
 

                     

                                         सुगंध -७ वा                   संपादक - रो. अननश शाह 

नमन ंग – शुक्रवार  नदनांक २३  ऑक् ोबर                            

 वेळ –      रात्री. ९:३०  वाजता  

निकाण- रो री भवन    
----------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------           

नवषय : १) Blood Donation केम्प विषयी मावहती – रो. हर्शीद पटले  

             २ ) उत्सि २०२० बद्दल मावहती -  रो. पंकज किाड 
            ३)  मास्क िाटपाच्या काययक्रमाच ेवियोजि करण े– रो. ररतरे्श किाड 
            ४) कोजाविरी पौवणयम ेसाजरा करण्याविहायी वियोजि करण े– रो.ररतरे्श किाड 
 ----------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------- 

 आव्हानांचा सामना करणं म्हणजेच जीवनाचा वास्तनवक नवकास  
नभस्काय योटयी मभत्ाांनो,  

                       “उत्वल” योटयी क्रफ ऑप दोंडाईचा आमोजित भेगा प्रोिेक्ट. कोयोनाभुऱे आऩण फयेच 
काशी मभव केरां ऩयांतु मा योटयी लऴाात वलाात िास्त miss शोणाया प्रोिेक्ट म्शणिे उत्वल. दयलऴी भहशनाबय अगोदय 
ऩावून उत्वलची कमभटी तमाय कयणे , पां ड करेक्ळन वाठी ल तमायी वाठी मभहटांग घेणे , उत्वल वाठी प्रामोिक 
ळोधणे, ग्राउां ड तमाय कयणे इ. काभाभध्मे क्रफच्मा वला वबावदाांचा उत्स्पूता वशबाग अवतो. मावाठी आऩल्मारा 
कष्ट तय खूऩ घ्माले रागतात ऩयांतु त्मानांतय नऊ हदलव आऩरे वला वदस्म वांऩूणा ऩरयलायावहशत नलयात्ी उत्वलचा िो 
आनांद घेतात त्मारा ळब्दाभध्मे लणान कयणे भाझ्मावाठी कठीण आशे. त्माभुऱे वला वबावदाांभध्मे एक लेगऱे 
Bonding तमाय शोते ल ते आऩल्मारा लऴाबय वभािावाठी चाांगरे काभ कयण्माची प्रेयणा देते. मा लऴी आऩल्मा वभोय 
कोयोनाच ेआलाशन शोते. मा भशाभायीत उत्वल घ्मामचा कवा ऩयांतु मा आव्शानाचा वाभना कयत प्रो.चअेय ऩांकि कलाड 
माांनी अध्मष, वचचल ल वला वबावदाांच्मा वशकामाान े(हशभाांळु बैयमाांच ेवलळेऴ वशकामा) Virtual ऩद्धतीने उत्वव्च े
आमोिन केरे त्माफद्दर वलाांच ेअमबनांदन. 

                 आभच्मा घयात लयच्मा भिल्माऩावून ते खारऩमांत ४५ मळड्मा आशेत ज्मात लऱणाच्मा रुऩात 
ऩाच अडथऱे आशेत. अनेकदा भनात वलचाय मेतो की शे लऱणे ककां ला अडथऱे नवते तय ककती वोऩां झारां अवतां. चढ-
उताय कयणां वोऩां आणण रलकय झारां अवतां. काशी हदलवाांऩूलीची गोष्ट आशे. िवां मळड्माांलरून उतरु रागरो ऩाम 
घवयरा आणण लेगाने आठ मळड्मा ऩाय कयत वयऱ ऩहशल्मा लऱणालय आरो. िय मळड्माभध्मे लऱणां नवती तय वला 
४५ मळड्माांलरून घयांगऱत, आदऱत-आऩटत थेट िमभनीलय मेऊन थाांफरो अवतो आणण भाझी काम अलस्था झारी 
अवती माचा वलचायशी न केरेरा फया. मळड्माांची लऱणां अवोत ककां ला यस्त्मालय तमाय केरेरे गततयोधक अवोत, चौकात 
रागरेरे मवग्नर अवोत ककां ला लाशनाांच्मा तऩावणीवाठी उबायरेरे तऩावणी नाके अवोत शे आऩल्मा िीलनात अडथऱे 
तनभााण कयतात, ऩण वोफतच आऩल्मारा तनमांत्रत्त कयण्मात वशायमक ठयत अवतात. िीलनात अडथऱेशी आलश्मक 
आशेत. िीलनात िय अडथऱे ककां ला गततयोधक नवतीर तय आऩण अभमााद लेगाने धालामरा वुरुलात करू आणण 
अनेक वलवलध प्रकायच्मा दघुाटनाांना फऱी ऩडू. रार मवग्नर रागल्मालय थाांफणे आलश्मक आशे, ऩण माभुऱे आऩण  

