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Editorial :
Vishwas Datye
vishwasdatye@gmail.com
+91 9850035362

Dear all,
Some observations from the past several issues I understand that currently, BEF has a total of 267
members. Out of these 25 are institutional and
remaining 242 are individual members.
If one looks at the last 12 months BEFMD issues,
of these 242 individual members, only 30 are
either contributing to or commenting on BEFMD
issues.
Of these 30 contributors, only 10 odd are regular
contributors.
Is this a normal phenomenon in most
organisations?
How can we make the large group of somewhat
dormant BEF members, a little more participative
and vibrant?
After all, BEFMD is - of the, for the and by the BEF
members.
With best wishes. 

∞∞∞∞∞
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BEF news / Announcements

We had this
excellent session.
It was appreciated
very much by
those who
attended. Thank you Mr Anand Kulkarni.
******

Shraddhanjali !
Dr. Sapate and Dr. Ganesh Hegde
passed away recently.
भावपर्
ु ण श्रद्ाांजली Om shanti !
*****
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नीतीमूल्यांचय अभयव – नीतीमूल्यांचय प्रभयव
- Dr. S. G. Bapat
Founder President BEF
sgbandasso@gmail.com
+91 98814 68504
अभाव :
आपर् एन्रॉन ववषयी ऐकले असेलच. एन्रॉनचे
दद
ु ै वी नाट्य जें व्हा घडले तें व्हा योगायोगाने मी अमे रिकेत
साांिगकडे ‘शालेट’ला होतो. िोज ‘शालेट ऑब्झवणि ’ वाचत
असे . ही बातमी वाचन
ू ववश्वासच बसे ना. “एन्रॉनचे अध्यक्ष
मॅनेजसणशी मीटीांग बोलावतात व साांगतात. आम्ही प्रत्येक
मॅनेज िला ममलीयन डॉलसणचे बबन-व्याजी कजण दे र्ाि
आहोत. एन्रॉनच्या मॅनेजसणचे पगाि उत्तम होतेच. त्याांना
कळे ना की, हे कजण कशासाठी?” अध्यक्षाांनीच साांगगतले
की, “This is not to solve your problem. It is to
solve my problem of big inflow of money.” एकाने
सहज ववचािले, “सि, या कजाणचे आम्ही काय किर्ाि?”
उत्ति आले, “You can play on stock Exchange!”...
“पर् सि, यात आम्हाला तोटाही होऊ शकतो..” “आता मी
तुम्हाला हे साांगायला पाहहजे काां? – तुम्ही कजण पित
किायचेच नाहीये !” हे सवण वाचल्यावि माझे डोके बधीि
झाले

आणर्

ततसऱ्याच

हदवशी

एन्रॉनच्या

प्रचांड
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घोटाळयाांची.. अध्यक्षाांना तर
ु ां गवासाचीही मशक्षा होऊ शकते ,
अशा बातम्या वाचायला ममळाल्या. भ्रमतनिास झाला.
यालाच म्हर्तात, “नीतीमूल्याां चा अभाव.”
प्रभाव :
या उलट बेळगाव मधील “बबणझनेस आश्रम”चा
अनुभव साांगण्यासािखा आहे . २०-२५ वषाणपूवीची गोष्ट
आहे .

आधुतनकीकिर्

सुरू

झाले

होते .

“सांगर्क”

साधािर्तः रू. ७५,०००/- ला ममळत असे. कांपनीला वीस
सांगर्क

ववकत

घ्यावयाचे

होते.

बाजािात

असेंबल्ड

कॉम््युटसण तनम्म्या ककां मतीत ममळत होते . मॅनेज सणची सभा
झाली. सवाांनी ठिववले की, आपर् योग्य ककमांतीचे ब्रॅन्डे ड
कॉम््युटसण घ्यावयाचे. आपर् १० सांगर्क घेऊ व काही
इांजजतनयसण

िात्रपाळी कितील व दहा सांगर्क -

२०

सांगर्काांचे काम करू शकेल! मी स्वतः कै. सुिेश हुांड्रे याांना
भेटलो. तेव्हा त्याांनी मला ही कथा साांगगतली. ही सत्यकथा

काय साांगते, “नीतीमल्
ू याांचा प्रभाव.” आज बबणझनेस आश्रम
हायड्रॉमलक्स उत्तम व्यवसाय कित आहे .
********
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नीततमूल्े(Ethics )
डॉ सध
ु ीि

िामशांगकि

sudhirrashingkar@gmail.com
+91 98220 22014

Business Ethics of Warren Buffet [ part 3 of 3]
In other case, of Solomon Brothers, CEO was
involved in some frauds, there was big publicity
,case was filed in court, and Warren told court
that he admits the mistake of CEO and asks him to
quit. Court then asked to take charge of
management which he did for few months, much
to his own inconvenience, saw to it that things are
normal and company out of danger and then
within few months he appointed another CEO and
left his position. Here also he went by business
ethics to adhere to certain ethical standards by
admitting wrong things instead of busying them .
In case of Washington post newspaper, he wanted
to acquire stakes in it but the lady owner Cathleen
Graham , was sensitive on the issue .He promised
her that he will not take more than 10% of stakes
and that he will not disturb management. On the
other hand , he helped her to overcome many
problems in company management.
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No wonder he controls thru Berkshire Hathaway,
more than 40 companies, some of which like
American Express, Coca cola, Gillette etc are
international brands.
As ethics , he says that he would invest in
companies where investment is safe and product
line is known well to him and he has good business
knowledge, so investors in his company are
assured safety of their money He was reluctant to
invest in IT companies saying that he does not use
commuter ,does not know anything about them
and does not wish to bring trouble to his
investors. Off late he invested in small way in
Microsoft because of hs close association with Bill
gates. Now Bill is on his board and warren an
investor in Bill’s company.
He felt that he should return the money he has
earned from society as ethical and moral
obligation. After his talk with Bill Gates , he
decided to donate 90% of his wealth in Bill and
Melinda Gates foundation, with condition that he
will not pay all money at one time but @ 5% each
year after ensuring that money is wisely spent.
Not only that, he went round the world (including
India) with Bill
and urged industrialists
/businessmen of repute to follow such practice.
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As a result, he could motivate many to donate
money for social cause in a big way.
By these various examples he has shown that
business ethics can well be observed /practiced by
self example and action.

