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सपादक�यं

िव�नहता� गजानन तम�या आम�या घरात ु
िनवास कर�यास आला आिण सार े
वातावरण कसे मंगलमय झाले. आबाल व� ृ
गणराया�या पजनात दगं झाले आिण मी ू
दप�ण�या तयारीत! गणपती �हणजे ब�ीची ु
दवेता. �याला चार हात आहेत जे सव� 
िदशांमधील सव��यापकतेचे �तीक आहेत. 
तो  लंबोदर आहे कारण सपंण� स�ीतील पापे ू ृ

तो �या�या उदरात साठवतो. �याचे मोठे कान अिधक �हण�मतेचे ल�ण 
आहेत आिण लहान  डोळे स�म-ती�ण ��ीचे सचक आहेत. �याची लांब ू ू
स�ड हे लविचकतेचे व महान बि�म�ेचे �तीक आहे. �ीगणेशाला  चौदा ु
िव�ा चौस� कला अवगत हो�या याचा अथ� तो सव��ानी आहे. सहज 
�हणन ६४ कलांची यादी चाळली तर आपण �या गो��ना आधिनक ू ु
समजतो �या टॅट मेिकंग आिण मेकअपसार�या कला दखेील �यात ू
समािव� आहेत. आज �या कला उदरिनवा�हाचे साधन ठर�या आहेत 
�या पराणकाळापासन �ात हो�या. अि�त�वात हो�या याचा आपण ु ू
भारतीयांनी अिभमान बाळगला पािहजे. अहो, अवयव रोपणाची पिहली 
श�यि�या तर ख� गणेशावर झाली ना? �हणन तर �याला लविचक स�ड ु ू
िमळाली. गणेशाचा आदश� पढे ठेवन आपण िव�ा आिण कलासाधना ु ू
केली तर आपणही जीवनात यश�वी होऊ शकतो. आणखी एका 
योगायोगाचे मला नवल वाटले. स�ट�बर हा रोटरीचा Literacy Month... 
�हणजे सा�रता वाढव�याचा, �ानदानाचा मिहना. चला तर मग ब�ी�या ु
दवेाला वदंन क�न सा�रतेचा वसा हाती घेऊ या.

- ॲन त�वी थ�े

का�य�फत�ू

जयराज �प आिण रोटरी �लब ऑफ पणे का�ज यां�या सयं� िव�माने ु ु ु
जयराज िश�यव�ी �दान समारभं पना मच�टस च�बस� येथे सपं�न झाला. ृ ू
RCPK तफ�  अ�य� निमता नाईक, िनितन नाईक, िमिलंद कलकण�, ु
म�धा कलकण�, अि�मता पाटील, वैशाली लपने आिण ४ रोटर�ॅटस� ु ु ू
उपि�थत होते. स� सचंालन िववेक कलकण� यांनी केले. राजेश शहा ू ु
यां�यातफ�  सव� मानिनयांचा स�कार झाला. 

झपझा� (Zapurza) कवी केशवसत यांनी केलेली एक किवता. �हणजेच ू ु
कलेचा अिव�कार व मनाची उ�गं अव�था. �यातन �े�रत होऊन झपझा� ु ू ू
(Zapurza) या नावाने नकतेच एक जागितक दजा�चे कलादालन ु
खडकवास�या�या जवळ प. ना. गाडगीळ अड स�सचे �ी. अिजत ँु
गाडगीळ यांनी तयार केले आहे. आिक� टे�ट िशरीष बेरी यांनी सकंि�पत 
केलेलं आिण िनसगा��या कशीत सामावणार ंएक सदंर िव�. वेगवेग�या ु ु
कलाकारांची साधारण १५० ते २०० वष� जनी प�िटं�ज, सगंीत वा�, जने ु ु
दािगने, चांदी�या व�त, अधंाराकडन �काशाकडे अस ंिद�यांच दालन, ू ू
पैठणी दालन, ि�िंटंग दालन, ज�या जािहराती, जनी कॅल�डर, सत ु ु ु
कातने, पव�चे िच�पट कॅमेर ेआिण भरपर काही... हो, इथे काही हॉल ू ू
दखेील उपल�ध आहेत �या िठकाणी का�य वाचन आिण सां�कितक ृ
काय��म घेता येतात. खरचं एक अिव�मरणीय अनभव....ु

