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तुझी माझी जोडी जमली गं .....!! 

 

नम ार वाचकहो,  

िदवाळी अंका ा िनिम ाने तु ा सवाशी मला संवाद साध ाची संधी िमळाली ाब ल "ईशा  ओहायो मराठी 

मंडळाचे" िवशेष आभार !! 

ा लेखा ा मा मातून जो िवषय मी मांडणारं आहे तो सवा ाच प रचयाचा, अ ंत जवळचा आिण उ ुकतेचा आहे. 

ेकाला कायम आयु ात पुढे काय घडणार आहे, चांगले िक वाईट याची उ ुकता असते. भिव ात घडणा या गो ी 

आधीच जाणून घेता येतील का असे वाटत असते. होय, बरोबर ओळखलंत, मी ोितष ा िवषयाब लच बोलतेय !! 

ोितष हे शा , ान, कला की फकत एक भाकडक ना असा  अनेकांना पडतो. मा ाही मनात काही वेगळे 

न ते. या िवषयाब लची उ ुकता कायम होती. आजतागायत जे ोितषी भेटले होते ांनी कधी चांगले, कधी वाईटll, 

कधी अगदी असंब  तर कधी अगदी नेमके असे मागदशन केले, आपण सवानाही असे अनुभव न ीच आले 

असतील. पण ामुळे या शा ावर िव ास ठेवावा िक ठेवू नये हे कळत न ते.  

काही वषापूव  मा  हे शा  िशक ाचा योग मा ा आयु ात आला. होय योगच, कारण कंुडलीत योग अस ािशवाय 

काहीही घडून येत नाही. सु वाती ा काळात ा शा ावर िव ास ठेवावा िक ना ठेवावा ा मताची मी हळूहळू 

ोितष शा ाचे बारकावे अ ासू लागले. या िव ातील िवशाल हांचा आिण आपला कसा संबंध आहे, आपला ज , 

िश ण, नोकरी-धंदा, िववाह, अप , आप ा आवडी-िनवडी, आपली मते, आपली मन थती, आरो  ा सग ावर 

कसा भाव आहे हे जाणून घेत ावर, आपण या िव ातील एक अितशय िकरकोळ न ग  अस एक जीव आहोत 

असे वाटून जाते. 

ोितष शा  हे केवळ कंुडलीशी सीमीत नाही तर ाचे अनेक भाग आहेत जसे फल ोितष, ह सामुि क, 

वा ुशा , लोलकशा , रमलिव ा वगैरे. आप ा देशात पुरातून काळापासून अ ात असले ा या शा ाला 

आज पा ा ांनी देखील मा ता िदली आहे.  

आज जग िस  असले ा 'िकरो' नामक ोितषी ब ल ऐकून तु ाला नवल वाटेल. िकरो ाचे खरे नाव "Willaim 

John Warner" याला काही लोक Count Louis Hamon णून देखील ओळखतात. या आय रश ोितषीने १८८० 

ा आसपास िहंदु थानात फ  हे शा  िशक ा करता वेश केला. वया ा १७-१८ ा वष  तो भारतात आला. 

मंुबई बंदरावर बोटीने उतरला. जवळ जवळ २ वष तो कोकणात काही त  गु ं  कडून ोितष शा ाचे िश ण घेत 

होता. कोकणातील जोशी समाजाकडे ा वेळेस ोितष शा ातील काही मह पूण असे ह िल खत होते, ाचा 



िकरो ने अ ास केला. खास क न ह सामुि क या िवषयाचा ाने खोलात अ ास केला. पुढे याच िकरो ने 

ह सामुि क, ोितष, अंकशा  या िवषयावर अनेक पु के िलिहली.  

Eg. Cheiro’s Palmistry for All, Cheiro’s Book of World Predictions, Cheiro’s book of Numbers etc. 

ाची अनेक पु कं आज मागदशनपर अ ासली जातात. 

सांगायचा मु ा असा की हे ान णजे एक अथांग सागर आहे आिण िशकणारा एक नािवक जो लाटां ा िहंदो ावर 

झुलत झुलत एका िकना यापासून दुस या िकना या पयत पोचतो खरा पण अजून असे अनेक िकनार गाठायचे बाकी 

असतात!! 