******
"अनत
ृ ेन भवेत ् सत्यां,
सत्येन एव अनत
ृ ां भवेत ्।
यद् भूतहहतम ् अत्यन्तां
तत ् सत्यां इतत धािर्ा॥
महाभा.3-213--3
कधी खोटे बोलण्याने सत्याचिर् केले असे होईल
आणर् खिे बोलण्याने खोटे केले असे होईल.
ज्यामळ
ु े प्रार्ीमात्राांचे अत्यांत हहत होते ते सत्य,
हा तनजश्चत तनयम आहे

Compiled by - Shrirang Gokhale
*******
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तेथे कर मयझे जळ
ु ती

आपलां घर , मु .पो. डोणजे ,पुणे ! - डॉ. श्रीकृष्र् जोशी
काहीतिी वेगळां वाटतांय ना वाचायला ?
वेगळां ति आहे च , पर् तततकां च ते ववलक्षर् आहे .
कािर् मी दोन हदवस ‘आपलां घि’ मध्ये िाहून आलोय
आणर् जे काही अनुभवलां य त्यावरून म्हर्तो की ते वे गळां
आणर् ववलक्षर् आहे .
समाजानां

नाकािले ली

वा

टाकून

हदले ली

ककां वा

परिजस्थतीमुळां अनाथ झाले ली तनिाधाि लहानगी मुलां ...

आणर् वतणमानातील कुटुांबव्यवस्थेत ओझां झाले ले आणर्

नातांच नाकािल्यानां मानमसक दृष्ट्या गमलतगात्र झालेले
अनेक आजी आजोबा...
दोन हदवस आम्ही त्या मल
ु ाांसोबत , आजी आजोबाांसोबत
होतो .

पर् त्याांच्याबिोबि िाहताना , बोलताना , वाविताना एक
वेगळा पॉणझहटव्ह दृजष्टकोन , वेगळी जजद्द जार्वत होती .
आजच्या भाषेत साांगायचां ति आम्ही क्षर्ाक्षर्ाला रिचाजण
होत होतो.
तुम्हाला साांगतो आम्ही तेथे गे ल्यावि एक इवलीशी बाहुली

वाटावी अशी चुर्चुर्ीत मुलगी ्यायला पार्ी घे ऊन आली,
आणर् ततच्या पाठोपाठ चहा आर्ू का म्हर्न
ू ववचािर्ािा
ततच्यासािख्या लहानगा दादा आला.

कुर्ीही आमच्याजवळ कािर्ामशवाय थाांबत नव्हतां .
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त्याांचे अनेक उद्योग चालू होते. मल
ु ां सवण प्रकािचे खेळ
खेळत होती.

यातल्या एका गचमुिड्या मुलीनां सध्याच्या लोकवप्रय अशा

माझा होशील ना या मामलकेत काम केलां आहे .ततला
याबद्दल ववचािलां ति झक्कपैकी लाजून, जीभ बाहे ि काढून
पळाली

सुद्ा.

या

सगळयात

आजी

आजोबासुद्ा

आमच्याबिोबि ग्पा माित होते, आस्थेनां चौकशी कित
होते.
गे ल्यागे ल् या भे ट झाली होती ती ऋवषतुल्य ववजयदादा

फळर्ीकि याांच्याशी. नांत ि दोन हदवसात ते जे साांगत होते ,
दाखवत होते त्यानां ति भािावून जायला झालां होतां .

वस्तत
ु ः त्याांचा स्वतःचा लहानगा मल
ु गा वैभव हा ऍक्यट
ु

ल्युकेममया या दध
ु िण आजािानां , अगदी लहान वयात हे जग
सोडून गे ला. हा एक मोठा प्रचांड आघात होता त्याांच्यावि .

आणर् त्यातू न स्वतःला, पत्नीला साविण्यासाठी त्याांनी स्व.
वैभव फळर्ीकि मेमोरियल फाउां डेशन स्थापन के लां आणर्
त्यातून समाजातील तनिाधाि मुलामुलीांसाठी काम सुरू
केलां .

ज्येष्ठ नागरिकाांसाठी , वद्
ृ तनवास स्थापन केला .

आपलां घि मध्ये सोलि वीजतनममणती प्रकल्प , वापिलेल्या
पाण्याचा शुद्ीकिर् प्रकल्प , बायोवेस्ट कांपोस्ट खत

प्रकल्प , औद्योगगक प्रमशक्षर् केंद्र , बे किी युतनट ,
अद्ययावत सुसज्ज ग्रामीर् रग्र्ालय, ब्रेस्ट कॅन्सि

ऑपिे शन गथएटि व रिसचण सेंटि. तनिाधाि मुलामुलीांसाठी

अद्ययावत वसततगह
ृ , नेत्र तपासर्ी आणर् उपचाि कक्ष ,
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गचककत्सा

आणर्

उपचाि,

अत्याधतु नक

असा

कफजजओथेिपी ववभाग, ग्रामीर् भागासाठी मोफत कफिता
दवाखाना, तनःशुल्क औषध पुिवठा, आपलां घि मधील

मल
ु ाांसाठी मशक्षर् आणर् सांस्काि केंद्र, भाजीपाला शेती,

सांगर्कीय ताांबत्रक मशक्षर्ासाठी सुसज्ज व्यवस्था, एक
सुसज्ज ओपन गथएटि, स्टाफसाठी सवण सुववधाांनी युक्त
तनवासव्यवस्था...एक ना दोन, ककती साांगावां.

ते, द ूिदशणन मधून मोठ्या पदावरून तनवत्ृ त झाले आहे त,
स्वतः

िांगकमी

आहे त,

असांख्य

पु िस्कािाांनी

आणर्

व्यक्तीांनी ज्याांना गौिवलां आहे आणर् त्याचा कसलाही गवण
त्याांच्या वागण्याबोलण्यात जार्वत नाही.
तम्
ु ही

ततथल्या

लहानग्याांना

भे टायला

हवां.

त्याांच्या

हातातील कला , त्याांच्या व्यजक्तमत्त्वातील आत्मववश्वास ,
प्रामाणर्कपर्ा अनुभवायला हवा.

अततथीांसाठी सस
ु ज्ज अशा पाच खोल्या आहे त. ववपल
ु
पार्ी आहे .

या साठी तनष्ठावान , प्रामाणर्क सहकाऱ्याांची टीम आहे .
आणर् अथाणतच त्याांच्या पाठीमागे ववजयदादा फळर्ीकि
खांबीिपर्े उभे आहे त . एक आधािवड म्हर्ून !

