
 

                     

                                             सुगंध -६ वा                   संपादक - रो. अननश शाह 

नमन ंग – शुक्रवार  नदनांक २५ सप् ेंबर २०२०                             

 वेळ –      रात्री ९ : ३० वाजता  
निकाण- ZOOM App 
----------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------           
नवषय : १) Sewing machine distribution. - रो. ररतशे कवाड. राकेश जयस्वाल 
              २) डायलललसस सेंटर बाबत चचाा. - रो. ररतशे कवाड. 
              ३) डॉ. प्रफुल याांच ेकोरोनावरील लके्चर रलववारी सवा NGO साठी ठेवण्याबाबत चचाा 
              ४)रो. डॉ.अलनल सोहोनी याांच ेमार्ादशान 
               लवषय- डॉ रवीन्द्रनाथ टोणर्ावकर व डॉ. मदनकाका इांदाणी याांच्या सोबतच्या आठवणी 
 ----------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------- 
 मागील मीन ंग चा वतृांत : 1) डॉ. प्रफुल दुगगड यांनी कोरोना वर अनतशय मानहतीपुववक मागवदशवन केले  2) 
रो.रामेश्वर इंदाणी यांनी उपनजल्हा रुग्णालयात अजनू काय वसतूंची गरज आहे त्या देण्यासंबंधी आवाहन केले. ३) 
डायनलसीस मशीन सािी धुळे व नंदूरबार सें रला  भे  देण्याचे िरले.                                                                         
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------- 

नभस्काय योटयी मभत्ाॊनो, 
     मा लऴााचा वप्टेंफय भहशना आऩल्मा योटयी ऩरयलायावाठी अततळम लेदनादामक ठयरा आशे. आऩल्मा योटयी 
ऩरयलायातरे दोन ज्मेष्ठ वबावद डॉ यल ॊद्रनाथ टोणगालकय ल डॉ. भदनकाका इॊदाण  आज आऩल्मात नाशी मालय 
वलश्लाव फवत नाशी. ज लन शे षणबॊगुय आशे. आऩल्मा ज लनात ककत तयी व्मक्त  मेतात आणण भनात घय करून 
याशतात. काशी जणाॊना आऩरा ज लन प्रलाव भधूनच वोडून द्माला रागतो. मा व्मक्त  अळा हठकाण  कामभच  तनघून 
जातात, तेथून तमाॊना कोण शी ऩयत फोरलू ळकत नाशी. जवे तमाॊच्मा अवण्माने आऩल्मा ज लनात उल्शाव अवतो, 
तमाॊच्मा जाण्माभुऱे एक न बयणायी ऩोकऱ  तनभााण शोते. 
             अळा मा प्रवॊग  तमाॊना बालऩूणा श्रद्ाॊजरी देऊन तमाॊचा तनयोऩ घेणे शेच आऩल्मा शातात अवते. ऩयॊतु 
अळा लेऱ  काम मरशाल ेशे वुचतच नाशी. शे अवे प्रवॊग प्रतमेकाच्मा ज लनात मेतात आणण तमारा तनबायऩणे वाभोये 
जाणे शेच आऩल्मा शात  अवते.  

 
तुमचं असणं आमच्यासािी सववसव होतं,    
ते आमच्या आयुष्यातील सुदंर पवव होतं, 

आता सवव काही असण्याची जाणीव आहे पण, 
 तुम्ही आमच्यात नाही हीच मोिी उणीव आहे 

आता सहवास नसला तरी तुमची समतृी सुगंध देत राहील,  
जीवनाच्या प्रत्येक वळणावर तुमची आिवण येत राहील  

                       साथ सु ली लाखमोलाची छाया आ ली व वकृ्षाची, 
गेला आधार नानांचा हरपले गंध सनेहाचे 

लोपला सागर करुणेचा हासय लोपले प्रकाशाचे, 
ननघुनी जाण्याने तुमच्या नेत्र होती ओले आमुचे 
सवजनांचे गेले पे्ररणासथान लोपले दवैत आमुचे 

