
�से नोट�से नोट�से नोट�से नोट----    गोसेवागोसेवागोसेवागोसेवा    प�रवारप�रवारप�रवारप�रवार    

 गोसेवा हीच ई�राची सेवा आह े आिण रा�ाची सेवा आह.े आप�या दशेाम�ये अित �ाचीन 
काळापासून दशेी गाईची सेवा चालत आली आह.े दशेी गाईला आई मानले गेले आह.े गाई या श!रराम�य े३३ 
कोटी दवे वास क$न राहतात. गाईची सेवा %हणजे ३३ कोटी दवेांची एका वेळी सेवा अशी )*ा आह.े गाईची 
सेवा करणे, गो+ास दणेे, गोदान करणे या फार भा.या या गो/ी आहते. आपण अनेक स0कम1 करीत असतो. 
पण गाईची सेवा करणे यासाठी काहीतरी िवशेष भा.य असावे लागते. गोसेवेचे चम0कार अ4भुत आहते. 
6यांनी ते अनुभवले आहते 0यां या जीवनाम�ये सव7 �कारचे आनंद आिण शांती भ$न रािहली आह.े 

 कद7ळीवन सेवा संघा या सहकाया7ने “ क9ढाळकर गोशाळा ”  पू;यापासून ३० =कमी अंतरावर लवासा 
रोड मुठा गावाजवळ शेडगेवाडी येथे काय7रत आह.े ितथे स�या १८ गाई असून तेथेच सB गोमाता मं=दराची 
उभारणी सु$ आह.े या!ठकाणी िनयिमतपणे गोसेवा कर;याची इ छा अनेक भािवकांनी FG केली आह.े 
गोसेवा प!रवाराची 0यासाठी Hथापना कर;यात येत आह.े दरमहा $. १०००/- फG (एक हजार फG) एवढी 
रIकम गोसेवेसाठी दवेून कोणालाही या प!रवाराम�य ेसहभागी होता येईल. गोसेवे या काया7म�ये खारीचा 
वाटा उचलून या दवैी काया7म�ये सहभागी होता येईल. 0यासाठी आधी नाव न9दणी करणे आवMयक आह.े ही 
नाव न9दणी ऑनलाईन करता येईल. तसेच कद7ळीवन सेवा संघा या काया7लयाला भेट दवेूनही करता येईल. 
नाव न9दणी करताना $, १०००/- भ$न आिण गोसेवा प!रवार सदHय अज7 भ$न Oावा लागेल.  
• ऑनलाईनऑनलाईनऑनलाईनऑनलाईन    NEFT NEFT NEFT NEFT नेनेनेने    / / / / रोखरोखरोखरोख    / / / / चेकनेचेकनेचेकनेचेकने        पसेैपसेैपसेैपसेै    भर�यासाठीभर�यासाठीभर�यासाठीभर�यासाठी    खा�याचीखा�याचीखा�याचीखा�याची    मािहतीमािहतीमािहतीमािहती::::    

खा0याचे नाव : कद7ळीवन सेवा संघ PHट 
Hटेट बRक ऑफ इंिडया, डIेकन िजमखना शाखा, पूण े
बचत खाते S. : ३३३९१६४५३१४ 
आय. एफ. एस. कोड: SBIN0001110 

  
• गोशाळेलागोशाळेलागोशाळेलागोशाळेला    भटेभटेभटेभटे    द�ेयासाठीद�ेयासाठीद�ेयासाठीद�ेयासाठी    कृपयाकृपयाकृपयाकृपया    खालीलखालीलखालीलखालील    � !ना� !ना� !ना� !ना    संपक#संपक#संपक#संपक#     साधावासाधावासाधावासाधावा....    
१. �ी. कुबेर पोपटी (पोपटीकाका) : ९७३००८९३६३ 
२. �ी. सीताराम कोढाळकर (अ�णा) : ८७९३३६०३८४   
•     दरमहादरमहादरमहादरमहा    गोशाळेसाठीगोशाळेसाठीगोशाळेसाठीगोशाळेसाठी    &&&&. . . . १०००१०००१०००१०००////----    )�येक)�येक)�येक)�येक    मिह*या+यामिह*या+यामिह*या+यामिह*या+या    १०१०१०१०    तारखेपवू-तारखेपवू-तारखेपवू-तारखेपवू-    जमाजमाजमाजमा    करावेकरावेकरावेकरावे....            