आपलां दःु ख झाकून ठे वून इतिाांचां दःु ख हलकां किर्ािा
आणर् त्या सवाांच्या आयुष्यात ववधायक ववचाि पे िर्ािा
आधािवड. मोबाईल नांबि 9850227077

[ original article editated by vishwas datye ]
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The Help Dynamics
Nitin Kulkarni
nitienk@gmail.com
+91 9820629811

Help may be the need of the hour - but help has
a natural hierarchy to follow - which stops at the
first available help - that should be always kept in
mind - firstly "Self-Help" - then "Family-Help" then "Neighborhood-Help" - then "Friends-Help"
- then "Relatives-Help and then "Any-Help" that
is available!
"Help" has a "Local" and "Global" perspective too
- it is always advisable to exhaust all "Local"
resources before "Global" ones are approached
and explored!
"Help" also has urgency, currency and frequency
perspectives which must be kept in mind both
while seeking or providing it - A vector push
required to stand-up and get on with life asap on
its own should be the prime motive - either way!
"Help" also has an appropriation factor
associated with seekers and providers - take it All cannot be helped by you and similarly

14

BEF – Mgmt Digest – June 2021 - Issue 85
everyone need not rush to help one - this can be
attained effortlessly, efficiently and effectively by
simply following the above mentioned "Help
Hierarchy"!
Finally "Help" that empowers, enriches and
enables is the best form of help one can imagine
because not only it brings semblance, restores
equilibrium and reconnects you to your rhythm
of life, in this process it transforms you from a
seeker to a provider!
"Help" is always good when the beneficiary has a
stake in its outcome and the source is closer
home - and – of course - home always begins
with "Self"!
"Help" is a dignified word, simply because we all
are interdependent by nature, problem only
arises when we only choose to be dependent!
"Help" someone, including yourself - like a
"Catalyst" - play your role and get out of the
situation as if you were never in it!
And lastly - always remember God helps those
who help themselves!

*****
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पण्ु ्यकडे जरय ममश्कीलपणे पयहू...!
१) एक बाग आहे पर् फुले नाहीत – तळ
ु शीबाग
२) न वाहात्या पाण्याचा थाांबा. – नळस्टॉप

३) साांगायला दगड पर् आहे गाव. – पाषार्
४) थकल्या भागल्याांची वाडी.– ववश्राांतवाडी
५) मदतीचा हात पढ
ु े किर्ािे – सहकािनगि

६) ह्या वड्याच्या वाटे ला जार्े नको – ये िवडा
७) आडवी ततडवी वस्ती – वाकडेवाडी
८) लहान पाखरू अन ढे िी मोठी – गचमण्या गर्पती
ां
९) फॉिे नची गल्ली – हॉगकॉ
गां लेन

१०) थोि ने त्याच्या पदवीची वसाहत – लोकमान्य नगि
११) कवडी कवडीने सांपत्ती ममळवली ती,– धनकवडी
१२) ममठाई वाला हनुमान – जजलब्या मारती
१३) बेवडा ब्रीज – दारवाला पल
ू

१४) वपडाकािी दै वताचा ओटा – शनी पाि
१५) हाि आहे तोही दगडाचा – खडकमाळ
१६) याचे थालीपीठ होत नाही – ववद्यापीठ
१७) नकाि दे र्ािी पेठ – नाना पेठ
१८) नमन
ु े दाि वसाहत – मॉडेल कॉलनी

१९) या बागेत सव
ु र्ण अलांकाि नाहीत – हहिाबाग

२०) इथे बाांगडीवाले आहे त का हो ? – कासािवाडी
२१) कोंढार्ा जजांकायला मदत केली – घोिपडी पेठ
२२) गगळां कृत किर्ािे मास्ति! – हडपसि

२३) सगळे इथे ऐटीत वावितात.– हहांजवडी
२४) सग
ु गां धत नगि - चांदन नगि

२५) सध
ु ािलेला मभतीदायक पट्टा - मगिपट्टा.
अस हाय पर्
ु े.
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Oyster of memories
Dr. A. M. Joshi
aemjoshi@yahoo.co.in
+91 94230 01601

" Two hunters are out in the woods when one of
them collapses. He does not seem to be breathing
and his eyes are glazed. The other guy whips out
his cellphone and calls the emergency services. He
gasps:" My friend is dead! What can I do?” The
operator says," calm down, I can help. First, let's
make sure he is dead". There is a silence, then a
shot is heard. Back on the phone, the guy says,"
ok, now what?"
The above joke was adjudged as the world's
funniest jokes in the year 2002. It was told by a
Sikh settled in Manchester, England. It was
selected out of 40000 entries received from 70
countries. The result concluded a 13 month long
experiment, launched in Britain by a psychologist
Richard Wiseman to "delve into the psychology of
humour".
The winner, Shri Gurupal Gossal, then 31, is a
psychiatrist. He is a second generation Indian
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immigrant from Punjab. He says," the joke makes
people feel better because it reminds them that
there is always someone out there who is doing
something more stupid than themselves."
[Ref:Times of India 4-10-2002.]
*****
Jack_Welch [ Straight from the gut]
There is probably nothing worse in business
than to work for a boss who doesn't want you
to win. This can happen anywhere, at any
level and probably occurs more often than we
think.
Business is like a world class restaurant.
When you peek behind the kitchen doors,
the food never looks as good as when it
comes to your table on fine china ,perfectly
garnished . Business is messy and chaotic.
Compiled by

- Prashant Ratnaparakhi
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Point to ponder

[अवश्य वाचा]

Living will [वैद्यकीय इच्छापत्र]
मत्ृ यप
ु त्र हे सांपत्तीची वाटर्ी किर्ािां असतां , मात्र
वैद्यकीय इच्छापत्राद्वािा माझ्या शिीिाचां काय किायचां ,
मला व्हे जन्टलेट िवि ठे वावां का? ककती हदवस ठे वायचां ?
माझ्या आजािपर्ावि ककती खचण किायचा, शिीि वा
अवयव दान किायचे का याांसािख्या इच्छा मलहून ठे वता
येतात.