ोितष शा ाशी सग ात जा  संबंध कोण ाही सामा  माणसाचा येतो तो खर तर िववाह जमताना िकंवा 

जमवताना. बरं िववाह जमवताना कंुडली पाहणे का एवढे मह ाचे आिण आपण कंुडली मेलन नाही केले तरी गुण मेलं 

तरी करतोच, ेम िववाह म े देखील ांचे आई वडील गुण मेलं कर ा करता ोितषा कडे धाव घेतात. ामुळे एक 

गो  मा  कळून येते िक वरवर ोितष वगैरे वर िव ास न ठेवणारी मंडळी देखील काही ठरािवक माणात या शा ावर 

अवलंबून आहेत िकंवा ाला माणपा  मानतात.  

३६ गुण जुळले आिण ल  झाले त रही नवरा-बायको ची त ार असते िक कसे काय आमचे गुण जुळले कोणास ठाऊक, 

आ ा दोघांचा भाव तर अगदी िव  आहे, अगदी दोन िव  िदशा आहोत!! पण ग त अशी आहे मंडळी मुळात 

कंुडली म ेच नवरा-बायको यांचे थान हे पर र िव  िदशेला दाखवले आहे. कंुडली मधील पिहले थान हे जातकाचे 

असते तर ा ा अगदी िव  बाजूला समोरचे सातवे थान हे जोडीदाराचे असते. दोन पर र िव  िदशा (पूव आिण 

पि म) आहेत ा. पण संसारात ाचीच गरज असते, धन आिण ऋण एक  यावेच लागतात ! 

आयु ात कोणतीही घटना घड ा करता एक यो  वेळ यावी लागते ाला आपण 'योग' असे णतो. ल  जम ाचा 

िह योग यावा लागतो. हा योग णजे तरी न ी काय? णजे बघा दोन अनोळखी ी िकंवा ेम िववाह म े 

ओळखी ा ी, दोघां ा कंुडली म े एकाच वेळेस अशी सम/सारखी प र थती िनमाण ावी लागते ामुळे 

िववाह घडून येतो. 

आता ही प र थती कशी व कशामुळे िनमाण होते ते पा या.  

मुळात एखा ा ी ा कंुडलीत िववाहाचा योग असावा लागतो. बरं तेवढंच पुरेसं नाही तर हां ा दशा देखील त ा 

या ा लागतात. बरं नुसतीच यो  हांची दशा येऊन चालत नाही तर ा वेळेची गोचर हांची थती लाभकारक असावी 

लागते. हे कुठ ाही िवषयाला लागू आहे फ  िववाहच नाही तर ज , नोकरी, िश ण सग ालाच लागू आहे. जे ा 

अशी प र थती िनमाण होते ाच वेळेस ते काय घडून येते. 



बरेचदा आपण बघतो िक एखा ा ीचे म  खूप आकषक आहे, िश ण खुप चांगले आहे, नोकरी चांगली 

आहे तरी ल  काही अजून जमत नाही पण मग एवढं सगळं असून देखील माशी िशंकते कुठे? याला एकच उ र आहे 

असे नाही तर कंुडली ा ि कोनातून पािहले तर अनेक कारणे आहेत.  

िववाह हो ाकरता कंुडलीत ल ाला कारक जे ह आहेत ते शुभ थानात, शुभ हांबरोबर आिण शुभ हां ा ीत 

असावे लागतात. उदाहरणाथ, ल ाला कारक ह णजे पु ष कंुडली म े शु , चं , गु  तर ी कंुडली म े शु , 

रवी, मंगल हे कंुडली म े शुभ थत आहेत का हे पिहले पाहावे लागते. णजे बघा कंुडलीची एकूण १२ थाने आहेत 

ापैकी काही शुभ तर काही अशुभ आहेत. १, ५, ९, ११ आिण ७ (जोडीदाराचे थान) थाने शुभ मानली जातात. या 

थानांम े हे िववाह कारक ह असावेत तसेच ावर शुभ हांची ी असावी, या हांचे आपापसातील योग देखील 

शुभ असावेत (लाभ योग, नवपंचम योग वगैरे) 

पु षा ा कंुडली म े शु  चं  यांचे थान पाहणे मह ाचे आहे कारण हे दो ी ह ी कारक आहेत. ाच माणे 

ी कंुडली म े रवी आिण मंगळ हे ह मह ाचे ठरतात कारण ते पु षकारक ह आहेत. काही ह हे नपंुसक 

मानले जातात बुध आिण शनी, या दो ी हांचे थान व ांचे पर र योग पाहणे िववाहा ा ीने मह ाचे असते.  