कद�ळीवनकद�ळीवनकद�ळीवनकद�ळीवन    सेवासेवासेवासेवा    संघसंघसंघसंघ    

६२२६२२६२२६२२, , , , जानक1जानक1जानक1जानक1    रघनुाथरघनुाथरघनुाथरघनुाथ, , , , पलुाचीपलुाचीपलुाचीपलुाची    वाडीवाडीवाडीवाडी,,,,    डे6कनडे6कनडे6कनडे6कन    िजमखानािजमखानािजमखानािजमखाना, , , , पणूेपणूेपणूेपणू-े---०४०४०४०४    
                                फोनफोनफोनफोन    : : : : ०२००२००२००२०----२५५३०३७१२५५३०३७१२५५३०३७१२५५३०३७१मोबाईलमोबाईलमोबाईलमोबाईल: : : : ९६५७७०९६७८९६५७७०९६७८९६५७७०९६७८९६५७७०९६७८    / / / / ९३७११०२४३९९३७११०२४३९९३७११०२४३९९३७११०२४३९    
                            ईमेलईमेलईमेलईमेल    : : : : swami@kardaliwan.comswami@kardaliwan.comswami@kardaliwan.comswami@kardaliwan.com        वेबसाईटवेबसाईटवेबसाईटवेबसाईट    : : : : www.kardaliwan.comwww.kardaliwan.comwww.kardaliwan.comwww.kardaliwan.com    ....        



    
    

गोगोगोगोसेवासेवासेवासेवा        प�रवारप�रवारप�रवारप�रवार        
६२२६२२६२२६२२, , , , जानक1जानक1जानक1जानक1    रघनुाथरघनुाथरघनुाथरघनुाथ, , , , पलुाचीपलुाचीपलुाचीपलुाची    वाडीवाडीवाडीवाडी, Z , Z , Z , Z ि@जि@जि@जि@ज    जवळजवळजवळजवळ, , , , डे6कनडे6कनडे6कनडे6कन    िजमखानािजमखानािजमखानािजमखाना, , , , पणूेपणूेपणूेपणूे----०४०४०४०४     

काया#लयीनकाया#लयीनकाया#लयीनकाया#लयीन    उपयोगासाठीउपयोगासाठीउपयोगासाठीउपयोगासाठी    
प�रवार सभासद �.____________ 

सभासदसभासदसभासदसभासद    न�दणीन�दणीन�दणीन�दणी    अज�अज�अज�अज�    
१.... नांव    : __________________________________________: __________________________________________: __________________________________________: ______________________________________________________________________    
२.... प$ा    : __________________________________________: __________________________________________: __________________________________________: ______________________________________________________________________    

                                                                        ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    
३. मोबाईल : ________________________ दरू(वनी : (______)___________________ 
४. ईमेल : ___________________________ )वसाय : __________________________ 
५.... दनैं-दन अ(याि/मक साधना करता काय ?    होय / नाही : अस2यास कोणती ?_____________    

__________________________________________________________________ 
६.... मी दरमहा 3. १०००/-  //// वा4षक एक रकमी 3. १२०००/- अशा 8कारे गोसेवेसाठी आ4थक 
सहभाग दईेन.    

७.... गोसेवा प�रवारा=या काया>त मी खालील 8माणे सहभागी होईन.    
i. अिधकािधक लोकांम(य े8चार 8सार क3न.    
ii.  गोशाळेला भेट दऊेन. 
iii. गोसेवे=या िविवध उप�माम(य ेसहभागी होऊन. 
iv. ईमेल-फेसबुकDारे 8चार, 8सार क3न  
मी गोसेवा प�रवाराचा सभासद होऊन आप2या काया>म(य े सहभागी होऊ इि=छतो / 

इि=छते. संGथेच ेिनयम, काय>पHती आिण अटी यांना अनुस3न संGथे=या सव> 8कार=या काया>म(य े
मी सहभागी होईन. कृपया मला गोसेवा प�रवाराचे सभासद क3न Jयावी ही िवनंती. 

 

�ठकाण :      सही :  
-दनांक :      नांव :    

  
    फोटो 


