊ िकतात, पण ते आजार लपवून 

ठेवले तर पॉहलसी किं पनी कडून रद्द होऊ िकते. 

पुढील अिंकात इन्िुरन्स कोणत्या कोणत्या प्रकारचे असतात याची आपण माहहती घेऊया!! 

क्रमिः 

 

Rtn. Asha Amonkar 
Financial Advisor & Insurance Consultant 
 

 

 

 



 

 

 

         

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 हुल हुल कावळा 

काल  िुपारी जेवण करून मी झाडाखाली हनवािंत पडलो होतो. नुकताच डोळा लागला असेल, की 

एक कावळा झाडावर काव काव करत येऊन बसला. मी कूस बिलली आहण पुन्हा डोळे हमटले. 

झाडावरचा कावळा पुन्हा काव काव करू लागला. मी उठून बसलो. कावळा वरच्या फािंिीवर उडून 

बसला. हतथे पुन्हा काव काव करू लागला. पुन्हा तो खालच्या फािंिीवर आला, हतथे पुन्हा काव काव. 

िेवटी न राहून मी त्याला हवचारले, " काय झाले रे हमत्रा , एवढी कसली चल- हबचल". त्यावर तो 

म्हणाला, “अरे काय सािंगू, काय करावे काहीच कळत नाही. आज कामावर पण नाही गेलो. सुट्टी 

घेऊन बसलो होतो पण घरयात काही करमत नव्हतिं  म्हणून इथे आलो, तर इथे पण काही सुधरत 

नाहीये.” "अरे बापरे, एवढा कसला गहन प्रश्न पडलाय रे तुला “, मी कावळ्याला आश्चयाषने हवचारले. 

त्यावर कावळ्याने मला त्याची व्यथा सािंहगतली. 

म्हणाला "अरे मी पूवी पेरूच्या झाडावर राहत होतो. हतथे खूप पोपट होते. झाडावरचे पेरू सिंपले की, बाकी कुठल्या झाडािंवर काही फळे 

आहेत का हे िोधून मी त्यािंना सािंगत होतो. तसा मला इनकम चािंगला होता हतथे, पण मजा येत नव्हती. 

त्याच झाडाखाली एक तळे होते, त्या तळ्यात बिके होती. एकिा असेच गप्पा मारत असताना ती बिके म्हणाली तू आमच्या बरोबर या 

तळ्यात ये. आमची हपले लहान आहेत, आम्ही लािंब गेलो की तू हपल्ािंना  सािंभाळ. आम्ही योग्य मोबिला िेऊ. मग मी थोडिं पोहायला 

हिकलो आहण तळ्यात बिकािंच्या हपल्ाना सािंभाळले . अरे फार लबाड होती ती हपले् . मला नुसतिं हैराण करून सोडले त्यािंनी. बाकी 

तसा हतथे पण काही इतर त्रास नव्हता, पण ग्रोथ काहीच नव्हती. 

 मग एकिा असेच तळ्या जवळ मोर आले आहण म्हणाले की, यिंिाच्या हसझन  मधे्य आम्हाला एक से्पअर  डान्सर हवा आहे, आम्ही तुला 

छान डान्स हिकवू आहण लागेल तेव्हा तू आमचा मेक अप पण कर. मला कल्पना एकिम आवडली. मी हतथे खूप छान डान्स हिकलो. 

मेक अप हिकलो. मला सहटषहफकेट पण हमळाले. पण काय सािंगू, एकिा एका प्रोगॅ्रम मधे्य मी डान्स करत होतो , पण मला काही मोरा 

सारखा हपसारा नाही फुलवता आला. त्यामुळे हतथे पण निंतर Exposure नाही हमळाले फारसे.  सगळे रुटीन झाले. फारिी मजा राहली 

नाही. बोर होत रे हतथे. पण Survival साठी काम करावे लागते. किं टाळून िेवटी आज सुट्टी घेतली. हवचार केला काही अजून जमतिंय का 

बघाविं. पण काहीच सुचत नाही. ****** 

ही झाली या कावळ्याची व्यथा, पण माझ्या पररचयातील  नुकतेच कॉलेज पास आऊट झालेल्या Job Seekers ची आहण हकते्यक हमत्रािंची 

अिीच अवस्था आहे. कोणी “Mid-Career Crisis” मधे्य आहे तर कोणाला जॉबचिं हमळत नाही, तर कोणी आहे हतथे सिंतुष्ट नाही, 

काही िंना  चािंगली ग्रोथ नाही तर काही िंना मनासारखा पगार नाही.. आहण या मागचे खरे कारण असे समजले की, नेमके आपल्याला काय 

करायचे आहे, आपले Niche काय आहे, त्यासाठी लागणारे कौिल्य आपल्यात आहे का, हकव्हा ते हमळवता येईल काय? हे यािंना 

समजलेलेच नाही.  