'वैद्यकीय इच्छापत्रा'च्या सांकल्पने ची मुळां वद्
ृ कल्यार्
शास्त्रज्ञ डॉ. िोहहर्ी पटवधणन याांच्या मनाांत रजली आणर्
पढ
ु े त्याांनी त्याांच्या प्रसािाचां कायण सरू
ु केलां. 'मलजव्हां ग
ववल' वा 'वैद्यकीय इच्छापत्र' ही सांकल्पना पाश्चात्त्य
दे शाांत प्रचमलत असली तिी भाितात मात्र अजून म्हर्ावा
तेवढा प्रचाि व प्रसाि झालेला नाही. पर् बदलत्या
काळानुसाि आज 'वैद्यकीय इच्छापत्रा'ची तनकड भासू
लागली आहे हे तनजश्चत! वस्तुत : ही सांकल्पना अद्याप
कायद्याच्या चौकटीत नसली तिी

ती एक ववचािाांची

हदशा आहे . 'माझे वा माझ्या शिीिाचे हाल होऊ नयेत ,
माझ्या कुटुांबबयाांना तनर्णय घेण्यासाठी मानमसक त्रास
होऊ नये . त्याांच्यावि महागडय़ा उपचािाांचा तार् पडू
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नये ,' या भमू मकेतू न वद्
ृ आपली इच्छा या 'मलजव्हांग
ववल' द्वािे व्यक्त करू शकतात.
आपलां शिीि व तब्येत हीसुद्ा एक प्रकािे आपली

मालमत्ताच नसते का? मग त्यासांबांधी तनर्णय तनदान
भववष्यकाळातील वैद्यकीय उपचािाांबाबतचे आपले
आपर्च घ्यायला नको का? एखाद्याला बबछान्याला
णखळू न जगायचां नसे ल ककां वा कृबत्रम वैद्यकीय उपचाि
करून घेऊन जजवांत िाहायचां नसे ल, पर् असे तनर्णय
घेण्यास तो समथण नसे ल ति आपल्या प्रकृतीसांदभाणत
कोर्ते उपचाि केले जावेत वा जाऊ नयेत याचे स्पष्ट
तनदे श किर्ािा दस्तऐवज म्हर्जे 'मलजव्हांग ववल' अथाणत
'वैद्यकीय इच्छापत्र'! या 'मलजव्हां ग ववल'मध्ये आयुमणयाणदा
वाढवर्ािे कोर्तेही उपचाि उदा. नळीने अन्न दे र्ां,
व्हे जन्टलेट िवि ठे वर्ां वगैिे करू नयेत असे स्पष्ट तनदे श
किता येतात. तसेच दे हदान, नेत्रदान, त्वचादान,
अवयवदान याांसािख्या इच्छाांचाही उल्लेख किता येतो.
मात्र आपले फॅमे ली डॉक्टि आणर् कुटुांबबयाांशी नीट चचाण
करूनच हे इच्छापत्र बनवायला हवे. इतकां सगळां करूनही
रग्र्ालयातील आपल्या आई वडडलाांच्या बाबतीत काय
किायचां , हा तनर्णय शेवटी मल
ु ाांकडे िहातोच. वद्
ृ ाांसाठी
आपली इच्छा व्यक्त किण्याचा फक्त हा एक मागण
आहे .
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आपल्या शिीिाविील उपचािाांववषयीच्या सवण इच्छा शांभि
रपयाांच्या स्टॅ म्पपे प िवि मलहून त्यावि ज्या व्यक्तीचां ते
'मलजव्हांग ववल' आहे त्या व्यक्तीने सही किावयाची

असते. त्यानांति ही व्यक्ती सही किण्यास मानमसक व
वैद्यकीयदृष्टय़ा सक्षम आहे असां मलहून त्यावि डॉक्टि

सही कितात. त्याचबिोबि पती अथवा पत्नी तसांच मुलां
व जवळच्या दोन ववश्वासू व्यक्तीांच्या सहय़ा घे ऊन हे
इच्छापत्र नोटिाइज्ड किावां लागतां . हे नोटिाईज
केल्यामळ
ु े ज्येष्ठाांची तशी इच्छा होती हे स्पष्ट होण्यास
मदत होते. त्यानांत ि या इच्छापत्राच्या सत्यप्रती काढून
त्या फॅममली डॉक्टि, कुटुांबीय व शक्य झाल्यास
हॉजस्पटलला द्याव्या लागतात. फक्त हे इच्छापत्र
किण्यापूवी प्राथममक स्वरूपाची चचाण पती-पत्नी, मुलां,
डॉक्टि व सुहृद याांच्याबिोबि अवश्य किावी. तिच या
इच्छापत्रातील इच्छाांची पूतत
ण ा होण्याची खूप शक्यता
असते.
''अथाणत तिीसुद्ा अनेक वे ळा समोि मत्ृ यू हदसू लागताच
तोंडाने ककतीही तनिवातनिवीची भाषा केली तिी रग्र्
उपचाि सुरू ठे वायला साांगतात. व जोपयांत रग्र् आपली
इच्छा व्यक्त किण्याच्या परिजस्थतीत असतो तोपयांत
त्याच्या इच्छे नुसािच उपचाि केले जातात. अनेक वे ळा
रग्र् बे शुद्ावस्थेत असे ल तिी भावने च्या भिात
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नातलगच रग्र्ास उपचाि सरू
ु ठे वण्याचा आग्रह धितात
व 'मलजव्हां ग ववल'ला वविोध कितात. एक डॉक्टि म्हर्ून
नातलगाांच्या मताचा आदि केला जातो त्यामुळे
कुर्ाच्याही भावना दख
ु ावल्या जाण्याची शक्यता नाही.'
अनेक रग्र्ाांचे फॅममली डॉक्टि असर्ािे व ज्येष्ठ
नागरिकाांसाठी भिीव कायण किर्ािे

डॉ.