डॉ. मदनकाका इंदाणी व डॉ. रवींद्रनाथ  ोणगावकर यांना रो री पररवारातफे 

भावपणूव श्रद्ांजली 



                                                IPL -एका तऩाचा प्रलाव... 
कोयोनाच्मा जागततक भशाभायीतशी अनेक ळक्मताॊना भागे टाकत ळतनलायऩावनू आमऩ एरचा १३ ला शॊगाभ वरुु झारा. 
आमऩ एरचा इततशाव ऩाहशरा तय आमऩ एरने मा आऩल्मा एका तऩाच्मा इततशावात अनेक चढ - उताय, लाद ऩाहशरे आशेत ऩण, 

आजऩमतंच्मा इततशावात आमऩ एर यद्द कयाल  रागरी आशे अवे कध शी घडरे नाशी. कोयोनाने वला जगारा स्तब्ध केरे ऩण, 

आमऩ एरने मा वॊकटातूनशी भागा काढत आऩरा डॊका लाजलरा. आमऩ एरने आऩल्मा राडक्मा प्रेषकाॊळ  कध शी पायकत घेतरी 
नाशी.  

आमऩ एरच्मा दवुऱ्माच शॊगाभात म्शणजे २००९ रा आऩरा देळ वोडाला रागरा. तमालेऱ  आमऩ एर आणण प्रेषकाॊभध्मे दयुाला 
तनभााण झारा शोता. ऩण, थेट प्रषेऩणाच्मा भाध्मभातून आमऩ एरने आऩरे प्रेषकाॊफयोफयचे राॉग डडस्टन्व रयरेळन भेंटेन केरे. 
मॊदाच्मा शॊगाभातशी आमऩ एररा आऩल्मा प्रेषकाॊचा वलयश वशन कयाला रागणाय आशे ऩण, थेट प्रषेऩणाच्मा भाध्मभातून 
प्रेषकाॊफयोफय राॉग डडस्टन्व रयरेळन भेंटेन केरे जाईरच. मा राॉग डडस्टन्व रयरेळनच  एक व्मालवातमक गॊभत आशे. शे राॉग 
डडस्टन्व रयरेळन भेंटेन कयण्मावाठी आमऩ एरररा एक दभड शी भोजाल  रागत नाशी. उरट माचे फक्कऱ ऩैवे आमऩ एररा 
मभऱतात. अवे शे आमऩ एरचे आणण प्रेषकाॊचे नाते वरुु झारे ते २००८ रा. ऩण, मा नातमाच  वरुुलात पाय यॊजक आशे. किकेटच्मा 
टी-२० स्लरुऩाराच आमऩ एरचा जनक फ व व आमने नाके भयुडरी शोत . ऩण, भशेंद्रमव ॊश धोन च्मा ज्मतूनअय आणण गॊभत म्शणून 
ऩाठलरेल्मा वॊघाने फ व व आमरा टी-२० प्रकाय गाॊमबमााने घ्मामरा रालरा. तमातूनच फ व व आमने आमऩ एररा जन्भारा घातरे 
आणण मा आमऩ एरने बायत म जनभानवालयच नाशी तय जागततक किकेटराशी बयुऱ घातरी. आमऩ एरचे आणण तमाच्मा 
चाशतमाॊच्मा नातमारा एक तऩ ऩूणा झारे. मॊदाच्मा लऴी तमाचा १३ ला शॊगाभ शोणाय आशे. ऩण, आमऩ एर आणण तमावोफत 
तमाच्मा  शक्काच्मा प्रेषकाॊचा, चाशतमाॊचा शा प्रलाव पाय यॊजक आशे. मात लाद, वलयश, ऩुन्शा जुऱून मेणाऱ्मा येळ भ गाठी अवा 
वगऱा भवारा आशे. अनेक खेऱाडूॊचे आमषु्म घडरे तय अनेक जण देळोधड रा रागरे. अवे शे आमऩ एर यवामन आता बायत म 
ज लनाचा एक अवलबाज्म बाग झारे आशे. तमाचा शा एका तऩाचा प्रलाव... 
धोन च्मा मॊग ब्रिगेडभऱेु फ व व आमच  कोराॊटी उड  
आमऩ एरच  वरुुलात शी बायताच्मा दयु्मभ वभजल्मा जाणाऱ्मा धोन च्मा मलुा वॊघाने टी-20 लल्डाकऩ जजॊकल्मानॊतय झारी. 
नाशीतय फ व व आम ऩहशल्माऩावनूच टी - 20 पॉयभॎटरा नाके भयुडामच . तमाभऱेुच तमाॊन  टी - 20 लल्डाकऩवाठी आऩरा दयु्मभ 
वॊघ ऩाठलरा. ऩण, मा वॊघाने अॊततभ वाभन्मात वख्खा ळेजायी ऩक्का लैयी अवरेल्मा ऩाककस्तानरा ऩयाबतू करुन ऩहशरा टी-20 
लल्डाकऩ बायतात आणरा आणण फ व व आमराच धक्का हदरा. जवा शा लल्डाकऩ बायतात आरा फ व व आमराचेशी टी-20 
पॉयभॎटलय प्रेभ जडरे. तमाॊन  बायतात मा टी-20च्मा रोकवप्रमतेचे फाऱवॊ धयरेल्मा प्रेषक लगाारा एनकॎ ळ कयण्माचा चॊग फाॊधरा. 
तमानॊतय पुटफॉर रीगच्मा धयत लय फ व व आमने आमऩ एरच  घोऴणा केरी. तवे ऩाहशरे तय बायतात अळ  रीग घेण्माचा शा 
ऩहशरा प्रमतन शोता अवे नाशी. माऩूली आमव एर इॊडडमन किकेट रीग लऴााऩूलीच म्शणजे 2007 रा वरुु झारी शोत . शी रीग झ  
ने फ व व आमफयोफय प्रषेऩणाच्मा लादातून जन्भारा घातरी शोत .  

