
 

                     

                                         सुगंध -४ था                   संपादक - रो. अननश शाह 

नमन ंग – रनििार,  नदनांक २६ जुल ै                             

 िेळ –      संध्या. ५  िाजता  

निकाण- नेचरफे्रश कॉल्ड स् ोरेज, बाम्हने  रोड दोंडाईचा   
----------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------           

निषय : १) पदग्रहण समारंभ – अध्यक्ष ररतशे कवाड आणण टीम २०२०-२१ 

             २ ) NEW MEMBER INDUCTION 
 ----------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------- 

 मागील मीन ंग चा ितृांत : 1) मेंबरशीप चेअर नहमांशु शाह यांनी नमन ंगमध्ये ननिन सभासदांची नािे प्रस्तानित केली ि 
सिवसंमतीने\ सात निीन मेंबर क्लबमध्ये घेण्यात आले.. 2) करोना जनजागतृी सािी निनिध निषयांिर निडीओ नक्लप 
तयार करण्याचे िरले.                                                                          
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------- 
अनभनंदन-१)इ. १०िी  CBSE बोडवच्या ननकालात रो. मदन इंदाणी यांची नात नदव्या इंदाणी ९७.४०  क्के गुण ि रो. 

सनचन शाह यांची कन्या तन्िी ९६.६०  क्के गुण नमळिनू उत्तीणव झाल्या त्या बद्दल त्यांचे क्लबतरे्फ हानदवक अनभनंदन. 

२) इ. १०िी  CBSE बोडवच्या ननकालात रो री इंनललश स्कूलच्या निद्यार्थयाांनी संपणूव नजल्यत  अनतशय उत्कृष्ठ गुण 

नमळिनू यश संपादन केले त्याबद्दल सिव निद्याथी , नशक्षक ि चेअरमन नहमांशु शाह यांचे क्लबतरे्फ अनभनंदन. 

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

श्रद्ांजली - रो री इंनललश स्कूलचे कलानशक्षक , आपल्या प्रोजेक् मध्ये नेहमी मदत करणारे,हसतमुख ,अष्टपलै ू

व्यनिमत्ि प्रदीप लहासे सर यांचे इतक्या कमी ियात जगाचा ननरोप घेणे  मनाला च का लािनू जाणारे आहे. रो री 

परीिारातरे्फ त्यांना भािपणूव श्रद्ांजली....... 

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

 नभस्काय योटयी मभत्ाांनो, 
     जुरै भहशना आरा कक वगळमाांना लेध रागते ते ऩदग्रशणच.ेयोटयीच्मा ननमभानुवाय १ जुरै योजी नलीन अध्मष 
आऩरा ऩदबाय स्लीकायतो ऩयांतु त्माच्मा काभारा खयी ळुरुलात शोते ती ऩदग्रशण नांतय. अवी. गलयरनयचा ऩदबाय 
स्लीकायल्मानांतय भरा ASSIGN केरेल्मा क्रफच ेऩदग्रशण वोशोऱे ATTEND कयण्माचा मोग आरा. त्मा प्रभुख 
ऩाशुण्माच्मा खुचीलय फवून वगळमात जास्त MISS केरे ते आऩरे ऩदग्रशण. दयलऴी अनतळम ननमोजनफद्ध ऩद्धतीने, 
उत्कृष्ठ लक्त्माांच्मा ल प्रभुख ऩाशुण्माांच्मा उऩस्स्थतीत आऩरा ऩदग्रशण वोशोऱा ऩाय ऩडतो. अध्मष नलीन अवतो ऩण 
त्माच्माभागे काभ कयणायी टीभ भात् तीच अवते. काशी अऩरयशामर कायणाांभुऱे मालेऱेव आऩल्मारा अध्मष रयतेळ 
कलाड, वचचल गुराभबाई ल टीभ चा ऩदग्रशण वोशोऱा वाध्मा ऩद्धतीने कयाला रागत आशे. ऩदग्रशण वोशोऱा जयी 
वाध्मा ऩद्धतीने अवरा तयी लऴर भात् FRIENSHIP , FELLEOWSHIP ल प्रोजेक््वने बयऩूय याशणाय आशे.                                              
  

                                          Outlet.. 