Club News

Ganesh Idol Making Workshop
at

Metro Station



Ann  Thatte Tanvi  - 1 Sept
Annet  Mahajan Amit  - 2 Sept
Rtn.  Tikone Anant  - 8 Sept 
Annet  Naik Pinak  - 9 Sept
Annet  Kutwal Mrunmayee -  18 Sept
Rtn.  Jadhav Marutrao  - 20 Sept
Rtn.  Waghmare Vikas -  20 Sept
Rtn.  Kale Vinaya  - 21 Sept
Ann  Nerurkar Pallavi -  28 Sept
Rtn.  Naik Nitin -  29 Sept

मावळ र�ावरती फलली, िहरवीगार ही वनराईु

हर हर कंकर घर घर शकंर, कंकण ऐसे करी ध�

�ंद पाय-या वरती जाता, ब�ज तयांना खणावतोु ु
ऊंच फडकता जरीपट, काहीया�ी गणांना खणावतो ।।१।।ु

िचरबेदंी ही मराठमोळी, गडकोटांची प�याई ।।२।।ु

सळसळ उठते र�ामधिन, भीमथडी�या त�ांनाु
बाजी �भची तेग पकार,े बह�जन आिण भ�ांना ।।३।।ू ु

वदनं

'तदबीर' आिण 'दीन दीन' ला, दीन होऊिन िवस� नका
'महादवेाचा हर हर' बोला, जाितपात�वर घस� नका ।।४।।

तेज�वी �या िशवरायाला, वदंन ऐसे आ�ही क� ।।५।।

- �दीप िसदेंकरअिभनदनं

झ�डा िमरवीत पाठी, भगवा �वधमा�चा ।।

स�ंाम घडे घनघोर, तो गाजवे परा�म ।

फासन ल�लाटी भडंारा, खोचला पदर कसन ।ू ू

िव�न गेली वा�यावरती, जी परा�माची गाथा ।।

वसला तेथ इमानी, सरदार हा िबनीचा ।

छातीवर झेलन घाव, सोिडले िहदंवी �ाण ।।ू

िव�न गेली वा�यावरती, जी परा�माची गाथा ।।

�वरा�य तोरण िजथे, बांिधयले �वह�ताने ।

कर ेघोडदौड गढीवरती, िदवसा चोरी कराया ।।

रयत जण लेकर,े पािहल तयांचे �ेम ।।ू

ितला �वातं�याची आण, अन इमानाची धार ।।

गढीचे गीत

पड�या िचरा िन िभतं ी, अिवरत दल��याने ।।ु

�या गढ गढीचे गीत, गाईल कणी का आता ।ू ु

अ�तरी तयाची एक, करी ओत�ोत �ेम ।ु

श�स कळे ही वाता�, बळकिव�या �याची भाया� ।ू

सौदािमनी आकाशाची, जण गज� श�वर ।ू ू

िदली �ाणांची आह�ती, �ण �ण लढवली गढी । 

धारातीथ� पडले दोघे, दोन जीव एक �ाण ।

बिलदान होतसे 'माय', परते श� खाऊन हाय ।।ू

ही गढी �ेम िनशाणी, माजले इथे आता रान ।। 

कमरसे असे तलवार, लढली िवस�नी भान ।।

�या गढ गढीचे गीत, गाईल कणी का आता ।ू ु

सौ त�वी थ�े

ऑग�ट�या दप�णमधील िच�ा�या अनषगंान ेसचले�या का�यप�ं�         ु ु

२१ ऑग�ट रोजी रोटरी �लब ऑफ िहल साईड आयोिजत आतंर �लब 
‘का�यसरी’ �पध�त रो. उदय थ�े यांना उ�ेजनाथ� पा�रतोिषक िमळाले

का�यसरी

म�ागण शाळेम�ये इ��ॅ�ट �लबचा पद�हण समारभं पार पडला �या ु
िठकाणी रोटरी �लब�या अ�य�ा रो. निमता नाईक. यथ डायर�ेटर रो. ु
िव�ा पाटील �मख अितथी रो. लेखा िहगें रो. रामतीथ�कर सर. म�धा ु ु
कळकण� रो. वैशाली लपने उपि�थत हो�या तसेच शाळे�या ु ु
मख�यािपका मीना राणे आिण िश�क हजर होते.ु