जर एखा ा पु षा ा कंुडलीत चं ासोबत रा  िकंवा शनी असे अशुभ ह एकाच थानात असतील (युती योग) तर 

हमखास ा ीचा जोडीदार एकतर अितशय िवची  असतो िकंवा को ा मनोवृ ीचा असतो. शनी हा कोण ाही 

गो ीत िवलंब करणारा ह आहे तो जर स म थानात असेल तर एकतर िववाहास िवलंब होतो िकंवा जोडीदार वयाने 

मोठा िकंवा िवजोड असतो.  

िववाहासाठी कंुडली जुळवताना पु ष व ी या दोघांचे केवळ गुण जुळणे मह ाचे नसते तर ा दोघां ा कंुड ा 

एकमेकांना पूरक असणे देखील मह ाचे असते. दो ी कंुड ांम े एकंदर िववाह सौ  व संतती योग पाहणे िह 

मह ाचे असते. दोघांम े शारी रक तसेच मानिसक दोष नाहीत ना हे पाहावे लागते. दोघां ा राशी, न , व चरण 

एक असता कामा नयेत. तसेच ां ा राशीमं े ि रा ांतर योग नसावा णजे दोघां ा राशीमं े २ पे ा जा  

राशीचें अंतर असावे. हे का पाहावे तर असे अंतर नसेल तर दोघांना एकाच वेळेस िकंवा लागोपाठ साडेसाती येते 

ामुळे संसारात उगाच सतत िव  येऊ शकतात. हे सव जाणून घे ासाठी खरंच एखा ा त  ोितषी कडे कंुडली 

दाखवावी उगाच इथे ितथे कोणाला दाखवू नये आिण दहा ोितषी ंकडे तर मुळीच दाखवू नये ामुळे गोधंळ वाढतो. 

यो  ी ा हातात कंुडली जाणे मह ाचे असते, का तर जे ा कंुडली म े काही दोष असतात जसे मंगळ दोष 

िकंवा कालसप योग ते ा यो  मागदशनाची गरज असते. बरेचदा काही ोितषीनंा या दोषांचे पूण ान नसते व ाचे 

िनवारण कसे करावे हे देखील ात नसते. मग अशावेळी कंुडली म े मंगळ दोष िकंवा कालसप योग नसतानाही तो 

दोष आहे असे सांगून मोकळे होतात.   



बरेचदा असा समाज क न िदला जातो िक मंगळ दोषा ा कंुडली असले ा जातकाचा तसाच दोष असणा या 

ीशी िववाह करावा. पण ते देखील तेवढेसे खरे नाही. उलट एका कंुडलीत मंगळ बलवान असेल आिण दुस या 

कंुडलीत शनी बलवान असेल तरी िववाह कर ास काही हरकत नाही. णजे एक उ  तर एक शांत. एक उथळ तर 

दुसरा अितशय संथ आिण समजूतदार. यामुळे संसारात एक कारे समतोलच िनमाण होईल. कंुडलीत मंगळ बलवान 

असणे हा दोष णता येणार नाही, तो इतर पाप हांमुळे िबघडला असता दोष णता येईल. खासक न यां ा 

कंुडलीत मंगळ बलवान असणे चांगलेच, मंगळामुळे िमळणार तडफदारपणा, ताकद, धैय, िनडरपणा या सग ाची 

आज मुलीनंा गरजच आहे. वेगवेग ा े ात कतबगारी दाखवताना हा मंगळ ांना पूरकच ठरेल. 

ाच माणे कालसप योगासाठी कोणतीही िवधी कर ापूव  खरोखरच कंुडली म े हा योग आहे का हे पडताळून 

पाहावे. जे ा सव ह रा  व केतू ा दोन हां ा म े येतात ते ा ाला कालसप योग मानले जाते. रा  णजे 

सपाचे मुख तर केतू णजे ा सपाची शेपूट आहे. जणू काही सव ह या सपाने िगळंकृत के ा माणे भासतात. असे 

अस ासच हे िवधी क न ावेत. कधी कधी एखादा ह रा -केतू ा कचा ांतून बाहेर पडलेला िदसतो ास 

काही ोितषी अधकालसप योग असेही णतात. 

