
 

 

                                                                                   सुगंध – १ ला               वंऩादक - यो.अननळ ळाश 

                                                                                                 

मभट गं - यवललाय टदनांक ५  जुरै २०२०                               

 लेऱ – वंध्माकाऱी ५ लाजता  

टिकाण-  नेचयफे्रळ कॉल्ड स् ोयेज, फाम्ह्ने योड दोंडाईचा 
------------------------------------------------------------------------------------------------ -----------------------

विषय : 1)  Club Aseembly  मागीऱ िषााचे AG निऱेश तंिर यांची क्ऱबऱा भेट 
       2) रक्तदाि शशबीर बाबत माहहती - रो हवषात पटेऱ  

       3) पदग्रहण समारंभा बाबत माहहती – रो. डॉ. चेति बच्छाि 
       4) ििीि मेंबर ची िािे देणे बाबत चचाा – रो.हहमांशु शाह  

       5) िूति अध्यऺ ररतेश किाड यांचे vision २०२०-२१  

       6) २०२०-२१ रोटरी िषाा बाबत सभासदांचे मागादशाि  

       7) vocational award साठी िािं सुचविणे                                                                                                                                                                                        

---------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------- 

शभुारंभ..एक नवी सुरुवात 

नभस्काय यो यी मभत्ांनो , 

                                   आऩल्मा वलाांना नलीन यो यी लऴााच्मा शाटदाक ळुबेच्छा. मा लऴी आऩरे अध्मष यीतेळ कलाड मांनी 
भरा ४१ लऴााची ऩयंऩया अवरेल्मा क्रफच्मा वंऩादक ऩदाची जलाफदायी टदरी त्माफद्दर त्मांच ेआबाय. भागीर तीन 
लऴााऩावून डॉक् य अवलनाळ भोये, डॉक् य चतेन फच्छाल ल डॉक् य ननतीन बफयाड ेअळा भातब्फय ल अनुबली वंऩादकांनी 
टश धुया वांबाऱरेरी आशे. उदाशयण द्मामच ेम्हश रे तय क्रिके भधीर एका इंननगं भध्मे वचचन, धोनी आणण यैना मांनी 
तुपान प केफाजी कयत आऩरी खेऱी खेऱरेरी आशे आणण त्मानंतय आता भाझ्मावायख्मा नलख्मा खेऱाडूरा ज्मारा 
मरखाणाचा कुिराच अनुबल नाशी त्माच्मालय टश जलाफदायी आरेरी आशे. त्माभुऱे मा वलाांच्मा काभचगयीरा वाजेळी 
काभचगयी कयण्माच ेआलाशन भाझ्मावभोय आशे ल आऩल्मा वगळमांच्मा भदतीने भी शी जलाफदायी चांगल्मा प्रकाये ऩाय 
ऩाडु ळकेर माची भरा खात्ी आशे.  

         मभत्शो जाणाये प्रत्मेक लऴा शे आऩल्मा वलााना कधीशी न लीवयता मेणामाा अनेक आिलणी देऊन जाते आणी 
मेणाऱ्मा अध्मषारा community वािी काभ कयामरा बयऩुय ऊजाा, ऊत्वाश आणी नली टदळा देऊन जाते.  

        आऩरे भालऱते अध्मष वंजम ननकभ वाशेफ मांनी एक जुरै च्मा यक्तदान मळबफया ऩावून आऩल्मा लऴाारा 
वुरुलात केरी. त्मांनी आऩल्मा क्रफच ेवला भशत्त्लाच ेप्रोजेक्  उत्वल ,भामनय वर्जाकर कॅम्हऩ, वला MSP  ल इतय  

 



 

प्रोजेक्  वला वबावदांच्मा वशकामाान ेमळस्लीरयत्मा ऩूणा केरे. त्मांच्मा कायक्रकदीभध्मे आऩल्मा क्रफरा श्रीकांत 
इंदाणीच्मा रूऩान ेभनाच ेDistrict Governor ऩद मभऱार.े माच कारालधीभध्मे कयोना वायख्मा भशाभायी ने जगबय 
थैभान घातर.े वंजम ननकभ वाशेफ शे व्मलवामाने पामनार्शळमर कशवल् ं  अवल्माभुऱे कोयोना भाचा भटशशमात 
आल्माने त्मांना चांगराच आनंद ल राब झारा. आऩल्मा देळात 22 भाचाऩावून रोक डाऊन रागू झाल्माऩावून दोन 
भटशशमात आऩरे वला काभ आ ोऩल्मा नंतय त्मांनी ब्रड डोनेळन कॅम्हऩ, वेने ामजय ला ऩ ल कोयोना मोद्ध्मांचा 
वत्काय कामािभ करून आऩल्मा लऴााची वांगता केरी.मा वंऩूणा लऴाात त्मांना ळांत ल वंमभी स्लबालाच ेवचचल 
डॉ.ननरेश्कुभाय ऩलाय मांची ऩूणा वाथ राबरी. वला यो यी ऩरयलायातपे त्मांच्मा मळस्ली यो यी लऴााकरयता अध्मष वंजम 
ननकभ ल  ीभ च ेअमबनंदन ल ऩुढीर ला चारीव शाटदाक ळुबेच्छा. 

