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मभट गं - गुरुलाय टदनांक १६ जुरै                              

 लेऱ – यात्री ९:३० लाजता  

टिकाण- यो यी बलन दोंडाईचा   
------------------------------------------------------------------------------------------------ -----------------------

विषय : 1) आऱेऱा पत्र व्यिहार  

       2) पदग्रहण समारंभा बाबत नियोजि ि चचाा - डों चेति बच्छाि  

       3) ििीि मेंबरसाठी आऱेऱी िािे निश्चचत करणे बाबत - हहमांशु शहा  

       4) व्होकेशिऱ अिाडा साठी िािे निश्चचत करणे बाबत – डॉ. कुणाऱ बच्छाि 

       ५) कोरोिा बाबत जिजागतृी करण्यासाठी प्रोजेक्ट करणे बाबत – डॉ नितीि बबराडे 
   ६) Tree Plantation साठी नियोजि करणे बाबत                                                                                                                                                                                      

---------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------   
भागीर भीट गं चा लतृांत : 1) लयीर वलव वलऴमांलय कमभ ी स्थाऩन कयण्मात आरी ल वलव 
प्रोजेक् वािी प्रोजेक्  चेअयची नेभणूक करून तमांना जलाफदायी देण्मात आरी. 2) नलीन भेम्फेववची 
नाले भेंफयळीऩ चेअय टशभांळु ळाश मांना देण्मात आरे.                                                                          

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

संपादकीय.. 
नभस्काय यो यी मभत्रांनो 
             मा नलीन यो यी लऴाांभध्मे वुगंध च्मा भाध्मभातून आऩल्मा वलाांवभोय आऩरे भत भांडण्माचा अलवय 
मभऱारा. जेव्शा आऩल्मा वायखे वुस आणण वलव षेत्राची भाटशती अवररेे लाचक अवतात तेव्शा तळाच प्रकायच ेप्रबाली 
रेखन कयण्माच ेदडऩण मेते. वुगंध मरटशत अवतांना तमा वलऴमाची भाटशती मभऱण्माकयता ऩुस्तकं लतवभानऩत्र इं यने  
मांचा लाऩय करून तमातून जे कऱते ते भाझ्मा आकरनाप्रभाणे वगळमांना कऱेर अळा बाऴेत मरह्णण्माचा ल जास्तीत 
जास्त अचूक भाटशती आऩल्माऩमांत ऩोशचालण्माचा प्रमतन वतत याशणाय.तमात whatsapp ककंला facebook ची 
झरक भात्र टदवणाय नाशी शे ऩक्के. लऴावअखेयऩमांत भी ककती चांगरा वुगंध मरशू ळकेर शे भरा भाशीत नाशी ऩयंतु 
एक चांगरा लाचक नक्की फनेर माची भरा खात्री आशे.  अध्मष रयतेळ बाऊ मांची इच्छा आशे की भटशन्मातून एक 
तयी वुगंध आऩल्मा एखादा वबावदाने मरशाला (अनतथी वंऩादक). म्शणून भी अध्मष रयतेळ कालड मांच्मा तपे 
आऩल्मारा आव्शान कयतो की आऩल्माकड ेवुगंध भध्मे प्रकामळत कयणे मोग्म कोणतीशी भाटशती, चांगरे रेख ककंला 
तंत्रसानाभध्मे काशी नलीन आवलष्काय अवतीर तय कृऩमा भाझ्माकड ेककंला अध्मष ल वचचल मांच्माकड ेद्मालेत. 
अध्मषांच्मा ऩयलानगीने ते आऩण वुगंधभध्मे प्रकामळत करू. 
           

 

 



 

 

 

  
 
 