जे ा कंुडली जमेल व िववाह िनि त होईल ानंतर मु त काढताना देखील थोडी सावधानी बाळगावी. बरेचदा मु त 

काढणारे गु जी देखील ां ा सोई माणे आिण हॉल ा उ ते माणे मु त काढतात. ामुळे कधी कधी चुकी ा 

व लाभदायक नसले ा घडीवर िववाह संप  होतात. णजे कसं असतं, ा वेळेचा मु त काढला जातो ा वेळेस 

अवकाशात हांची एक ठरािवक थती असते (गोचर). पूव िदशेस ा वेळेस ा राशीचा उदय होत असतो ास 

ोितष शा ात 'ल  'असे णतात. ावेळेस कोणते ल  आहे हे पाहणे मह ाचे असते.  हे ल  शुभ राशीचें णजे 

ांचे राशी ामी हे शुभ ह (गु , चं , शु ) आहेत अ ा राशीचें असावे. हे राशी ामी देखील ा वेळी शुभ 

थानात असावेत (१, ५, ९, ११).  

ल  थानात व स म थानात (जातकाचे व जोडीदाराचे थान) अशुभ ह असता कामा नयेत, उदा.   शनी, मंगळ, 

रा , हषल िकंवा ां ा ी ल  िकंवा स म थानावर असता कामा नयेत. ही दो ी थाने दूिषत होता कामा नयेत. 

ह ी ल ाम े जरी मु त बरोबर काढला असला तरी कधी कधी तो मु त टळून जातो तरी िववाहा ा िवधी काही 

पार पडत नाहीत, भल ाच मु तावर शुभमंगल घडताना िदसते. बरेचदा हे आप ा हातातही नसते पण जाणीवपूवक 

य  केला तर आपण हे टाळू शकतो. 

णूनच ोितष शा ाचे मागदशन ावे, यो  ी कडून ावे. ात काहीच चुकीचे नाही. अथात ोितष वगैरे 

ा मागे वाहवत जाऊ नये. कारण ा सग ा ा वर देखील काही अनाकलनीय गूढ श ी आहेत ा तु ा आ ाला 

ात होणे कठीण आहेत.  



वेळ संगी ोित ाचा स ा ा पण िनणय मा  तः ा, आिण हो ोित ाने िदलेला स ा जर उपयु  ठरला 

तर ते ा ोित ाला मा  न ी कळवा. कारण तुमचे अनुभव आिण अनुभूती हे या शा ाला आिण ोितषी ं ा 

अ ासाला न ीच अजून ढ करेल.  

 

मा ाकडून तु ा सवाना िदवाळी ा व नववषा ा हािदक शुभे ा !! 

ध वाद !! 

 

गाग  आचरेकर  

( ोितष िवशारद, वा ू िवशारद, ह सामुि क िवशारद) 

 

 

 

  



शनी ची साडेसाती 
 
 

शनी ची साडेसाती टली िक सव साधारण पणे लोकांना भीती वाटते आिण का वाटू नये? साडेसातीत राजा िव म वर 

चोरीचा आळ आला. तेला ा घा ा वर काम करावे लागले. गु  माउली ला सुळा पयत नेऊन परत आणले. रामराजाला 

वनवास घडिवला. रावणाचा समूळ नाश केला. असे हे महा तापी शनी महाराज. याउपर आपले िम  मैि णी, नातेवाईक 

यां ा कडून साडेसाती ा काळात आले ा आप ी ऐकले ा असतात. ामुळे साडेसाती टली िक कापरे भरणे 

ाभािवकच. तशातच ब याचशा कुडमु ा ोितषांचा लोकांना घाबरिव ासाठीचा हा परवलीचा श  आहे णूनच 

आज आपण शनी महाराज आिण ांची साडेसाती समजून घेऊया. 

 

शनी महाराजांकडे रवीसारखे राजस ा चालिव ाचे गुण नाहीत, चं ाचे कोमल मा ृ दय नाही, मंगळाचा धाडस आिण 

परा म नाही, शु ाचे सौदंय नाही. शनी महाराज ामािणक, एकिन  व कामसू वृ ीचे आहेत. मनु  ाणी िकती पाप-

पु  करतो ाची नोदं घेऊन ाची फळे देणारे िन ठुर ायाधीश आहेत. 

 

जे ा सव काही छान चाललेले असते ते ा आपण नस ा कुचाळ ा क न गरज नसताना दुस याला खाली पडतो. 