तमाभऱेु फ व व आमने मा रीगरा आऩरा ऩाहठॊफा हदरा नाशी आणण माच्माळ  जे रोक , खेऱाडू जोडरे जात र तमाॊना फाग  ठयलून 
तमाॊच्मालय कायलाईचा फडगा उगायरा शोता. मातून खुद्द कवऩर देल माॊच शी वटुका झारी नाशी. भग इतय ज्मतुनअय खेऱाडूॊच  काम 
गत शोणाय? ऩण, मा रीगभध्मे बायत म वॊघात र हदग्गज खेऱाडू नवल्माने रोकाॊचाशी तमारा ऩाहठॊफा मभऱारा नाशी. तमातच 
लऴाबयातच फ व व आमनेशी आऩरी अधधकृत आमऩ एर रीग जाशीय करुन आमव एरच  उयरी वयुरी शला काढून घेतरी. 
भनोयॊजनाचा फाऩ आमऩ एर आराम 

आमऩ एरच  घोऴणा झारी तमालेऱ  जगबयात र खेऱाडू मा रीगभध्मे खेऱणाय माच  उस्तुकता वला किकेट प्रेभ ॊना शोत च. 
फ व व आमने आमऩ एरचे प्रभोळन कयतानाच 'भनोयॊजन का फाऩ' अवे केरे. तमाभऱेु आमऩ एर शी पक्त टी - 20 स्ऩधाा नाशी 
तय शी एक भनोयॊजनाच  मवयीज आशे. गेरी ककतमेक दळके वाव फशु भेरोड्राभा ज लनळैरीचा एक बाग फनरेल्मा बायत म 
जनभानवात आमऩ एरने ग्रॉड एन्री केरी. आमऩ एरने मा वाव फशू लाल्माॊचा शक्काचा प्राईभ टाईभ धगऱॊकृत केराच ऩण, तमाॊच्मा 
शक्काच्मा प्रेषकलगाातशी वेंध रालरी. तमाभऱेु बायत म भनोयॊजन फाजायच फदरनू गेरा. जवे आमऩ एरने आऩल्मा वरुुलात च्मा 
शॊगाभाचे ‘भनोयॊजन का फाऩ’ कॎ म्ऩेन केरे तवे जलऱऩाव दोन आमऩ एरने भहशने वगळ्मा कौटुॊब्रफक भामरकाॊना आऩरा प्राईभ 
टाईभ फदरामरा रालरा. कायण आता प्राईभ टाईभ आमऩ एर टाईभ झारा शोता.   