 

 



 

अव्मलस्था आणण टॅ्रकपक िाभ ऩावनू लाचू ळकतो. गततयोधक आऩल्मा अतनमांत्रत्त गतीरा तनमांत्रत्त कयतात आणण ते आऩरमारा 
दघुाटना शोण्माऩावनू फचाल कयतात. तऩावणी नाका आणण वलवलध प्रकायच्मा तऩावणी एिन्वी नवत्मा तय आऩरी अवांवलधातनक 
ल अनतैतक काभे कयण्माच्मा ळक्मता लाढल्मा अवत्मा. कोणते ना कोणते बौततक गततयोधक ककां ला भानमवक दफालाभऱेुच आऩण 
अऩेक्षषत तनमभाांचे ऩारन करून चाांगरे नागरयक झारो आशोत. तवां ऩाशता आऩण िीलनात अतनमांत्रत्त शोऊन वतत ऩऱत 
याहशरो तय आऩण ककती ऩऱू ळकणाय आशोत? मरमो टॉल्वटॉमच्मा गोष्टीतीर एक प्रभखु ऩात् अचधक िभीन मभऱलण्माच्मा 
नादात ऩूणा हदलव अतनमांत्रत्त लेगाने ऩऱू रागतो ऩण अखेय त्मारा आऩरे प्राण गभलाले रागतात. 
                     धालल्मानांतय थकला मेणां स्लाबावलक आशे. आता वलश्ाांती घ्माली अवे ठयलणेशी गयिेचे आशे. काभ 
करून थकल्मानांतय मोग्म लेऱी वलश्ाांती घेतरी तय आमषु्मबय धालू ळकतो आणण िीलनाच्मा ळमातीत खयोखय आगेकूच करू 
ळकतो. मावाठी वलश्ाभरुऩी गततयोधक आलश्मक आशे. िीलनात वतत काभ कयत याशार, ऩैवेशी कभलार ऩण ळायीरयक स्लास्थ, 

भानमवक वताकता ल बालनात्भक वांतुरनाकड ेरष न हदल्माव वतत तणाल आणण चचांतेने ग्रावरेरे अवार तय अळा कभाईचा 
काशीशी उऩमोग शोणाय नाशी? िीलनात वांतुरन याखणे गयिेचे आशे. िीलनात वलवलध प्रकायचे अडथऱे ककां ला फाधा वांतुरन 
मभऱवलण्माच्मा वांधी प्राप्त करून देत अवतात. शे अडथऱे वाांगत अवतात की, िीलनात फाशेयीर अडथळमाांमळलाम अांतगात अथला 
भानमवक अडथळमाांना दयू कयणे ककती भशत्त्लाचे आशे. 
                    आऩण आमुष्मात ककती धालरो त्माऩेषा अचधक भशत्त्लाच ेआशे की, आऩण ककती अडथऱे 
ऩाय केरे. अडथऱेयहशत िीलनाऩेषा आव्शानमुक्त िीलन चाांगरां आशे कायण आव्शानाांचा स्लीकाय कयण्मातच िीलनाचा 
लास्तवलक वलकाव ळक्म आशे. आव्शाांनामळलाम आऩण कोणताशी नली गोष्ट मळकू ळकणाय नाशी ककां ला वलऴभ 
ऩरयजस्थतीत त्माच्माळी झगडण्माचा वांकल्ऩ ककां ला वाशव आऩण करू ळकणाय नाशी. अडथऱे आऩल्मारा भागे लऱून 
ऩाशण्मात आणण आत्भऩयीषण ककां ला ऩुनाभूल्माांकन कयण्माची वांधी देत अवतात.  

 

       Happy Navratri And Vijaya dashmi to all members 

 
 
 

 

आपल्या क्ऱबच ेसंगीतप्रेमी व सदाबहार 
सदस्य डॉ.ददऱीप पाटीऱ यांना 
वाढददवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा. 
 

डॉ.ददऱीप पाटीऱ- २६ ऑक्टोबर 
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