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सपादक�यं

तांबस कोमल पाऊल टाक�त,ु

किव�े� कसमा�जां�या या का�यप�ं� आज ु ु
आवज�न आठवतायत... �ये�-�े� कव��या ू
आिण सामा�यां�या �ितभेला बहर 
आणणारा, तनामनात चैत�य फलिवणारा, ु

पाचसारखा िहरवागार �ावण स� झाला आहे. सण-उ�सवांसह िविवध ू ु
�तवैक�यांची रलेचेल असले�या �ावणा�या �वागतासाठी स�ी सजली ृ
आहे. पावसाची आषाढ-झड थांबली आहे. भारतभमी अमतमहो�सवी ू ृ
�वातं�यिदन साजरा कर�यास स�ज झाली आहे आपण सवा�नी 'घर घर 
ितरगंा' योजनेत सहभागी �हावे अशी न� िवनंती. गे�या दप�ण मधील 
का�यपत� मधील िच�ाला सरखे �ितसाद िमळाला.एकण ८ जणांनी िच� ू ु ू
पाह�न �यांना सचले�या चारो�या िकंवा किवता आम�याकडे पाठव�या. ु
�यातील ब�ीसपा� किवता या अकंात �िस� के�या आहेत. फमा�ईश या 
सदरात पीपी रो रामतीथ�कर याना आवडले�या गा�याचे �यांनी केलेले 
रस�हण तम�यासमोर मांडत आहोत. का�य�फत�साठी नवीन िच� ु ू
खाली दते आहे. (िच�कार : रो. उदय थ�े)

सदंर सािजरा �ावण आला,ु

िभज�या मातीत �ावण आला

हासरा नाचरा जरासा लाजरा,

का

�य

�फू

त�

जरा िफ�न यायचे �हणन आसाम�या टरला गेलो होतो. ितथे बसमधन ू ू ू
िफरताना अथा�तच अ�ता�री खेळलो. �वासी १२ व �यां�या चांग�या 
ओळखी झाले�या. �हणन मीही दोन चार मखडे �हटले. कारण ते�हाच ू ु
मला फोनव�न एक नवीन काम िमळाले होते व मला आनंद झाला होता. 
होता होता सगळे कंटाळले. मग एक �वासी �ीमती प�ा िन�हण यांनी 
एक गाणे �हटले. ते गाणे �हणजे खली खली झलफे. ते गाणे मला ु ु ु
आवडले. नंतर एकदा रा�ी िविवध भारती वर हे गाणे ऐकले. ते�हा या 
गा�याचा पाठपरावा केला. �याचा �हीडीओ पािहला. मग ठरवले क� हे ु
गाणे �हणायचेच. तीन महीने सरंाव क�न तयारी केली. ते�हापासन ू
मनात काय काय आले ते असे. परछाइया या १९७२ साल�या 
िव�मतीत गेले�या िसनेमातले हे अ�तीम गाणे. अजनही रिसकां�या ृ ू
ओठांवर असते. या गा�याचा पाठपरावा करताना या गा�याला छळगाणे ु
�हणावे क� गाडीगाणे �हणावे क� केसगाणे �हणावे हेच समजेना. नरजहा ू
िप�चरकरता शरणकमार चाद यानी िद�दिश�त केलेला हा िसनेमा. ँू

