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प्रत्येक ब्रॅण्डची एक कथा असत.े एक छान रचलेली कथा, त्याांच्या जीवनािी जोडलेली कथा आणि 
ब्रँडचा उदे्दि पररभाधर्त करिारी कथा. आमच्याकडेिी आमच्या ब्रँडची एक कथा आिे. सािी पि 
आमच्या हृदयािी आणि आमच्या जगण्याच्या पितीिी िोलवर जोडलेली आिे. आमच्या कथेतील 
तीन सुांदर पार आिेत. बाबा, आई आणि सािणजक सुांदर बाळ. 

बषबष 

गरोदरपि िा एक सुांदर प्रवास आिे. सुमारे नऊ महिनयाांचा प्रवास. पारांपाररकपिे, असे गृिीत िरले 
जाते की या प्रवासात वधडलाांची जास्त भूधमका नसते ककिंवा हकमान भावहनकदृष्ट्या बाबा व बाळ िे 
जास्त जोडलेले नसतात. आमचा यावर थोडािी हवश्वास नािी. आम्िाला िी िारिा बदलायची आिे. 
फर्कत आईनेच भावहनक चढ-उतार का अनुभवावेत ? का फर्कत आईनेच ह्या प्रवासाचां आनांद 
घ्यावा? आयुष्यात ह्या एकदाचा धमळण्याऱ्या अनुभवाचा आनांद घ्येण्याचा िर्कक वधडलाांचा पि 
आिे. म्ििून आमच्या ब्रँड ओळिीचा अिाव भाग वधडलाांना समर्पिंत केला आि.े 
 

 
 

आई 

आई बाळाला आपल्या गभावियात जपते. आई िी एक सांरक्षक, बाळासाठी जीवनाचा स्रोत बनते. 
ज्या ददवसापासून हतला कळते की ती गरोदर आिे त्या ददवसापासून, ते बाळाचा सुांदर चेिरा 
बघायला धमळेपयंत, हतचे सारे आयुष्य हतच्या आत वाढिाऱ्या जीवनाभोवती हफरत असत.े गरोदर 
असल्याची बातमी, पहिली सोनोग्राफी, पहिल्याांदा ऐकलेली बाळाच्या हृदयाची िडिड, पहिली 
बाळाची लाथ, ह्या सवव भावनाांच्या मिासागरातून ती जाते. ती स्वतःला आनांदी ठेवते, सकस आिार 
िाते, काळजीपूववक चालते आणि बाळाला सवांत चाांगले धमळावे यासाठी चुकीच्या गोष्टी दूर ठेवते. 
म्ििून, आमच्या ब्रँड ओळिीचा दुसरा अिाव भाग, एक मित्त्वपूिव अिाव भाग, आईला समर्पिंत केला 
आिे. 
 
 



 

 

बषळ 

अथावतच, आमच्या कथेचा हतसरा भाग म्ििज ेबाळ. नऊ महिन ेआईचा गभव िेच हतच ेघर असत.े ती 
उडी मारत,े वळते, लाथ मारत ेआणि सवव मजा करते. हतन ेहतच्या आईचा चेिरा आजून पाहिला 
नािी पि हतला माहित आि ेकी हतची आई प्रेमळ, काळजी घेिारी आिे. हतला माहित आि ेकी 
आई हतची वाट पाित आिे. "तुला सदी िोईल म्ििून मी िे आईस्क्रीम िािार नािी" असे हतची 
आई जेंव्िा म्ििते तेव्िा बाळाला ते समजते. हतला किी लाथ मारायची आणि किी नािी िे माहित 
आि े(हविेर्तः जेव्िा हतचे वडील हतच्या आईच्या पोटावर िात ठेवतात आणि म्िितात, एकदा लाथ 
मर बाळा      ). बािेर येण्याची आणि पालकाांना धमठी मारण्याची वाट पाििारे बाळ आमच्या ब्रँड 
ओळिीचा मध्य भाग आिे. 
 