काही कारण नसताना ऑिफस पॉिलिट  म े एखा ाचे नुकसान करतो, इगो आिण अहंकाराने उ  होतो ते ा शनी 

महाराज ाची शांतपणे नोदं घेत असतात. ानंतर जे ा साडेसातीचा फेरा येतो आिण आपण जॉब लॉस, नसती 

आजारपणे, घरा ा कटकटी याने वैतागून साडेसाती ा नावाने बोटे मोडतो ते ा दोष ा साडेसाती चा नसतो. मूळ 

कारण िह आपली पूव कम असतात. 

 

साडेसातीत सवाना अशा कटकटीनंा सामोरे जावे लागते का? सवाचीच अशी धूळदाण उडते का? तर उ र नाही असेच 

आहे. िव ास ठेवा आगर ठेवू नका, पण साडेसातीत भरभराट झा ाची अनेक उदाहरणे आहेत. आप ा िम  मैि णी 

पैकी िक ेक जण मायभूमी सोडून इकडे सात समु ापार साडेसाती म ेच आले असतील. 

 

साडेसातीत ांना ास होतो ात ा िक ेकांना तः ची न ाने ओळख होते. जिमनी पासून चार बोटे वर गेलेले पाय 

परत जिमनीवर येतात. "मी णजे कोणीतरी खास' हा अहंकार धुळीस िमळतो. बरेचसे जातक, सोने जसे आगीतून 

गे ावर अजूनच चमकू लागते तसे ांचे म  चमकू लागते. 



 

असो, तर आता िह साडेसाती णजे काय ते समजावून घेऊ. 

 

शनी हा अितशय संथ गतीने वास करणारा ह आहे. रवीपासून शनीचे अंतर ८७ कोटी २० ल  मैल आहे. शनी ला बारा 

राशी मधून वास कर ास अदमासे ३० वष लागतात. णजेच ेक राशीत शनीचे वा  हे २.५ वष असते. 

जातकाचा ज थ चं  ा राशीत असतो ाला जातकाची ज  रास णतात. ा ज  राशी ा अगोदर ा राशीत 

शनी जे ा वेश करतो ते ा जातकाची साडेसाती सु  होते. ज थ चं ा ा पुढील राशीतून िनघून तो ापुढे जातो 

ते ा साडेसाती संपते. अशा त हेने ज थ चं  राशी अगोदरची एक रास, ज  रास व नंतरची एक रास या तीन राशीन 

मधून शनी ा मणाला जी साडे सात वष लागतात ाला शनी ची साडेसाती असे णतात. 

 

याबरोबरच, शनी जे ा ज  राशीला िकंवा ल ाला चौथा येतो ते ा ाला कंटक शनी असे णतात. ाच माणे 

चं ाला जे ा तो आठवा येतो ते ा ाला छोटी पानोती असे टले जाते. चं ा माणेच शनी हा ज थ मंगळ, रवी 

इ ादी हांव न मण करतो ते ा िह साडेसाती सारखेच प रणाम देऊ शकतो. मा  ते ा हांची थती, ांची 

शनीबरोबरचे यो  इ ादी वर सु दा अवलंबून असते. यासंबंधी नंतर कधीतरी. 

 

आता अशा या िन ठुर ायाधीशाचे काम करणा या शनी देवां ा साडेसाती मधून सुटका कशी क न ावी ते पा . 

 

शनी महाराजांना ढोगंीपणा, इगो, अहंकार, िनरो ोगीपणा अिजबात आवडत नाही. शनी ा अमलाखाली समाजातील 

अितशय खाल ा दजाची समजली जाणारी गोर गरीब जनता, अपंग, वृ  असे सव येतात. यांना मदत के ास शनी 

महाराज खुश असतात. याच माणे महादेव हे शनीचे दैवत आहे तर मा तीरायांचा शिनदेव आदर करतात. ामुळे 

महादेव व मा तीराया यांची भ ी के ास शिनदेव ास देत नाहीत. शिनदेवाला तेल आवडते. ात ा ात तीळ व 

राई चे तेल उ म. ामुळे शिनदेवाला हे तेल वाहणे, िकंवा ा तेलाचे दान करणे. उडीद वाहणे इ ादी उपायांनी 

शिनदेवाचा संभा  ास कमी होतो. 