रस�हण - िवभाकर रामतीथ�कर

फमा�ईश

�यातील हे गाणे माज�ह स�तानपरी यांनी िलिहले, आर डी बम�न यांनी ु ु
सगंीतब� केले व िकशोरकमार यांनी गाईले. हे गाणे िवनोद ख�ना, रशेमा, ु
मोहन चोटी व गाडी या कलाकारांवर िच�ीत झाले आहे. यात रशेमा 
�हणजे िबदं या नटीची बहीण. मोहन �ाय�हर. मागे िवनोद व रशेमा. रशेमा ू
ग�प ग�प. िवनोद अधीर. रशेमा मािसक वाचते आहे. िवनोद ते मािसक 
फेकन दतेो. ितचे मोकळे केस बघन व हरवलेली नजर बघन �हणतो खली ू ू ू ु
खली झलफे ख�ये खोये नैन. मग गाडीम�येच ित�याभोवती वाकन ु ु ू
�हणतो गोरी त है क�स के िदल का चैन. इतके छळनही ती ग�पच. मग ू ू
तोच िवचारतो हाये बोलो ना, बोलो ना. �याच वेळी गाडी वाकडी ितकडी 
होऊन बदं पडते. मोहन खाली उत�न ती चाल करायचा �य�न करतो. ू
गाडी चाल होत नाही. �हणन िवनोद खाली उतरतो. ती सधंी साधन ू ू ू
रशेमा खाली उतरते व िव�� िदशेला जाते. हे मोहन पाहतो व िवनोदला 
सांगतो. िवनोद ित�या मागे जातो. ती पळत सटते. पण िवनोद ितला ु
अडवतो व िवचारतो ‘हे वो चमन िकसका, िकसक� कली है त’ मग ती ू
रागारागाने चाल लागते. ते�हा तो �हणतो, ‘ए जाने गलबहारा सडको पे ू ु
�य चली है त’ मग सांगतो क� ‘गली गली ढढे िकसे िदन रने. पालपद टेक. ू ू ू ु
खली खली झलफे. मग ती न बोलताच बागेत जाऊन ह��श क�न बसते. ु ु ु
तसे ितला िख�न पाह�न िवनोद �हणतो ‘जाने जहा तझपे िकस गम का ु
साया है’ व ते िस� कर�याकरता �हणतो ‘िबदंीया है, ना झमका है, ये ु
कैसा हाल बनाया है’ मग ितची दया येऊन �हणतो क� ‘सना सना मखडा ु ु ु
भर ेभर ेनेन’ मग ती िनधा�र क�न ितथन पळन जाते. हा लाललाललाला ू ू
करत बसतो. असे हे गाणे. सासोमे, िदलमे, नजरोमे बह�न रािहले आहे. 
जरी िसनेमा पडला तरी हे गाणे गाजले. आजही ५० वषा�नंतर ताजे तवाने 
वाटते. िवनोदला िकती धसमसळेपणाने वागायला िदले. रशेमा िकती ु
असहाय होती. पण गाणे मा� सदाबहार. िवनोद, रशे मा, मोहन व गाडी, 
सवा�चे काम उ�म. काय �हणतात ते भांगेतली तळस िकंवा िचखलातले ु
कमळ. इतर िसनेमा कसा का असेना. हे गाणे �हणजे पैसे वसल. ू



िनदान लोकाप�ण सोहळा

आपला या वषा�तला पिहला विहला मोठा �े�ट कॅ�सर चेक अप सेवा 
�क�प िनदान लोकाप�ण सोहळा सपं�न झाला. काय��मासाठी �मख ु
अितथी रो. रामतीथ�कर, सेवा �क�प सचंालक रो. िववेक कलकण�,     ु
रो िमिलंद कलकण�, अन गौरी कलकण�, ॲन म�धा कलकण�, िवशेष ँु ु ु ु
सेवा �क�प सचंालक रो. िनितन नाईक, तसेच लोकमा�य हॉि�पटलचे 
म�य काय�कारी अ�य� डॉ. िवशाल ि�रसागर, डॉ. �ीिनवास आिण ु
सहकारी व प�कार उपि�थत होते. हा लोकाप�ण सोहळा काय��म खपच ू
छान आिण मानिसक समाधान दणेारा होता. िनदानचे लोकाप�ण हा पण� ू
िवराम नसन पढील �क�प डायिलिसस स�टर वरदानची नांदी आहे.ू ु

Rotary Club of Pune Katraj installation ceremony was 
conducted at Amanora Club and Rtn. Namita Naik 
installed as President at the hands of DG Anil Parmar 
who was Chief Guest for the program. 

Installation Ceremony

26th July - Check up and Medicine distribution done 
for housekeeping, cleaning, gardening, rag pickers...... 
Total 216 beneted

Interact installation at Yevlewadi was done in the 
presence of Chief Guest PP Rtn. Gajanan Lupane.

Rotract club of RC Katraj installation was done in the 
presence of District Director Rtn. Gouri Shikarpur along 
with RC Katraj members on 23 July.