 
मानससक आरोग्य 

नलीन लऴावची ऩटशरी भीट गं आ ोऩल्मानंतय वशज आम्शी वलवजण गप्ऩा भायत उबे शोतो आणण वध्मा गप्ऩांभध्मे 
कोयोनाचा वलऴम मेणाय नाशी अवं शोत नाशी. काशीजण श्रीकांत बैय्मा , डॉक् य चतेन, डॉक् य ननरेळ ऩलाय मांना 
वांगत शोते की तुम्शी जेलढे टदलव quarantine  भध्मे याटशरे तमाच ेअनुबल वुगंध भध्मे  ाका. शा वलऴम जयी 
चषे् ेचा अवरा तयी ज्मारा मा पेज भधून जाले रागते तमाराच मा वलऴमाची गंबीयता कऱत.े आऩरी काशी चुकी 
नवताना कुिरातयी एक व्मक्ती कोयोना ऩॉणझट व्श आरा तो पक्त तमांच्मा दलाखान्मात ककंला व्माऩाय षेत्रात आरा 
तमाभुऱे आऩल्मारा काशी टदलव वभाजाऩावून ल आऩल्मा घयच्मा रोकांऩावून अमरप्त यशाले रागत.े तमा 
एकाकीऩणाचा, तमा काऱात मेणाऱ्मा वलचायांचा आऩल्मा भनालय ल आऩल्मा कु ंुफाच्मा भनालय खूऩ ऩरयणाभ शोतो ते 
ळब्दात वांगणे किीण आशे. 
                   कोयोना वलऴाणूभुऱे केलऱ ळायीरयक आयोग्मालयच नव्शे तय जीलनाच्मा अनेक अंगांलयशी 
वलऩरयत ऩरयणाभ शोत आशे. अनऩेक्षषतऩणे आरेरे शे वंक  वलवलध षेत्रांलय दयूगाभी ऩरयणाभ कयणाये ियणाय आशे. 
तमाचा अऩरयशामवऩणे भानली भनालयशी ऩरयणाभ शोत आशे. कोयोना वलऴाणूचा पैराल  ाऱण्मावािी जगबयातीर अनेक 
देळांनी लेऱीच रॉकडाऊनवायखे भागव अलरंफरे. तमाचा अऩेक्षषत राबशी टदवून आरा. भात्र, वतत घयीच फवून 
याटशल्माने अनेक वभस्मांशी ननभावण झाल्मा. अनेकांच ेयोजगाय फुडार,े अनेकांचा व्मलवाम वंक ात ऩडरा, योजंदायी 
कयणामावन रोकांना शाता-तोंडाची मभऱलणी कयणे किीण शोऊन फवरे ल अन्मशी अनेक वभस्मा ननभावण झाल्मा. अळा 
वलव वभस्मांचा ऩरयऩाक ल एकंदयीतच अवुयक्षषततेची स्स्थती माभुऱे अनेकांच ेभानमवक आयोग्मशी बफघडरे. ळायीरयक 
आयोग्माकड ेस्जतक्मा गांबीमावने रष टदरे जाते नततके ददैुलाने भानमवक आयोग्माकड ेरष टदरे जात नाशी. तमाभुऱे 
मा कोयोना वंक ाच्मा काऱात भानमवक रुग्णांची वंख्मा लाढरेरी टदवून आरी. रॉकडाऊनभुऱे घयीच जणू काशी कैदेत 
अवताना वतत नकायातभक वलचाय करून रोकांच ेभानमवक आयोग्म बफघडरे. आचथवक वभस्मा, बवलष्माची चचतंा, 
कु ंुफीमांची काऱजी माभुऱे अनेक रोक भानमवकदृष््मा त्रस्त झारे आशेत. अनेकांनी शा ताण वशन न झाल्माने 
आतभशतमाशी केरी. ‘एमळमन जनवर ऑप वामकाइट्री’च्मा एका अशलारात म्श रे आशे की, बायतातीर 72  क्के रोक 
स्लतःच्मा आणण कु ंुफाच्मा काऱजीने त्रस्त आशेत. कोयोनाभुऱे 12  क्के बायतीम रोकांना नी  झोऩ रागत नाशी, 
अवेशी टदवून आरे आशे. रॉकडाऊनच्मा काऱात अनेक जोडप्मांभध्मे वलवंलाद ननभावण शोऊन नंतय शी प्रकयणे 
घ स्पो ाऩमांतशी गेरी. अनेक देळांभध्मे अळा वभस्मा टदवून आल्मा. मा काऱात अनेक रोकांनी कोयोना वलऴाणूचीशी 
इतकी धास्ती घेतरी की वध्मा ‘अनरॉक’ वुरू झारा अवरा तयीशी तमांना घयाफाशेय ऩडण्माची बीती ला ते. माभुऱे 
नला ‘कोयोना पोबफमा’ वलकमवत झाल्माचशेी टदवून मेत आशे. जे आधीऩावूनच डडप्रेळनवायख्मा भानमवक वलकायाचा 
वाभना कयीत आशेत तमांच्मा भनात जीलघेण्मा आऩततीच ेबम िाण भांडून याशू ळकते. तमाभुऱे शी बीती 
‘एगोयोपोबफमा’भध्मेशी रुऩांतरयत शोऊ ळकते. मा पोबफमाने ग्रस्त अवरेरी व्मक्तीीी अनेक रोक अवरेल्मा ककंला 
वालवजननक टिकाणी जाण्माव घाफयते. कोयोनाच ेवंक  जगालय ककती काऱ याशीर शे आतताच वांगता मेणे किीण 
आशे. तमाभुऱे कोयोनाच्मा मा वंक काऱातशी मोग्म काऱजी घेऊन जीलनाच ेयशा गाडगे वुरू िेलणे गयजेच ेआशे. 
तमावािी अनािामी बम दयू शोणे आलश्मक आशे.  

काळजी करण्यापेक्षा काळजी घेणे हे असधक महत्त्वाचे आहे ! 

 
 



                                   
                         

 

 

 