 

असे हे ाही भगवान क न सोडणारे शिनदेव ा ावर कृपा करतात ाला कुबेराची संप ी देतात. अिमताभ ब न, 

O. P. न र, बाळासाहेब ठाकरे असे िक ेक महान लोक ां ा शनी महादाशे ा काळात ां ा महानतेला पोहोचले. 



(शनी महादशे वर िव ाराने नंतर कधीतरी). अनेक कारखानदार, राजकारणी, अित ीमंत लोकां ा पि केत हमखास 

पणे शुभ शनी बलशाली आढळतो. तसेच ा शनीचा धन थानाशी व धनेशाशी संबंध सापडतो. 

 

शनी महाराजां ब ल थोडे अिधक सांगायचे झा ास, पि म िदशेवर शनीची स ा आहे. ८ हा शनीचा अंक आहे. नीलमणी 

िकंवा ू sapphire हे शनीचे र  आहे. शनीला िनळसर रंग आवडतो. ा ा िवषयात खोलवर पणा व बु धीला खा  

ायला वाव आहे असे िकचकट गूढ िवषय शनीला आवडतात. शनी कडे िचकाटी, ढ िन य, म क  कर ाची तयारी, 

उ ोगीपणा, काटकसरी पणा, अ ासू वृ ी, संशोधक वृ ी, ायी पणा आढळतो. 

 

ते ा अशा या अहंकाराचा नाश करणा या, दुजनांना धडा िशकिवणा या, दे ास आ ास भरभ न देणा या शिनदेवांना 

नम ार क न हा लेख आवरता घेतो. 

 

ोितष िवशारद शैलेश आचरेकर 

 



Athvani Daha Varshan purvichya… 

 



 



 



नम ार मंडळी! 

२०१७ सालचे कायका रणीचे President पद ीकारतांना मला खूप आनंद झाला होता आिण णता णता 

हे वष संपल सु ा. मा ा बरोबर काम करायला उभे रािहलेले माझे सहचारी यां ा सपोट मुळे, काम 

करतांना खूप मजा आली. ा वष ा ेक काय माला तु ी भरगोस ितसाद िद ा ब ल तुमचे 

मनापासून आभार. 

 

मी व संदीप मराठी मंडळात गेले २२ वष involved आहोत. आमची दो ी मुलं, उमा आिण कुणाल, मराठी 

मंडळा ा सग ा काय मांना येऊन मो ी झाली. िकती तरी वष मला वाटायचे िक मा ा मुलांना आमची 

extended फॅिमली, िदवाळीला केलेला सग ांबरोबर फराळ, ग ा, गणपती ा आर ा, होळीची शेकोटी, 

हे सगळे िमस होत आहे णून. एकदा ां ा बरोबर उ फूत संवाद सदतांना ांनी आपुलकीने मला 

िवचारले "आई मराठी मंडळाचा काय म कधी आहे?" ते ा मा ा ल ात आले िक NEOMM हाच ांचा 

extended प रवार होता. आिण ा गो ी ही मुलं िमस करत आहेत अस मला वाटत होते, ा सग ा 

गो ीचंा अनुभव ांना NEOMM ा काय मातून िमळत होता. ाच कारे आम ा िम  मंडळीत ा 

मुलांना पण हाच अनुभव येत होता ात शंका नाही. 

 

सांगायचा मु ा एवढाच िक NEOMM हे platform आप ा सग ांचे आहे. खास क न आप ा मुलांना 

extended प रवार िमळिव ाचे िठकाण णून, अनेक व ा ा घ  मै ी कर ा साठी णून, आिण 

आप ा मराठी सं ृ तीची ओळख क न घे ासाठी NEOMM आहे. 

 

ते ा २०१७ ा वषात छान कलाकारांची अदाकारी व सण साजरे केलेच पण ेक काय मात मुलांचा 

सहभाग राहील ाची मु तः दखल घेतली. वेग ा वेग ा कायशाळा आयोिजत के ा. ात आनंद 

मोरे, अनुजा मोरे ा दोघांचे िवशेष कौतुक करावेसे वाटते कारण ा दोघांनी खूप मेहेनत घेतली. ां ा 

मेहेनती मुळे NEOMM ा मराठी मुलांना एक छान संकृतीचा कलेतून अनुभव िमळाला. Thank you 

Anand and Anuja! 

 

येणा या कायका रणीला Best of Luck! See you all on the other side…. 

तुमचीच,     

त यी दीि त 



 

 

 

***** िदवाळी ा हािदक शुभे ा ***** 


