
 
मास्टरलाईन'च्या शिलज पाांड ेयाांच्यामुळे “मॅकेशनकल” शिजू नानाांच्या 

“जीिनाला कलाटणी” 

कंऩनीच्या “चार दिळारे ज ंिगी” च्या माध्यमातून 

“सुकन्या” यो नेऱा प्राधान्य ! 

कोणती व्मक्ती ककॊ ला लेऱ भणूष्माच्मा आमुष्मात फदर घडलून आणेर, शे वाॊगताच मेत नाशी. अवाच फदर भास्टयराईनच्मा 
शळरज ऩाॊडे माॊच्मा भऱेु भॅकेननकरचे काभ कयणाये वलजू नानाॊच्मा आमुष्मात झारा आशे.  

झारॊ अवॊ की, नेय ता. जज. धुऱे मेथीर अननर शाडडलेअयलय भॅकेननकर श्री. वलजम जॊगर ूभयाठे (उपड  नाना) शे अनेक लऩाांऩावून 

भॅकेननकरचे काभ कयतात. दययोज शभऱत अवरेल्मा काभातीर ऩैळातून फयीच 

यक्कभ तमाॊची इतयत्र खचड शोऊन जात शोती. मा 
दयम्मान भास्टयराईन इॊजीन ऑईरचे नाशळक - 

धुऱे वलबागाचे वेल्व प्रभखु श्री. शळरज ऩाॊडे 
माॊचे अननर शाडडलेअयरा जाण े - मेणे शोते. 
अननर शाडडलेअयने भास्टयराईनची डडरयशळऩ 

घेतरी आशे. तमाभऱेु ऩाॊडेंचा वॊऩकड  भॅकेननक वलजू नानाॊळी झारा. वलजू 

नाना म्शणजे ददरदाय व्मजक्तभतल. नानाॊचॊ शळषण झारॊच नाशी. तयीशी 
ते उतकृष्ट ऩध्दतीने काभात तयफेज आशेत. भात्र तमाॊच्माफाफत एक 

अडचण नेशभी अवामची. ददलवबय याफूनशी ऩैवा शातळी दटकत 

नव्शता, तमाचे कायणशी आशे. ऩयॊतू काम कयाले ते वचुेना. इतयत्र खचड 
शोणाया ऩैवा वतकायणी रागाला, अळी नानाॊचीशी इच्छा शोती. 

भागडदळडन कयणाया कुणी नव्शता. शा वलाड वलऴम कॊ ऩनीचे शळरज ऩाॊड े माॊच्मा 
रषात आल्मालय तमाॊनी नानाॊना कॊ ऩनीच्मा जस्कभ फाफत भादशती ददरी. जस्कभच्मा 
भाध्मभातून काम कयाल ? ते शी तमाॊनी वाॊगगतर.े अळात भास्टय राईनचे वॊचारक श्री. 
वमुोगबाऊ जैन माॊच्मा वॊकल्ऩनेतून वाकायरेरा 'चाय ददलाये जजॊदगीके' शा उऩक्रभशी 
याफवलरा जात शोता. (आयोग्म, शळषण, ऩरयलाय, गुॊतलणूक) मा उऩक्रभावलऴमी शळरज ऩाॊड े

माॊनी भॅकेनीकर नानाॊना भादशती देऊन बायत वयकायच्मा “वकुन्मा वभधृ्दी” मोजनेची भादशती 
ददरी. नानाॊना ती मोजनाशी आलडरी. तमाॊनी रागरीच इमत्ता वशालीत शळषण घेत 

अवरेल्मा कु. ददळाच्मा नालाने वकुन्मा मोजनेवाठी खाते उघडरे. गेल्मा 4 ते 5 लऴाांऩावनू वकुन्मा मोजनेच्मा खातमात लेऱेलय ऩैव े

टाकर ेजात आशेत. मात अननर शाडडलेअयचे भारक वधु्दा काशी यक्कभ भदत म्शणून टाकत अवतात. भरुात अचानक झारेरा शा 
फदर ऩाशुन तमाॊच्मा आई छकूफाईंनी थेट कॊ ऩनीचे शळरज ऩाॊडे माॊना पोन रालून भादशती देत शळरज ऩाॊड ेल कॊ ऩनीचे आबाय भानर.े 



 
जय तुम्शी भागडदळडन केर ेनवते, तय नाना कभावलत अवरेरा ऩैवा एकप्रकाये लामाच गेरा अवता, अळीशी बालना व्मक्त केरी. 
तवेच तमाॊनी वाॊगगतरे की, भास्टय राईनने जीलनाची ल बवलष्माच्मा गुॊतलणुकीची राईन राऊन ददरी. आता “वकुन्मा” खातमात 

नाना आठलणीने ऩैव ैबयत अवनू काभशी व्मलजस्थत वरुू अवल्माचे छुकफाईंनी शळरज ऩाॊड ेमाॊना वाॊगगतरे. 
नानांची ऩररजथिती साधी ; ऩाच सिथय ऩरीळारात 

भॅकेननकर वलजम भयाठे शे शळकरेरे नाशीत. घयची ऩरयजस्थती जेभतेभ आशे. 