 

हृदय 

नऊ महिनयाांचा प्रवास प्रेमाने भरलेला असतो. बाळासाठी प्रेम, वडील आणि आई याांच्यातील प्रेम. 
एक पुरुर् आणि एक स्री, एक पती आणि एक पत्नी, एक कुटुांबाचे स्वप्न पािते. आई-वडील 
िोण्याच ेस्वप्न पािते. म्ििून आमच्या ब्रँड ओळिीमिील वडील आणि आई याांच ेदोन भाग हृदयाचा 
आकार तयार करतात. हृदय िे वधडलाांचे आणि आईचे प्रेम दिववते. बाळासाठी प्रेम. एकमेकाांसाठीच े
प्रेम. ह्या हृदयाचा आकार फर्कत प्रेमाचां नािी तर बाळासाठी सांरक्षिात्मक आणि काळजी घेिार े
कवच िी दिववते. म्ूिन आमची ब्रँड ओळि हृदयाचा आकार घेत ेव बाळाला त्या प्रेमाच्या, 
काळजीच्या कवच्यामध्ये सुरणक्षत ठेवते. बाळ अथावतच आईिी जास्त जोडलेले असत,े हतच्यावर 
जास्त अवलांबून असते. म्ििून बाळ थोडे आईकडे दिववले आिे. 
 



 

 

हृदयषच ेठोिे 

दोन हृदय एकर येिे, एकमेकाांचा हवचार करिे, एकर िाडकने ह्यापेक्षा चाांगले नाते काय ? दोन 
मनाांचे स्पांदनान ेजोडले जािे ह्यापेक्षा दुसरे चाांगले जोडले जािे काय? वधडलाांच्या हृदयाच ेठोके िे 
आईच्या हृदयाच्या ठोर्कयािी जोडले जािे व बाळासाठी एक प्रेमाचे, काळजीएचे सुरक्षा कवच बनि े
िीच आमच्या ब्रॅण्डची सांपूिव गोष्ठ. बाळासाठीच्या प्रेमाची गोष्ठ. आई व बाबाांच्या एकर प्रेमाची गोष्ठ. 
 

 
 

आमचष उदे्दश 

या जगात जीवन आिण्याचा भाग िोण्यापेक्षा अधिक समािान कोित ेआिे? िा प्रवास 
अहवस्मरिीय बनवण्यापेक्षा चाांगला उदे्दि काय असू िकतो? डॉ. वर्ावलीच्या स्रीरोग 
धचहकत्सालयाचा उदे्दि आिे: 
 

"तणषवमुक्त, सुरक्षित आक्षण आनंददषयी गरोदरपणषचष प्रवषस" 
 
आणि िा उदे्दि साकार करण्यासाठी अचूक हनदान करि,े प्रभावी और्िोपचार देिे, वेळेवर उपचार 
दािे आणि प्रत्येक भेटीत आणि सांवादात िसू पसरविे. 



 

सूचनष 

आमची ब्रँड ओळि टे्रड माकव  म्ििून नोंदिीकृत केली आि ेआणि भारत सरकारद्वारे टे्रड माकव  
कायदा, १९९९ अांतगवत सांरणक्षत केली आि.े आमच्या ब्रँड ओळिीची कोित्यािी प्रकार ेप्रत 
बनवण्यास सर्कत मनाई आिे आणि तसे केल्यास कायदेिीर कारवाई िोईल. 
 
टे्रड माकव  अजव क्रमाांक: ५२१७२३७ 
टे्रड माकव  प्रमाि पर क्रमाांक: २९८३११७ 
टे्रड माकव  वगव: ४४ 
टे्रड माकव  िारक: डॉ. वर्ावली माळी 
 

 
 
 
 
आमच्या ब्रँड ओळि वापराबद्दल अधिक तपिीलाांसाठी आमच्यािी सांपकव  सािा. सांपकावचे सवव मागव 
आमच्या सांपकव  पृष्ठावर प्रदान केले आिेत. 
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