केळकर कुलसंमेलन, ठाणे (११ आण १२ जानेवार २०२०)
("संमेलन....संवधन....संगठन")
आम या सव केळकर आजी-आजोबा, दादा-ताना 'कुल संमेलन समती-ठाणे' यां यातफ नमकार आ ण छो"या
बह$ण भावंडांना 'ेमळ आशीवाद !!! सन २०२० म+ये ठा,यात होऊ घातले/या संमल
े ना या 0नम1तानं एक छोटसं
आवाहन करायचं आहे .
5दनांक ११ आ ण १२ जानेवार$ २०२० हे दोन 5दवस आपण प8
ु हा एकदा जमणार आहोत. 0नम1त आहे नव9या केळकर
कुल संमेलनाचे. संमेलन हे 0नम1त आहे एक: ये,याचं. नवा उ1साह, नवे <वचार आप/या मनामनात =जव,याचं.
संमेलन हे 0नम1त आहे त=णांनी संग5ठत हो,याचं. संमल
े न हे 0नम1त आहे कुल संवधनाचं. सवदरू पसरले/या
केळकरांनी संग5ठत होणं गरजेचं आहे . याची स?
ु वात वतःपासन
ू करायची आहे . '1येकाने ठरवय
ू ा कA माBया
शहरातील, गावातील आCह$ सव केळकर कायम एक: राहू, संग5ठत राहू, सCपकात राहू. कायम एकमेकां या आनंदात
सहभागी होऊ आ ण वाईट 'संगात पाठEशी राहू. आजची बाहे रची पFरिथतीच इतकA Jबकट आहे कA आप/याला एक:
ये,याची, संग5ठत राह,याची 0नतांत आवKयकता आहे . चला तर मग....मरगळ झटकूया ! ! आपले वय, आपला हुMा
बाजूला ठे ऊन एक कायकता Cहणन
ू काम क?या आ ण हा कायकता कसा असावा तर दध
ु ात मसळले/या
साखरे सारखा.
संमेलना या अPधक मा5हतीसाठE खाल$ल Qमांकावर सCपक क? शकता.
१) अ+यR - Sी.डॉ. 'स8न माधव ९८६९२३०००२, २) सPचव - Sी.वYनील 'मोद ८६८९८८८७०३,
३) सCपक 'मख
ु - Sी. अ0नल द1ता:य ९८६९४६८९९०
हे संमेलन आप/या सवा\चे आहे . ते ना<व8यपण
ू , मा5हतीपण
ू , अPधकाPधक सद
ुं र कसे करता येईल यासाठE आप/या
काह$ सच
ू ना असतील तर 1या आम यापय\त न]कA पोचवा. जे जे श]य असेल ते ते कर,याचा न]कA 'य1न क?.
कोणताह$ कायQम करायचा Cहणजे 1यासाठE आPथक पाठबळ स^
ु ा हवे. 1यासाठE आपण खाल$ल account स?
ु केले
आहे .
Account name: Prabhakar Mukund Kelkar.
IFSC: TJSB0000008, Bank: TJSB, Branch: Panchpakhadi

Account No.: 008110100030927,

ऐि छक दे णगी दे ऊन आपण आPथक बाजू भ]कम कर,यास न]कA साहा`य करावे ह$ नa <वनंती. कारण जेवढे
अPधक आPथक पाठबळ उभे राह$ल तेवढे अPधक चांगले उपQम आपण क? शकतो.
११ आ ण १२ जानेवार$ हे दोन 5दवस आपण राखन
ू ठे वय
ू ा. सव केळकर कुलो1प8नानांनी (माहे रवाशणीस^
ु ा) मोcया
संdयेने उपिथत राहून हे संमेलन यशवी करावं यासाठE कुलसंमेलन समतीतफ आपणा सवा\स हे आeहाचं
0नमं:ण.
आता आपल$ रजा घेतो. भेटूया तर मग....आता एकच +येय, कुल संमेलन...कुल संवधन...कुल संगठन ! ! !
(ट$प : संमेलन श/
ु क आ ण थळ ठरले कA कळ<व,यात येईल)
0नमं:क:
१) अ+यR - Sी.डॉ. 'स8न माधव

२) सPचव - Sी.वYनील 'मोद