Interact installation at C. R. Ranganathan School for 
Special children was done in the presence of IPP Rtn. 
Pushkaraj Muley along with Rtn. Milind Kulkarni, Rtn. 
Kalesh Nerurekar & Rtn Vaishali Lupane on 25 July.

Club meeting held in Metro on 23 July was an 
innovative idea. Rotarians, Rotaractors & Annets 
travelled in metro. IPP Pushkaraj was felicitated for his 
stupendous achievement in district 3131



4 Aug - Rtn.  Kulkarni Ajit 

5 Aug - Rtn.  Ghalsasi Anant (Sanjay) 

6 Aug - Ann  Shah Aruna 

9 Aug - Rtn.  Paigude Aarati 

11 Aug - Annet  Belland Priti 

11 Aug - Rtn.  Patil Vidya 

12 Aug - Annet  Kulkarni Vandana 

14 Aug - Annet  Mulay Varad 

19 Aug - Rtn.  Kulkarni Vivek 

23 Aug - Annet  Hirwe Netrali  

24 Aug - Annet  Prabhune Omkar 

25 Aug - Annet  Bajaj Rohan 

25 Aug - Rtn.  Lupane Gajanan 

25 Aug - Rtn.  Patil Asmita 

�ावणो�सव : मगंळगौरीचे खेळ व 
पारपं�रक वेष प�रधान क�न उखाण े

घे�याची �पधा�

६ऑग�ट :

१३ ऑग�ट : 
अमतमहो�सवी �वात�ंय िदनािनिम�  ृ
वायदलातील िवगं कमाडंर रणिजत ु

कातकडे याचें �या�यान

२१ ऑग�ट : 
रिववार खडकवासला धारणाजवळील 

'झपझा�' कलादालनाला भेटु

२७ ऑग�ट :
िबझनसे मीिटंग

आगामी आकष�ण

ROTARY CLUB OF PUNE KATRAJ

मनात कोरले�या िच�ाचे ।
सायकल वर�या �वासाचे,

मज जण �पश�न गेला मोरिपसारा ॥ू ू

रा� अशी ती पावसाची,

रो. आरती पायगडेु

उडे पदर तझा सैरावैरा ।ु

माझी नजर �ेमाने िभजलेली ।

त हातांनी घातला िवळखा खरा,ु

मोह�नी त मग थरथरली,ु

लाजेनी त ग ंिथजलेली,ु

पावसाबरोबर वाहे रानवारा,

काय क� ग ं वण�न, 

सा� आहे �या छ�ीची,
दोन िजवां�या िमलनाची ॥

नी कोसळणा�या पावसाचे ॥

तशी वीज मनी मा�या कडकडली ॥

पिह�या विह�या �पशा�ची ।

प�हा बरसले नभीचे मेघ तेु
वाह� लागे सय�चे ओहळ ते

िव�ास होता मा� या बाह�वंर

तरगंन जाता ती थोडे दरवर.ू ू

बालपणीचा िदसे ओहळ हा.
उधळले चौखर मनीचे अ� तेू

बडन गेली तीही काठावर.ु ु
आला कठनसा मोठा ल�ढा.ु ू

िवसावले मग नोकरी�या डब�यावर.
बेडक तरगें जण ि�थर पा�यावर.ू ू

वहात गेले जीवन �यावर.

पानांव�नी पडणा�या थ�बासवे

करत होते मी �योग िनरतंर

घेवन आला त�णाईची होडी पहा.ू

कणी ओढती पाय खोलवरु

- हमेा बे�लाद

आताशा बसते मी आडोशाला.

आनंद �या दतेी मा�याही मनाला...

रमले ना मी �या म�कामावरु

घेते ना लाऊन सरी अगंाला.
पाहते सरी �या िभजवी धरलेा

का�य�फत�ू

- वषा� िहरवे

धदं  आहे वातावरण ु

शेजा�न गेली ती, उडाला अगंावर िशतंोडा, 

पावसा�यातील  पय�टनाचा

र�ता झाला िनसरडा

कसरत करत सायकल वरती धरली छ�ी डो�यावर ती 
आनंद  घेतो सफरीचा 