हदलीप दे वधि 'वैद्यकीय इच्छापत्रा'च्या
अांमलबजावर्ीतील वस्तुजस्थती साांगतात. 'मलजव्हांग ववल'
अमलात आर्ताना एक डॉक्टि म्हर्न
ू आमचे काही
तनकष असतात. सवणसाधािर्पर्े रग्र्ाचां वय ७५ च्या
वि असेल तिच हा तनर्णय घेतला जातो. त्यातही आम्ही
डॉक्टि रग्र्ाविील उपचाि एकदम बांद कित नाही.
मजल्टपल ऑगणन फेल्युअ ि असेल ति साधािर्पर्े ७२
तासाांत व जास्तीत जास्त ४ ते ५ हदवसाांत शिीि
उपचािाांना प्रततसाद दे ऊ लागतां . जि तसां झालां नाही ति
रग्र्ाचे जवळचे नातलग, फॅममली डॉक्टि, त्याच्यावि
उपचाि किर्ािे डॉक्टि असे सवण जर् एकत्र बसन
ू चचाण
कितात व त्यानांतिच रग्र्ाने शाांतपर्े मत्ृ यूला सामोिां
जावां, असा तनर्णय घेत ला जातो. अथाणत अशा वेळी
रग्र्ाने स्वत: जि असां वैद्यकीय इच्छापत्र केलां असेल
ति सवाणनाच हा कठीर् तनर्णय घेर्ां सोपां जातां व
जवळच्या नातलगाांना अपिाधीभाव येत नाहीत.
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सवणसाधािर्पर्े डॉक्टिाांचा अनभ
ु व असा आहे की

मध्यमवगीय मार्सां भावनेच्या आहािी जाऊन रग्र्ाच्या
उपचािाांसाठी भिमसाट खचण कितात. वेळेला
जमीनजम
ु ला, दागदागगनेसद्
ु ा ववकतात. भािी व्याजाने
कजण उचलतात. त्याांची पुढची दहा-पांधिा वणष कजणफेडीतच
जातात व ज्या रग्र्ासाठी ते आपल्या मुलाांच्या तोंडचा
घास काढतात तो रग्र्ही हाताला लागत नाही व तनिाशा
पदिी पडते. अशा वेळी 'मलजव्हांग ववल' असेल ति ते
कुटुांब मोठय़ा सांकटातन
ू वाचू शकतां.
आज मार्साची आयुमणयाणदा वाढल्यामुळे आगथणक गणर्तां
साफ बदलली आहे त. वैद्यकीय खचण सामान्य
मार्साच्या आवाक्याबाहे ि जात आहे . फॅममली डॉक्टि ही
सांकल्पना मोडीत तनघाल्याने जबाबदािी घेऊ न रग्र्ाला
त्याच्या परिजस्थतीनुसाि सल्ला दे र्ािे डॉक्टि आता
िाहहले नाहीत. हल्लीची तरर् वपढी व्यवसायातनममत्त
पिगावी ककां वा पिदे शी असते. त्यामुळे पिावलांबी रग्र्ाला
साांभाळर्ां खूप कठीर् होत चाललां आहे . बिे च वे ळा अशा
मत्ृ युशय्येविील रग्र्ाला ठिावीक मुदतीपुढे हॉजस्पटलही
ठे वून घेत नाहीत. अशा वे ळी 'मलजव्हांग ववल' असेल ति
केवळ कृबत्रम यांत्र र्ाांवि जजवांत असर्ाऱ्या रग्र्ाच्या
नातलगाांना कटू तनर्णय घेण्यासाठी 'मलजव्हांग ववल' हा
फाि मोठा हदलासा ठरू शकतो.
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पिदे शस्थ मल
ु ां ततथल्या तनयमाांप्रमार्े इथेही उपचािाांची
हदशा ठिवण्याचा आग्रह धितात. त्याांना इथल्या अडचर्ी
व मयाणदा लक्षात येत नाहीत व त्याचा इथे त्याांच्यावि
उपचाि किर्ािे डॉक्टसण व जवळचे नातलग याांना खूप
त्रास होतो. आई-वडील तब्येतीने धडधाकट असतानाच
पिदे शस्थ मुलां , इथे ज्येष्ठाांची काळजी घेर्ािे दोन
नातलग आणर् डॉक्टि याां नी एकत्र बैठक घेऊन पुढील
काळात ज्येष्ठ आजािी पडल्यास त्याांच्या उपचािाांची
हदशा, व्या्ती व मयाणदा याांचा साकल्याने ववचाि करून
असां 'वैद्यकीय इच्छापत्र' केलां ति ते सवाणनाच खूप
सोयीचां होईल. अथाणत त्यासाठी तनिोगी वद्
ृ ाांनी एखाद्या
तिी डॉक्टिशी सतत सांपकाणत िाहून तनयममत वैद्यकीय
चाचण्या किाव्यात.

'वैद्यकीय इच्छापत्र' अशा एकटय़ा अवववाहहत, ववनापत्य,
मुलां असूनही जवळ नाहीत वा ज्याांना साांभाळर्ािां
कोर्ीही नाही त्याांच्यासाठी विदान आहे . तसांच असाध्य
व्याधीांनी पीडडत ज्यावि औषध व उपचाि उपलब्ध
नाहीत अशाांसाठीही ते उपयुक्त आहे .
आयुष्यभि ज्या मुलाांवि आपर् जजवापाड प्रे म कितो,
त्याांच्यासाठी कष्ट उपसतो, त्याांच्यावि अनावश्यक
उपचािाचां ओझां लादर्ां वा त्याांना अवप्रय तनर्णय घ्यायला
लावर्ां यापेक्षा व्यावहारिक ववचाि करून 'मलजव्हांग ववल'
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चा पयाणय स्वीकािर्ां अगधक योग्य आहे नाही का?
वैद्यकीय इच्छापत्रासांदभाणत अगधक माहहतीसाठी
साधा -

सांपकण

डॉ. िोहहर्ी पटवधणन - ९०२८६६४३३३

मलव्हां ग ववल वय वैद््की् इच्छयपत्र नमुनय
मी, ...... जि कोर्त्याही आजािामुळे अथवा
अपघातामुळे माझ्या उपचािासांबांधी तनर्णय घेण्यास
असमथण झालो, ति तनजम्नमलणखत सूचनाां चे

काटे कोिपर्े

पालन व्हावे , अशी माझी इच्छा आहे .
सच
ू ना ज्यामुळे पुन्हा अथणपूर्ण वा सवणसामान्य ((Normal)
जीवन अशक्य होईल, ककां वा उपचाि करूनही सहा
महहन्याांच्या आत मत्ृ यू सांभवे ल , अथवा कायमची
बे शुद्ावस्था (unconsciousness and/or brain
death) अशी माझी जस्थती झाल्यास.
'मला रग्र्ालयात ठे वू नये , तसेच भिपाई होऊ
शकर्ाऱ्या आिोग्यववमा िकमेपेक्षा जास्त खचण करू नये.
'में द ू मत
ृ म्हर्ून डॉक्टिाांनी घोवषत केल्यास माझे जीवन
लाांबववर्ािा कोर्ताही उपचाि करू नये. उदा. शस्त्रकिया,
कृबत्रम श्वसन (ventilator , life support), तसेच
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डायमलमसस, औषधे, िक्त/िक्तजन्य पदाथण तसे च
कृबत्रमरित्या अन्नपार्ी दे ऊ नये.