कररअर ची हनवड करताना Self Awareness, SWOT Analysis, Knowing Own Niche, Skill Development, Market 

Research, Planning and Management, Opportunism अश्या Analysis पद्धती िंचा वापर करायला हवा. आपल्याला आवड 

असलेल्या के्षत्रात, हकिं वा कलेमधे्य हनपुणता हमळवून त्याचे commercialisation करण्याचे कौिल्य हमळवणे खूप गरजेचे आहे. आजच्या 

आहण इथून पुढच्या काळामधे्य Niche आहण Specialisation ला महत्व असणार आहे. एकच कौिल्य पण त्यात Expertise हमळवणे 

हे केव्हाही फायिेिीर ठरते. फक्त इिंहजनीररिंग, कॉमसष, मेहडकल अश्या Conventional के्षत्रािंपेक्षा िेखील Modern Skills जसे हक 

User Interface Design, Graphics Design, Business Analytics, Social media marketing, Social Influencer, 

Photography and Video making, Coding and App development, Event Management, Kindergarten 

Management, Child Psychology, Modern Applied Psychology, Counsellor, Soft Skills Trainer and Anchor, 

Hospitality, Resort and Hotel Management, Travel and Tourism, Business Administration, Old Age Home 

Management, Fitness Trainer, Nutrition and Health Management, Pseudo Sciences, Makeup artist, 

Fashion Design, Fine art, Interior Design and Décor, Cosmetics and Jewellery Design आहण अश्या इतर बऱ्याच 

के्षत्रािंत मोठ्या सिंधी प्राप्त होताना हिसत आहेत. 

Rtn. Ajinkya Kulkarni 

 

 



 

 

 

         

 

 

नाम्याचा बाप 

आश्चयष वाटले निं. िामची आई, कवी यिविंत यािंची आई कहवता, ओ मािं तु हकतनी भोली है, ते 

माहलकेतील आई कुठे काय करते, पयांत आई आई हेच कानावर आले. 

चुल मुलिं, सिंसार नातीगोती असिं सगळिं  सािंभाळताना आईची होणारी तारेवरची कसरत आठवते, 

पण बापाची तलवारीच्या धारेवरची कसरत हिसत नाही. कारण बाप हा िगड, रुक्ष, कठोरपणे 

वागणारा, रागवणारा, साध्या साध्या गोष्टी िंवर हचडणारा म्हणूनच लक्षात राहतो. 

नोकरी धिंिा यातील हनरहनराळ्या वळणाचा योग्य पद्धतीने समाचार घेत, नाम्याला / िािंतीला काय 

हवे याचा समाचार घेणारा बाबा हकिं वा स्वतःच्या जोड्याच्या फाटलेल्या तळवा िुलषक्ष करीत नाम्याच्या फाटलेला हक्रकेटचा जोडा 

आणणारा बाबा िुलषहक्षत राहतो. तर अगिी िािंती च्या लग्नात आलेल्या पाहुण्यािंची सरबराई हवचारपूस करण्यात गुिंतलेल्या बापाला साधा 

कोणी हवचारत का. का रे बाबा जेवलास का? पण िेवटी िािंतीला हनरोप िेण्यासाठी िोन्ही हात जोडून हवहीणबाई यािंना हवनिंती करणारा 

बाप, काही राहहले असेल तर माफ करा. 24 वर्ष जोपासलेल्या काळजाच्या तुकड्याला पिरात घ्या, हे सािंगणारा बाप लक्षात येतो का. 

लहानपणापासून मुलािंच्या कानावर पडणारी वाक्य, हे करू नकोस बाबा रागवतील, अभ्यास कर नाहीतर बाबा हचडतील, मस्ती करू 

नका बाबा मारतील, याने धाक तर हनमाषण होतो, पण एक िूरी सुद्धा हनमाषण झाली याचा हवचार पडतो. िेवट किात तर व्यवसाहयक 

हवश्वात चािंगले नाव कमावलेल्या बापाने कधीकाळी एखािी अभ्यासातील अडचण सोडवण्यासाठी मित केली तर लागलीच हवचारणा 

होते हे आई हे बरोबर आहे का ग? 

उच्चहिक्षणासाठी मधून पैसे काढून परिेिी जायची सोय करणारा बाप न राहावून एखािा फोन करतो तर, आता हबझी आहे, निंतर बोलू 

का आहण फोन कट. 

असिं का…. 

 

Rtn. Milind Agnihotri  
 

 

Happy Birthday Happy Anniversaries 
Hrishikesh Pati…......………………….. 03-Sep   

Chirag Dhote…..…………………......... 05-Sep   

Nitin Kulkarni…………………………… 09-Sep   

Tanvi Pandit……………………………. 10-Sep   

Shirish Mandsorwale...……………..…. 16-Sep  

      
     

Riyaansh Tejas Nikhumb…………....... 16-Sep 

Deepak Thite...…………………........ 16-Sep 

Shirish Puranik...…………………........ 18-Sep 

Sankalp Dilip Kulkarni………............... 19-Sep 

Shreya Puranik……………………....... 21-Sep 

Kaivalya Ruplug…...…………………... 21-Sep 

Anita Mandsorwale...……………...... 28-Sep 

  

 



 

 

 

         

 

Kids Zone 

Annet Gayatree Ajinkya Kulkarni 
Age : 4 years 

        
 Annet Rujula Dhonolikar : Coffee painting 
 Age : 15 

 
Annet Janhavi Amonkar – Live sketch at Someshwar temple 

                                   Age : 18 years 

        