भनोयॊजनाच्मा षेत्ात ऩहशल्मा शॊगाभाद्लाये दभदाय एन्री घेतल्मानॊतय आमऩ एरने आऩरा कॎ म्ऩेनचा नयू फदरत जागततक 
किकेटभध र स्टाय बायत म कल्चयभध्मे रुजलण्माव वरुुलात केरी. मा कॎ म्ऩेनभऱेु बायत म किकेट लेड ेआता बायताचे प्रततस्ऩधी 
अवरेल्मा वॊघात र खेऱाडूॊचेशी चाशते फन ूरागरे. कॎ येब्रफमन फेटालयीर, काॊगारुॊ च्मा देळात र तगड ेकिकेटय बायत मच लाटू रागरे. 
माचे उततभ उदाशयण म्शणजे शऱूशऱू ऩोराडा भुॊफईकय, िाव्शो चेन्नईतरा वाऊथ इॊडडमन, डजेव्शड लॉनाय ऩक्का शैदयाफादी फनरा. 
भुॊफई इॊडडमन्वचा कपजल्डॊग कोच जॉन्टीनेतय तमाच्मा भरुीचे नाल इॊडडमाच ठेलरे. शा एक किकेटभध र वकातभक फदर शोता.  

आयपीएऱमलेु ज्यनूिअर चेहऱययांळर पडऱय स्पॉटऱयईट   

आमऩ एरचा आणण बायत म प्रेषकाॊचा वरुुलात चा शा काऱ तय शतनभनू ऩ रयमड शोता. तमाभऱेु ते आमऩ एरचे दोन भहशने किकेट 
लेड्मा बायताचे चाॊगरेच भनोयॊजन शोत शोते. ऩण, आमऩ एरने पक्त भनोयॊजन केरे नाशी तय आमऩ एरने देळाॊतगात खेऱणाऱ्मा 
अनेक गणु  खेऱाडूॊना आऩरी ओऱख तनभााण कयण्मावाठी शक्काचे व्मावऩ ठ तमाय करुन हदरे.  

 
 
 



यणज  रॉपीत चभकणाया एखादा ज्मतूनअय खेऱाडू शा पक्त तमाच्मा किकेहटॊग वका र, किकेट जाणकायाॊच्माच नजयेत बयामचा. 
ऩण, आता आमऩ एरभऱेु तो वलावाभान्म बायत म प्रेषकाॊच्मा नजयेत बयामरा रागरा. तमाभऱेु तमारा बायत म वॊघात न 
खेऱताशी स्टायडभ अनबुलामरा मभऱामरा रागरे. आमऩ एरने मा ज्मतूनअय खेऱाडूॊना पक्त स्टायडभ, ऩैवा चेशया हदरा नाशी तय 
आमऩ एरने तमाॊच्मावाठी टीभ इॊडडमाच  दाये उघडून हदरी.  

आता मा खेऱाडूॊच्मा तनलड वॊदबाात र चचाा पक्त तनलडवमभत च्मा फॊद दायाआड व मभत याहशरा नाशी त  आता न्मजू रुभ 
बायतात र गल्रीत र कट्टमाॊलय, कॉऩोयेट ऑकपवभध्मे ऩोशचरी. माचा एक दफालगट तमाय झारा. मा वलांचाच ऩरयऩाक म्शणजे 
बायत म वॊघारा नव्मा दभाच  आणण फदरतमा किकेटभध्मे आऩरे नाणे खणखण त लाजलून दाखलणायी वऩढी मभऱारी.शे खेऱाडू 
वॊघात तनलडरे जाण्मात तमाॊच्मा आमऩ एरभध र काभधगयीचा भोराचा लाटा आशे. माचे वाधे उदाशयण म्शणजे जवप्र त फुभयाश. 
फुभयाशने यणज  रॉपीत ककत  वलकेट घेतल्मा ककॊ ला तो यणज  रॉपी कोणतमा वॊघाकडून खेऱतो शे फऱ्माच रोकाॊना भाहशत नवेर. 
ऩण, तमाचा आमऩ एरचा प्रलाव आणण तेथून बायत म वॊघात घेतरेरी उड  शी कथा वाभान्म प्रेषकाराशी तोंडऩाठ आशे. जवप्र त 
फुभयाश वायखे अनेक खेऱाडू आशेत. फुभयाश शा तमाचे एक प्रातततनधधक उदाशयण आशे. 
                      आमऩ एरच्मा वरुुलात च्मा काऱात र मररालात जगबयात र स्टाय खेऱाडूॊना फक्कऱ ऩैवा कभलून हदरा. टी - 20 
पॉयभॎटचा ढॊगच परॊदाज धाजजाना अवल्माने वरुुलात रा माचा पामदाशी पक्त परॊदाजाॊनाच झारा. ऩण, जवजळ  आमऩ एरचे 
एका ऩाठोऩोठ एक शॊगाभ मेत गेरे तव तवे गोरॊदाजाॊचेशी भशतल वॊघभारकाॊना ऩटू रागरे. तमाभऱेु वॊघ फाॊधण व ठी रयवचा शोऊ 
रागरा आणण आऩल्मा वॊघावाठी कोण मोग्म कोणारा जास्त ऩैवे भोजून घेणे गयजेचे आशे माचा आयाखडा तमाय शोत गेरा. 
माभऱेु गोरॊदाज तवेच रयवचा केल्माभऱेु ज्मतूनअय खेऱाडूॊनाशी जास्त ऩैवा मभऱू रागरा. माचे प्रततब्रफॊफ आमऩ एरच्मा अनेक 
शॊगाभात हदव ूरागेर.  