'मला वेदना होत असल्यास वेदनाशामके द्यावीत. तसेच
मी आिमक/हहांसक झाल्यास शाांत किण्यासाठी आवश्यक
ते उपचाि जरूि किावेत .
माझी काळजी घेर्ािी कोर्तीही व्यक्ती तसेच सांबांगधत
डॉक्टि याांच्यावि अवघड तनर्णय घेण्यासाठी जबाबदािी
दे ऊ नये व त्याांची अप्रततष्ठा होऊ नये या हे तू ने हे
इच्छापत्र मी उत्तम मानमसक जस्थती असताना व
परिर्ामाांचा काळजीपूवक
ण ववचाि करून मलहीत आहे .
या इच्छापत्रासांबांधी तनर्णय घेण्याचे व त्याची
अांमलबजावर्ी किण्याचे अगधकाि मी खालील व्यक्तीांना
दे त आहे .
१)......................
२).................
स्वाक्षिी
.................
हा वैद्यकीय इच्छापत्राचा फक्त नमुना आहे . त्यातील
कोर्तेही मुद्दे तुम्ही कमी जास्त करू शकता.
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मत्ृ यप
ु श्चात अवयवदानापासून ते अांत्यववधीसाठीच्या

खचाणपयांत अनेक मुद्द य़ाांचा यात समावे श किता येतो.
इच्छापत्र किताना
* आपल्या शिीिाविील उपचािाांववषयीच्या सवण इच्छा
शांभि रपयाांच्या स्टँ पपे पिवि मलहून त्यावि ज्या व्यक्तीचे
हे इच्छापत्र आहे त्या व्यक्तीने सही किावयाची असते.
* त्यानांति ही व्यक्ती सही किण्यास मानमसक व
वैद्यकीयदृष्टय़ा सक्षम आहे , असे मलहून त्यावि डॉक्टि
सही कितात.

* या वे ळी पती अथवा पत्नी तसे च मुले व जवळच्या
दोन ववश्वासू व्यक्तीांच्या सह्य़ा घे ऊन हे इच्छापत्र
नोटिाइज्ड किावे लागते .
* त्यानांति त्याच्या सत्यप्रती काढून त्या फॅममली
डॉक्टि, कुटुांबीय व शक्य झाल्यास हॉजस्पटलला द्याव्या.

हय लेखी दस्तऐवज असल्यने कय्द््यच््य
दृवटिकोनयतन
ू ही तो ग्रयह्य़ धरलय जयतो.
मूळ लेख- लोकसत्ता, चतुिांग , ्लॉट नां. ई.एल १३८,
टीटीसी इांडजस्ियल एरिया, एमआयडीसी, महापे , नवी
मांब
ु ई ४०० ७१०.
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Ethical experiences of members
Avinash bhide
avinashbhide@yahoo.com
+919823051981

In Soup’ While Having Soup
I never imagined that I would be ‘in soup’ while
having soup at one of the fine restaurants in
Tokyo.
I remember it was a beautiful evening, when I
was invited to dinner by my friend Kawasaki and
his wife Yashika, during the last 3 days of my stay
in Tokyo.
We had gone to the restaurant of a five star hotel
for my treat. Before dinner, they had ordered a
special soup, which was served in a bowl with a
different shape along with the soup spoon.
While chatting about my stay in Japan and my
experiences at Kyoto, we all started with our
soup. As per the standard practice, I had my soup
with the help of the soup spoon without making
any drinking noise as per our Indian customs.
But Yashika and Kawasaki lifted their bowls and
the spoons in their hands and began to make
noises while having their soup. This surprised me
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since it was so different from the table manners
followed in India.
Although I tried to mask my surprise, both of
them did notice it. They looked at me silently
while I quietly finished my soup.
I was a little upset that Kawasaki and Yashika
were probably not aware of the table manners to
be followed in five star restaurants. We then had
dinner, which was delicious.
Before leaving the dinner table, Yashika said,
“Bhidesan, I could see that you were surprised
while we were enjoying our soup. At the same
time, we were a little surprised to know your
ignorance about table manners in Japan although
you have stayed here for nearly 5 to 6 months
and enjoyed all the special varieties of food
available in Japan. Although it is quite likely that
you may not have had an opportunity to taste
this soup during your stay at Kyoto, you would be
pleased to know that this is the only soup in
Japan which you can have while making drinking
noises. Doing so is considered proper table
manners.”
It was a wonderful addition to my knowledge and
I really felt that while having Japanese soup, ‘I
was in soup’.

*****
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Paintings
Naresh Sareen
nareshsareen@gmail.com
+91 98508 24851

Shrirang Gokhale
Skg2743@gmail.com
+91 98605 65564

Shrirang Gokhale
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Poem
घिीां एकच पर्ती- वव. स. खाांडेकि
घिीां एकच पर्ती ममर्ममर्ती l
म्हर्ुां नको उचल चल लगबग ती lध्रु०ll
अगणर्त बाांधव तव अांधािीां l
ककिण िान ! भय भांवतीां भािी l
चिर्ीां जजवार्ू भिे मशिमशिी l

यमदत
ू न कीटक ककिककिती ll१ll
काळोखाच्या भयार् लाटा l
उठती फुटती बािा वाटा l

फेंस पसिला सािा काांठा l
कुणर् म्हर्ती तािका लुकलुकती ll२ll
हदवे ववजेचे धतनक मांहदिीांl
प्रकाश पाडडती पिोपरि जिी l
स्नेहशून्य ते सदा अांतिीां l

काां करिसी तयाांची मशिगर्ती ? ll३ll
अखांड नांदादीपज्योती l
दगडी दे वा सोबत करितीl
नच बाहे िी क्षर्भरि येती l
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अ्सिा ववलासी नसतत सती ll४ll

धाांव म्हर्ुतन तव घेऊतन पर्ती l
हृदय नाचांु दे ततजसाांगातीांl

सोन्याचे घि - हदसते मातीl
िे पाहमस मागें वळू तन ककती ? ll५ll
पहा पुढें या दीन लोचनीांl

िववककिर्ाांचे स्मिर् होऊनी l
आशा नाचे ज्योत दज्
ु या क्षणर् l

जरि ववझे तरि किी कोर् क्षक्षती ? ll६ll
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Creativity
Pranav Patil
pensafe@gmail.com
+91 98223 22184