                                   आऩरे  आमुष्म भोठे गभतीळीय अवत,े ककती तयी अकस्ल्ऩत, नालीन्मऩूणर, योभाांचक,वुखाच्मा, 
दु् खाच्मा घटना आऩल्मा प्रत्मेकाच्मा आमुष्मात योज घडत अवतात. आणण वलळेऴ म्शणजे प्रत्मेकाच ेयोजच ेजगणेशी 
लेगलेगऱे अवत.े एकावायखे दवुऱ्माच ेजगणे वाचफेांद नवत.े जगण्मावाठी काशी एक ठयावलक format नवतो. 
               आऩल्मा आमुष्मात कधीकधी लाईट प्रवांगाची भामरकाच वुरु शोत,े आणण चाांगरा कणखय हदवणाया 
भाणूवशी ननयाळेच्मा छामेत खोरलय रुतत जातो. काशी भाणवां चशेऱ्मालय शुळायीचा आल आणत अवतात ऩण भनातून 
भात् कोरभडून एखाद्मा लटलषृाप्रभाणे उन्भऱून ऩडरेरी अवतात. अवा प्रवांग प्रत्मेकाच्मा आमुष्मात एकदा तयी  



 
 

मेतोच की खूऩ झारे जगून,  आता नको जगामरा माऩुढे. भाणवां कफूर कयत नाशीत ऩण त्माांच्मा वोफत 
घडरेल्मा वलर प्रवांगाची आठलण भनात वाठरेरी अवते . ऩयांतु त्मा आठलणी भोकळमा शोण्मावाठी Outlet 
खूऩ भशत्लाचे अवते. 
            वध्मा वुळाांतमवांश याजऩूतच्मा आत्भशत्मेने बायतीम वभाज भन अषयळ् ढलऱून ननघारां आशे. 
३४ लऴारचा शयशुन्नयी अमबनेता, ज्माच्माकडे Name , Fame, ऩैवा वगऱांकाशी शोत. “धोनी” आणण “छीछोये” 
वायख्मा  