ऩयीलायात नानाॊवश आई छुकफाई जॊगर ूभयाठे, ऩतनी भाधुयी भयाठे, भरुगी ददळा ल 

वातली इमतेत्त शळकणाया खुळार अवा भोठा ऩयीलाय आशे. फयेच लऴे झोऩडीत 

काढरेल्मा नानाॊची जस्थती आज चाॊगरी आशे.  

अनेक बिक्षऺसे नानांच्या घरात 

भास्टयराईन ऩरयलायाळी जुऱल्मानॊतय वलजम भयाठे माॊनी कॊ ऩनीकडून अनेक फक्षषवे प्राप्त केरी आशेत. तमात फ्रीज, गोल्ड, 

इरेजक्िक ळेगडी, भोफाईर, टीव्शी मा गशृऩमोगी लस्त ूप्राप्त केल्मा आशेत. भास्टयराईन भॅकेननक फाॊधलाॊवाठी दोन जस्कभ याफवलते. 
तमातीर एक म्शणजे ऑईरलय शभऱत अवरेरे कॅळ कऩून ल दवुयी जस्कभ शी ऩाॉईटची आशे. 500 ऩाॉईटच्मा ऩुढे मा अॊतगडत 

गशृऩमोगी लस्त ूददल्मा जातात. भयाठे माॊनी तब्फर 6 लेऱेव जस्कभचा राब घेतरा आशे.  

ऩरीळाराऱा मोठा आनिं ; माथटरऱाईन ऩरीळाराचे आभार 
जी व्मक्ती घय चारवलण्माठी शभऱवलरेरा ऩैवा इतयत्र खचड करून टाकत शोता, तमाने आज शभनतव भास्टय राईन इॊजीन ऑईर 

कॊ ऩनीच्मा भाध्मभातून घय तय भोठॊ  केरेच ऩयॊत ूलस्तूशी आणल्मा आणण भरुीचे खातेशी उघडरे. ऩैवाशी घयाऩमांत मेत आशे. एलढा 
भोठा फदर ऩाशून घयातीर व्मजक्तॊचा आनॊद गगनात भालेनावा झारा आशे. 2018 ऩावनू शा फदर नानाॊच्मा आमषु्मारा कराटणी 
देणाया ठयरा आशे. 

 ीळन  गण्याचा अिथ कलऱा – वळ य  ंगऱ ूमराठे 

भास्टयराईन इॊजीन ऑईर वोफत जुऱल्मानॊतय जीलन जगण्माचा खया अथड कऱरा. नवुत ेव्वलवामावाठी शी कॊ ऩनी वॊफॊध ठेलत 

नाशी तय वखु – द:ुखातशी वोफत अवते. तमाभऱेुच भी आज भुरीच्मा नाले वकुन्माचे खाते उघडू ळकरो. एक नली ददळा तमाॊनी 
दाखवलरी अवनू भी भास्टयराईनचे ल श्री. शळरज ऩाॊड ेमाॊचे आबाय भानतो. तमाॊच्माभऱेुच शे वलड झारे.  

ऩंतप्रधान “सकुन्या समदृ्धी” यो नेवळषयी िोडक्यात मादहती 
ज्माच्मा ऩरयलायात भरुी आशेत. तमाॊच्मावाठी बायत वयकायच्मा 
“वकुन्मा वभदृ्धी” मोजनेचे खाते ऩोस्टात उघडाले रागते. भरुीच्मा नाले 
दय भदशन्माकाठी ऩैवे टाकाले रागतात. गालात तवेच कुठेशी आऩण 

भरुीॊच्मा नाल े यक्कभ जभा करू ळकतो. भुरीॊवाठी कें द्र वयकायने शी 
मोजना वरुू केरी अवनू ० ते १० लऴाांआतीर भरुीॊना माचा राब शभऱू 

ळकतो. मात १४ लऴाडऩमांत ऩैव ेजभा कयाले रागतीर. भरुीचे शळषण, 

वललाश आदीवाठी शी यक्कभ उऩमोगी मेऊ ळकते. केलऱ २५० 

रुऩमाॊऩावनू माचा राब घेणे वरुू शोते. भरुीच्मा १८ लऴड ऩूणड झाल्मानॊतय जभा यकभेतून ५० टक्के यक्कभ काढू ळकतात. तमाभऱेु 

अळा मोजनाॊचा राब घेत जाला, शी वलनॊती आशे. 