What happens if bees study us like we study
them, and publish papers in their own world?
Bee katta, Pune
Glorias - a mysterious, rare, but growing Ape
species with several evolving traits. (Jai bee, Nam
bee, 2021)
Humans (Gloria-Apes) appear growing in their
occurence over the last century. At estimated 7-8
bn they are 0.2% the number of potential tree
homes available globally. However, they are by
themselves not directly habitable opportunities
outside their building structures. Gloria apes
colonize inside a mix of concretized metal
structures, known as buildings. ( Col bee, Ven
bee et. al 1867, 1989 ). They also produce their
own illuminating cadence often isolating
themselves from sunlight ( Char bee, Bar bee et.
al, 1925 basis observational studies inside several
building structures ). Buildings also block outside
air, and instead have their own tubular structures
or revolving plates with circular or square
discharge outlets. ( Mai bee et. al 1962. #1
Details below )
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Few Glorias that are occasionally spotted in
dense tree zones are the rare diminishing subspecies among the Glorias. Heavy Gloria aka
human settlements are found in rare to
extremely dense packets with very less to
minimal tree covers. These colonies carry variety
of metal and concrete structures even outside
the buildings. Moving metal cubicles are used by
Glorias to transfer themselves from building to
building. These cubicles can be easily spotted via
CO2 emission trails left behind ( Har bee, Vas bee
et. al, 1952, 1990 ). The exact reason for
changing buildings is not known till date, but
there is increasing evidence that this is primarily
to advance mating opportunities.
Building structures are cultivable areas for
temporary breeding party camps. However,
Gloria apes can get extremely aggressive on
occasions often with toxic gaseous discharge. The
cause of aggression is not traceable, and hence
hypothesized to be random though several
attempts have been made to discover clues in
this direction. Certain non-agresssive type Glorias
predominantly occur in rare density zones however by all known external features they are
indistinguishable from aggresive Glorias. A study
on tree cover in Gloria habitats vis-a-vis the level
of aggression is underway by Mys bee et. al.
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The Gloria are bisexual with evidences of a
sophisticated male-female dynamic. Bonded
partnerships are common occurrence. Though
male-female both seem to share food gathering
responsibility, baby feeding primarily belongs to
female. Food gathering involves use of several
attached pouches and packets that move long
distances before finding their way to hand and
stomach. Some Glorias are seen making use of
metal rods in feeding themselves. The direct
evolutionary advantage for this act remains
unknown, hence it's attributed as a signalling
strategy to express superior mating skills.
Males have several affection traits displayed in
early mating periods that are used to trap the
female - often for entire life span. ( Lag bee, Jev
bee et. al, 1896). Post mating male and female
pairs spend sufficient day time in different
building structures even though are seen sharing
common building structures in the night time (
Vas bee et. al, 1975 ). Offsprings share same
building structure as female until they seem to
show adult-like building changing tendencies
post 3-5 years of life. Few exceptions occur. In a
recent study, the acts of changing building
structures have severally seen to be reduced in
the course of last one year.
*****
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Humour –

funny laws

01. *BELL'S THEOREM*
When the body is immersed in water, the
telephone rings.
02. *RUBY'S PRINCIPLE OF CLOSE ENCOUNTERS*
The probability of meeting someone u know
increases when u are with someone u don't want
to be seen with.
03. *WILLOUGHBY'S LAW*
When u try to prove to someone that a machine
won't work, it will.
04. *ZADRA'S LAW OF BIOMECHANICS*
The severity of the itch is inversely proportional
to the reach.
05. *BREDA'S RULE*
At any event, the people whose seats are
farthest from the aisle arrive last.
06. *OWEN'S LAW*
As soon as u sit down to a cup of hot coffee, your
boss will ask u to do something which will last
until the coffee is cold.
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Positive thinking

*पॉवि ऑफ चॉइस*
*सप्र
ु मसद् साहहजत्यक चे तन भगत याने साांगगतले ला हा ककस्सा
आहे .*

मी एअिपोटण च्या बाहे ि टॅ क्सीसाठी िाांगेत उभा होतो. ते वढ्यात
माझ्यासमोि एक टॅ क्सी ये ऊन उभी िाहीली. पहहली गोष्ट
माझ्या लक्षात आली की ती टॅ क्सी बाहे रून नुसतीच स्वच्छ
नव्हती ति चकचकीत पॉलीश केले ली होती. टॅ क्सीचा ड्रायव्हि

खाली उतरून व टॅ क्सीला वळसा घालुन माझ्याकडे ये त होता.
त्यावे ळी माझ्या लक्षात आले की त्याचा ड्रेस एकदम स्माटण

आहे . त्याने स्वच्छ धुतले ला व इस्री केले ला पाांढिा शटण घातला
होता. तशीच इस्त्री केले ली काळी पँ ट होती. टाय लावले ला

होता व पायात चकचकीत पॉलीश केले ले बुट होते . त्याने
आदिाने माझ्यासाठी टॅ क्सीचे मागील दाि उघडले व माझ्या

हातात एक लॅ मीनेट केले ले काडण दे त म्हर्ाला, ‘ सि! माझे
नाव वासु! मी तुमचा टॅ क्सी ड्रायव्हि. मी तम
ु चे सामान मागे

डडकीमध्ये ठे वेपयांत आपर् हे माझे ममशन स्टे टमे न्ट कृपया
वाचावे .’

‘ममशन स्टे टमे न्ट?’ मला गांमत वाटली व मी त्या काडाणवि

नजि टाकली. त्यावि सिु े ख व ठळक अक्षिात छापले होते . ‘
वासुचे ममशन स्टे टमे न्ट! माझ्या टॅ क्सीमधील प्रवाशाांना कमीत
कमी खचाणत, कमीत कमी वे ळात, सुिक्षक्षतपर्े त्याांच्या इच्छीत
स्थळी पोचवर्े व ते सद्
ु ा मैत्रीपर्
ू ण वाताविर्ात!’
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मला गांमत वाटली. मी टॅ क्सीत बसलो व मला आश्चयाणचा
धक्काच बसला. कािर् टॅ क्सी आतन
ु सद्
ु ा बाहे िच्यासािखी
चकचकीत स्वच्छ होती.