                रयतेळ आणण भी, आम्हशी दोघांनी वोफतच 2010 वारी यो यी जॉईन केरी. ऩटशल्मा तीन-चाय 
लऴाांभध्मे पक्त मभ ींगरा मेणे आणण नंतय वेकंड भीट गं भध्मे भोजक्माच चाय-ऩाच रोकांभध्मे फोरणे शा त्माचा 
ननत्मिभ शोता ऩयंतु डॉक् य फी एर दादांच्मा लऴााऩावून रयतेळ भध्मे खूऩच वकायात्भक फदर झारा. ज्माप्रभाणे 
एखाद्मा कोयड्मा लषृारा श्रालण भध्मे फशय मेतो त्माचप्रभाणे फी एर दादांच्मा लऴााऩावून रयतेळ भध्मे फदर झारा ल 
तो भीट गंभध्मे आऩरे म्हशणणे प्रबालीऩणे भांडू रागरा. क्रफ च्मा वला प्रोजेक् भध्मे रयतेळचा वक्रिम वशबाग याशू 
रागरा. भरा अनतळम आनंद शोत आशे क्रक भाझा मभत् रयतेळ आज यो यी क्रफ ऑप दोंडाईचाच्मा अध्मषऩदाची धुया 
वांबाऱत आशे. 

            एक मभत् म्हशणून आणण एक आमऩीऩी (आमऩीऩी च ेकाभच अवत वल्रे देणं) म्हशणून भाझे रयतेळ रा 
एकच वांगणे आशे की आऩल्मा आमुष्मात क्रकंफशुना क्रफ भध्मे वुद्धा कधी आऩल्मा भनावायखे शोईर तय बयऩूय दा 
भनावायखे शोणाय नाशी , अनेक लेऱा काभ कयता कयता आऩल्मावभोय किीण प्रवंग मेतीर ऩयंतु मा वला किीण 
ऩरयर्स्थतीलय (कोयोना वंक ) भात करून आऩल्मारा आऩरे काभ वुरु िेलाले रागेर ल प्रोजेक्  ऩूणा कयाले रागतीर. 
वचचल गुराभ बाई ल वला वदस्मांच्मा वशकामााने रयतेळ मा वंक ालय भात करून आऩर यो यी लऴा मळस्ली कयेर 
माचा भरा ऩूणा वलश्लाव आशे 

          परेशानियो से भागिा आसाि होता हे ..   हर मुश्कीऱ जजंदगी मे एक इजततहाि होता हे... 
हारिे िाऱो को कंुछ िाही शमऱता जजंदगी मे..   मुजश्कऱो से ऱडिे िाऱो के कदमो म ेही जहाि होता हे... 

           काशी वदस्म चषे् ेने वेिे यी गुराभ बाई रा म्हशणतात मालऴी तुरा डफर काभ कयाले रागेर कायण 
रयतेळबाऊ आज गुजयातरा तय उद्मा याजस्थानरा अवतात. मालरून भरा एक क्रकस्वा आिलरा ननतीन दादांच्मा 
अध्मषऩदाच्मा लऴाात आम्हशी उदमऩुय कॉशपयशवरा गेरो शोतो. नतथे जाण्मा आधी आम्हशी वलाांनी वलचाय केरा शोता 
की आऩण उदमऩूयरा जाऊ कॉशपयशवच्मा टिकाणी काशी काऱ थांफू आणण क्रपयामरा ननघून जाऊ कायण त्मालेऱच े
गव्शनाय स्ल.ऩीडीजी वुयेळ गांधी मांच्माकडून इतक्मा चांगल्मा कॉशपयशवची अऩेषा कोणीच केरी नव्शती ऩयंतु नतथे 
गेल्मालय त्मांच ेप्रेवें ेळन,पूड क्लामर ी, स्ऩीकय, इलेश  भेनेजभें  ऩाशून आम्हशी वला आलाक याटशरो आणण आम्हशी ती 
ऩूणा कॉशपयशव ATTEND केरी. मभत्शो जेव्शा आऩण एखाद्मा कडून खूऩ उत्कृष्ि काभाची अऩेषा कयतो तेव्शा त्माने 
चांगरे काभ केल्मालयशी आऩरा अऩेषाबंग शोतो माउर  आऩण जेव्शा एखाद्मा व्मक्तीकडून कभी अऩेषा िेलरी 
आणण त्माने उत्कृष्ि कामा करून दाखलरे तय आऩल्मारा खूऩ आनंद शोतो. मा लऴी अध्मष रयतेळबाऊ आऩल्मा 
वलााना त्मा आनंदाची अनुबूती करून देणाय माची भरा खात्ी आशे. भरा ऩूणा वलश्लाव आशे की आऩण जी अऩेषा 
रयतेळ करून केरेरी आशे त्मा अऩेषेऩेषाशी चांगरं काभ रयतेळबाऊ आणण त्मांची  ीभ करून दाखलेर मात नतऱभात् 
ळंका नाशी आणण त्मात वचचल गुराभ बाईंची वाथ ल उऩाध्मष डॉक् य चतेन फच्छाल मांच्मा ऩरयवस्ऩळा (ज्माच्मा 
स्ऩळा झाल्माने कोणतीशी लस्तू वोशमाची शोते) आशेच. 