चचत्ऩटातून पे्रषकाांना जीलनात वांघऴर करून मळ प्राप्त कयण्माची पे्रयणा देणाया वुळाांत स्लत् भात् आऩल्मा 
खाजगी आमुष्मात ती मळकलण follow करू ळकरा नाशी. त्मारा त्मा कठीण प्रवांगी आऩल्मा बालनाांचा उदे्रक 
व्मक्त कयण्मावाठी Outlet मभऱारे नवाले. आत्भशत्मा कयण्माच्मा काशी ताव अगोदय वुळाांतने आऩल्मा 
एका जलऱच्मा मभत्ारा पोन केरा शोता ऩण त्मा मभत्ाकडून पोन receieve झारा नाशी. जय का त्मा 
मभत्ाने पोन recieve केरा अवता ल वुळाांतने त्मा मभत्ाकडे आऩल्मा बालना व्मक्त केल्मा अवत्मा तय 
कदाचचत चचत् काशी लेगऱां याशीर अवत. वुळाांत एक उत्कृष्ठ कराकाय शोता. मळाच्मा उच्च मळखयालय 
फवरेल्मा अमबनेत्माकडून अळे टोकाचे ऩाउर उचरण्माची अऩेषा कोणाराच नव्शती. जीलन शे आत्भशत्मा 
करून वांऩलण्मावाठी नवते तय आऩल्मातीर वलोत्तभ देण्मावाठी, वलोत्तभ जगण्मावाठी , वलोत्तभ 
ऩाशण्मावाठी, वलोत्तभ मळकलण्मावाठी ल वलोत्तभ मळकण्मावाठी  अवते. आऩल्मा भनावायखे घडरे नाशी की 
वलयोध कयणे ककां ला काशी टोकाची ऩालरे उचरणे शा भानली स्लबाल आशे. मालय एकभेल उऩाम म्शणजे 
भानमवक प्रनतकायळक्ती लाढलणे. पे्रभबांगाभुऱे आत्भशत्मा कयण्माचे प्रभाण वध्मा जास्त आशे. अळालेऱी 
एकच वलचाय भनात ठेलामरा शला, नातेवांफांध शे भानली जीलनाचे अवलबाज्म बाग आशेत. ऩण केलऱ एक नाते 
वांऩरे म्शणजे जीलन वांऩत नाशी,  ज्मावाठी आऩण आऩरे आमुष्म वांऩलाले. स्ऩधारत्भक जगात हटकाल 
रागाला म्शणून आज जो तो प्रमत्न कयतोम. आधुननक जगात कोणी कॉऩोयेट आमुष्मात मळ मभऱलण्मावाठी 
ऩऱतेम, तय कोणी पे्रभारा नला आमाभ देण्मावाठी झगडत आशे. ऩण शे वगऱे कयताना आनांदी आमुष्माच्मा 
व्माख्मा प्रत्मेकाच्मा फदररेल्मा आशेत. नाण्माच्मा जळा दोन फाजू अवतात, तळाच माच्माशी दोन फाजू. एक 
म्शणजे मळ आणण दवुये अऩमळ. मळाचा भागर वलाांना शलाशलावा अवतो, ऩण अऩमळ ऩचलता न आल्माने 
आत्भशत्मा शा भागर स्लीकायरा जातो. त्माभुऱे अऩमळ ऩचलण्माची ताकदशी अवरी ऩाहशजे. आमुष्मात 
वगळमा अऩेषा ऩूणर शोतीर अवां नवतां, काशी अऩूणर याहशरेल्मा इच्छा देखीर जगण्माची उभेद देतात. 
                अरीकडच्मा काऱात वुळाांतमवांग याजऩूत , बैय्मूजी भशायाज, अनेक लरयष्ट अचधकायी ल 
करालांतानी आत्भशत्मा करून आऩरे जीलन वांऩलरे.  बय्मूजी भशायाांजाचे मभत् अळोक लानखेडे माांनी एका 
भुराखातीत भानली स्लबालाचा पाय चाांगरा ऩैरू वाांगीतरा. बैय्मूजी भशायाज एक अध्मात्भीकगूरू शोते, ऩयांतू 
ते स्लत् एक व्मक्ती देखीर शोत.े आऩल्मा भनातीर स्रेव फाशेय काढामरा त्माच्मा जलऱ Outlet नव्शता. 
ईतकां  भशत्लाचां अवतां का शे Outlet ?  शोम ! को्मालधी रूऩमे खचर करून आऩण भोठे धयण फाांधरे, आणण 
वभजा त्मारा Outlet  च हदरे नवते तय काम झारे अवते ?  अषयळ् धयण पूटरे अवते. इतकां  भशत्लाचां 
अवते शे waste weir. भानली ळयीय म्शणजे वललीध ऩांचतत्लाऩावून फनरेरे एक धयणच अवते मा ळयीयात 
वभस्माांची आलक अती प्रभाणात झारी तय शे धयण पूटेर की याशीर ?  म्शणून आऩरां Outlet  वदैल वतत 
उघडां ठेला. आऩल्मा तोंडाचे Outlet लाऩरून आऩल्मा वभस्मा आऩल्मा आई -ऩत्नीजलऱ वाांगा , आऩल्मा 
अांतभरनाचां Outlet Open कयण्मावाठी वलऩश्मना, ध्मान वाधनेचा अलरांफ कया. आणण ळक्म झाल्माव 
जगातीर वगळमात भोठां Outlet  म्शणजे आऩरे डोऱे....उघडा , पुटून जाऊ द्मा अशू्रचा फाांध...लाशून जाऊद्मा 
स्रेव, दू् ख, उऩेषा. वऩस्तौर च्मा गोऱीने डोक्मारा नछद्र ऩाडण्मा ऩेषा ककां ला ऩांख्मारा रटकण्माऩेषा शे केव्शाशी 
वोप्ऩ...नाशी का ? वगळमात फेस्ट आउटरेट म्शणजे आऩरे मभत् आणण भैत्रत्णी त्माांच्मा जलऱ  शवा, फोरा, 
यडा, बाांडा, व्मक्त व्शा आणण आऩल्मा stress ल dipression भधून भुक्त व्शा. 
               एखाद्मा वोफत शवता शवता नततक्माच शक्काने रुवता आरे ऩाहशजे, वभोयच्माच्मा 
डोळमातीर ऩाणी अरगद हटऩता आरे ऩाहशजे,  नात्माांभध्मे भान अऩभान कधीच नवतो, पक्त वभोयच्माच्मा 
रृदमात याशता आरे ऩाहशजे. आमुष्मात आनांदी याशण्मावाठी ऩैळाने कभलरेल्मा लस्तूऩेषा स्लबालाने 



कभलरेरी भाणवां जास्त वुख देतात. पुर फनून शवत याशणे शेच जीलन आशे.  शवता शवता दु् ख वलवरून 
जाणे शेच जीलन आशे,  बेटून तय वलरजण आनांदी शोतात, ऩण न बेटता नाती जऩणां शेच खये जीलन आशे.  

                              या  जन्मावर , या  जगण्यावर  शतदा  प्रमे  करावे 

  

यो.अांकुळ अग्रलार 
माांना लाढहदलवाच्मा 
शाहदरक ळुबेच्छा - २९ 
–जुर ै

  
 

 

 

 

 

 