ऩण, माच खेऱातल्मा ऩैळाचे रुऩाॊतय ऩैळाच्मा खेऱात कध  झारे माचा ऩतताच रागरा नाशी. मा आमऩ एरभध र ऩैळाच्मा खेऱाचे 
ऩहशरे ब्रफॊग पुटरे ते 2010 रा. आमऩ एर शी पक्त 'भनोयॊजनाचा फाऩ' नवनू वोन्माचे अॊड ेदेणायी कोंफड  आशे माच  जाण ल 
आमऩ एरचे पाऊॊ डय भेंफय आणण चेअयभन अवरेल्मा व्माऩायी रमरत भोदीॊन  कऱून चुकरे शोते. तमाभऱेु तमाॊना अधधक नपा 
आणण अधधक ऩैवा मभऱलण्माच्मा शव्मावाऩोटी मा कोंफड लय एकाचलेऱ  जास्त अॊड  घारण्मावाठी दफाल टाकरा. तमाॊन  
आमऩ एरभध्मे नव्मा दोन वॊघाॊचा वभालेळ कयत तमाच  व्माप्त  लाढलण्माचा प्रमतन केरा. ऩण, तमाॊन  मा प्रमतनात आऩरेशी 
उखऱ ऩाॊढये करुन घेतल्माचा आयोऩ तमाॊच्मालय झारा.  

तमाॊन  केयऱ कोच  टस्कय वॊघाच  भारकी देण्माफाफत आऩल्मा अधधकायाॊचा गयैलाऩय केरा आणण आमऩ एरभध्मे आधथाक गडफड  
केल्माचा आयोऩ तमाॊच्मालय झारा. तमाभऱेु 2010 रा तमाचे तनरॊफन झारे. ऩण, तमाॊच्मा तनरॊफनाने आमऩ एर भोठ्मा लादात 
अडकरी. कायण, आमऩ एर वॊघात काऱा ऩैवा भयुलरा जातो, शलाराच्मा ऩैळाचा लाऩय शोतो अवा आयोऩ शोऊ रागरा.  

ऩण, मा दोन लऴाात फ व व आम आणण आमऩ एरभध्मे अभरुाग्र फदर झारे, अनेक फॊधने आरी. दोन वॊघ फॊदीभऱेु फाशेय पेकरे 
गेल्माभऱेु तमाॊच  जागा घेण्मावाठी दोन वॊघाॊच  नव्माने तनमभात  कयण्मात आरी. गजुयात रामन्व आणण यामजजॊग ऩुणे जामॊट मा 
दोन वॊघात याजस्थान यॉमल्व आणण चेन्नई वऩुय ककॊ ग्जच्मा खेऱाडूॊना वाभालून घेण्मात आरे. ऩण, प्रेषकाॊना धोन रा तनळ्मा 
जवीत आणण जस्भथ, यशाणेरा तनळ्मा जवीत फघण्माच  वलम झारी शोत . तमाभऱेु शा फदर पायवा रुचरा नाशी.  

अखेय दोन लऴे वयरी. चाशतमाॊच्मा स्भतृ ऩटरालयीर आमऩ एर वटे्फाज च्मा, कपजक्वॊगच्मा स्भतृ शी अॊधूक झाल्मा. चाशतमाॊन  मा 
दोन्शी वॊघाचे वलळेऴत् धोन च्मा चेन्नई वऩुय ककॊ ग्जचे खुल्मा भनाने आणण जल्रोऴात स्लागत केरे. 
 

 

 

HAPPY BIRTHDAY TO DYNAMIC & EVERGREEN PORSNALITY  
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