वासुने त्याच्या ड्रायव्हिच्या मसटवि बसता बसता ववचािले ,
‘सि! आपर् कॉफी घे र्ाि? माझ्याकडे थमाणसमध्ये िे ग्युलि
तसे च ‘डडकॅफ’ कॉफी आहे ! ’

मी सहज गांमत किावी म्हर्ून म्हर्ालो, ‘नको! मला कॉफी
नको! काहीतिी थांड पे य हवे आहे !’

‘काही हिकत नाही!’ वासु म्हर्ाला, ‘माझ्याकडे पढ
ु े कुलि
आहे . त्यामध्ये िे ग्युलि व डायट कोक, लस्सी, पार्ी व ऑिें ज
ज्युस आहे .’

‘मला लस्सी चाले ल!’ मी म्हर्ालो पर् माझ्या चे हेऱ्याविचे
आश्चयण काही लपत नव्हते .
माझ्या हातात लस्सी दे ताना वासु म्हर्ाला, ‘आपल्याला जि

वाचायला काही हवे असे ल ति टॅ क्सीमध्ये द हहन्द ,ु टाईम्स
ऑफ इांडडया, इकॉनॉममक टाईम्स व इांडडया टुडे आहे .’

माझ्या हातात अजुन एक लॅ ममनेटेड काडण दे त वासु म्हर्ाला,
‘ही िे डडयो स्टे शन्स व त्यावि असले ल्या कायणिमाांची यादी,
जि आपल्याला िे डीयो ऐकायचा असे ल ति!’

मला वासुचे कौतुक वाटु लागले होते . टॅ क्सी सुर किताना वासु

म्हर्ाला, ‘मी एअि कांडीशनीांग चालु केले आहे . टे म्पिे चि योग्य

आहे ना व आपल्याला कांफटे बल वाटते ना? का यात ऍजेस्ट
करू?’
वासुने मला त्यावे ळी माझ्या इच्छीत स्थळी जाण्याचा सवाणत
चाांगला मागण कोर्ता हे साांगीतले . तसे च वाटे त कोर्कोर्ती
प्रे क्षर्ीय स्थळे लागतात याची पर् माहहती हदली.
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‘आपर्ास हिकत नसे ल ति आपर् माझ्याशी ग्पा मारू
शकता. पर् आपल्याला जि एकाांत हवा असे ल ति मी
आपल्याला डडस्टबण किर्ाि नाही’ वासु म्हर्ाला.

‘मला एक साांग वासु!’ मला माझे आश्चयण अजुनही लपवता
ये त नव्हते, ‘तु तुझ्या ग्राहकाांना नेहमी अशीच से वा दे त
असतोस?’

वासुच्या चे हेऱ्यावि हास्य पसिले . ‘नाही सि! गे ल्या दोन
वषाांपासुनच मी हे सुर केले . या आधीची पाच वषे मी इति

सवणसामान्य टॅ क्सी ड्रायव्हिसािखाच होतो. गबाळा, अनत्ु साही,
सतत कसल्या ना कसल्या तिी तिािी कित बसर्ािा!

पर् एक हदवशी मला ‘पॉवि ऑफ चॉइस’ बद्दल कळले !’
‘पॉवि ऑफ चॉइस म्हर्जे?’ मी उत्सुकते ने ववचािले,

‘पॉवि ऑफ चॉइस म्हर्जे तुम्ही बगळा व्हायचे का गरड

व्हायचे याचा चॉइस!’ वासु म्हर्ाला, ‘तुम्ही सकाळी उठलात

व म्हर्ालात की आजचा हदवस चाांगला जार्ाि ति तम
ु ची
कधीच तनिाशा होर्ाि नाही. तिािी किण्याचे थाांबवा! गरूड

व्हा, बगळा होऊ नका! कािर् बगळा सतत ‘क्वॅक क्वॅक ’ कित
असतो म्हर्जे तिािी कित बसतो. ति गरड ये र्ाऱ्या सवण

अडचर्ी, अडथळे , सांकटे यावि मात कित आकाशात उां च
भिािी घे त असतो, ढगाांच्या वि जात असतो. माझ्या डोक्यात
हे वाक्य पक्के बसले ’ वासु म्हर्ाला-

‘आता मी माझीच गोष्ट साांगतो. मी आधी बगळा होतो. सतत
तिािी कित बसायचो. पर् मग मी माझ्या मनोवत्ृ तीत बदल
किायचे ठिवले . बगळा न होता गरड व्हायचे ठिवले . मी

आजुबाजुला तनरिक्षर् किायला सुिवात केली. बहुतेक टॅ क्सी
ड्रायव्हि गबाळे व गलीच्छ असतात, ग्राहकाांची काळजी न
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घे र्ािे असतात. ग्राहक नेहमी त्याांच्याबद्दल तिािी कित
असतात. त्याांच्या गाड्या पर् खिाब व अस्वच्छ असतात. मी
माझ्या बाबतीत काही बदल किायचे ठिवले . थोडे थोडे बदल
कित गे लो!’ वासु साांगत होता.

‘मग याचा तुला चाांगला फायदा झाला असे ल नाही का?’ मी
वासुला ववचािले .

‘झाला ति!’ वासु उत्साहाने साांगू लागला. ‘मी गरड व्हायचे
ठिवल्यावि पहहल्या वषीच माझे उत्पन्न आधीच्या वषाणपेक्षा

दप
ु टीने वाढले . या वषी कदागचत माझे उत्पन्न चौपट वाढे ल.
माझ्या अने क ग्राहकाांनी माझा से ल फोन नांबि घे तला आहे .

ते माझीच टॅ क्सी हवी म्हर्ून फोन कित असतात. बहुतेक
वे ळा माझी टॅ क्सी ऍडव्हान्समध्ये बुक होते .’
*गरड व्हा, बगळा होऊ नका!*

वासन
ु े वे गळा चॉइस केला. त्याने ककिककि किर्ािा बगळा न

होता आकाशात उां च भिािी घे र्ािा गरूड व्हायचे ठिवले . त्याचे
फळ त्याला ममळाले .

बगळा व्हायचे का गरड व्हायचे हा चॉइस दे वाने प्रत्ये कालाच
हदले ला आहे , अगदी जन्मापासून ते मिे पयांत!

आता आपर् बगळा व्हायचे का गरड व्हायचे हे ज्याचे त्याने
ठिवायचे नाही का ?

Source- social media
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Laughter Corner
Source – social media

For more information about
Business Ethics Foundation,
please visit
www.punebef.com
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