                आऩण आऩल्मा क्रफ तपे गालातीर कोयोना मोद्ध्मांचा वत्काय केरा ऩयंतु त्माच फयोफय आऩल्मा 
क्रफभधीर ननस्लाथा वेला देणाये आऩर ेवला डॉक् य मभत्, नगयऩामरकेच्मा भाध्मभातून काभ कयणाये नगय अमबमंता, 
वला पाभामवस् , क्रपयत्मा रुग्णारमाच्मा भाध्मभातून वेला देणाये वला कभाचायी ल ऩदाचधकायी मा वलाांच ेवुद्धा यो यी  



ऩरयलायातपा  खूऩ खूऩ कौतुक ल त्मांना भानाचा वराभ. दयलऴी एक तायखेरा आऩण यो यी लऴाा वोफतच डॉक् वा ड े 
वुद्धा वाजया कयतो त्माच्मा जोडीरा मालेऱेव आऴाढी एकादळी आणण कोयोना वायखी भशाभायी देखीर आशे. मा वला 
ऩरयर्स्थतीलय भयािी अमबनेता वंकऴाण कयाड ेमाच ेएक वंुदय कवलता भी आऩल्माफयोफय ळेअय कयीत आशे 

ऩंढयीच्मा वलिुयामा कवं काम ये…. फयं आशे का I 
मंदा लायी नाशी म्हशण े शो…. खयं आशे का II 

म्हशणजे आम्हशी मंदा यखभाई आणी ऩांडुयंगारा ऩामच नाशी I 
अन रेकयांनीच कवं आऩल्मा आई अन फाऩा कड ेमामचं नाशी II 

 आम्हशारा काशी अडचण नाशी आम्हशी डोऱे झाकून घेतो I 
नुवतं श्रीशयी म्हशणरं की तुझा चशेया वभोय मेतो II 
ऩुशशा वलचाय कय ये फाफा तुरा खयं जभेर का I 

ऩंढयीजय गजफजरी नाशी तय तुझा जील यभेर का II 
ऩंढयीच्मा वलिुयामा  लायी नाशी शे लाई च झारे I 
ऩण खयं वांगू मंदा तुझं दळान गालोगाली झारे II 

अये तू शोताव की ये त्मा दलाखाशमात अवाच उबा िाकरेरा I 
चंदनाचा रेऩ नाशी ऩण ऩीऩीई क्रक  घातरेरा II 

अये तू फंदोफस्ताराटश शोताव देला खाकी लस्त् घारून I 
कचया वुद्धा उचरराव ये खारी भान घारून II 
ऩंढयीच्मा वलिुयामा क्रकती धडऩडराव ये I 

एलढं वगऱं करुन ऩुशशा वीभेलय ऩण रढराव ये II 
 इतका कयतोव की ये देला तुझं नाशी चुकत ये  I  

मुगे अठ्ठालीव उबा आशेव ऩाम नाशी का दखुत ये II 
नाशी मेत फघ मंदा देला आता तुरा आयाभ देतो I 
ऩण ऩुढल्मा लऴी तुरा बे ामा लायी करून मेतो II 

तेव्शा भग गदीच्मा भनात कोणतीच बीती आणू नको I 
तुझ्मा बक्ती मळलाम दवुया कोणता वंवगाच िेलू नको II 

वंवगा बक्तीचा आणण स्लच्छता त्मा चंद्रबागचे्मा स्नानाची I 
मा वगळमांलय फव एकच रव सानफा तुकायाभ नालाची II 

                            ऩंढयीच्मा वलिुयामा ऩुढल्मालऴी मेतो भग I 
तोलय तुझ्मा बक्ताकड ेअवंच रष िेल फघ I तोलय तुझ्मा बक्ताकड ेअवंच रष िेल फघ II                                                  

---------------------लाढटदलवाच्मा शाटदाक ळुबेच्छा--------------------------  

  

आऩल्मा क्रफचे वदस्म यो. 
मळलनंदन याजऩूत( ३ जुरै) ल 

वचचन ळाश( ९ जुरै) मांना यो यी 
ऩरयलायाकडून शाटदाक ळुबेच्छा. 

 
  

               

 

 

 


