
Issue No. 5
Saturday 31st December 2022

President : Rtn. Namita Naik
Secretary : Rtn. Atul Durve

Editor : Ann Tanvi Thatte
Asst. editor : Ann Vinaya Kale

DARPAN
R. I. Dist. 3131                            Club No. 31609

Rotary Club of Pune Katraj



Club News

Dear Team RCPK, I don't have enough words to 
thank you all for great Welcome of All Women Car 
Rally 2022. We as a team have exhibited great event 
Management. It was a sort of District Event. The 
event was on a swing because of Delay of Rally. In 
spite of rally reaching late team Lead by Rtn Ram 
Kutwal sir decided to go ahead with event as 
planned.  And rest was the history. All PDG and 
District officers and participants appreciated the 
event. I would like to thank specially to Club Trainer 
PP Rtn Ram Kutwal sir, Admin Director Vaishali 
Lupne, secretary Atul Durve , PP Abhay Dada,  PP 
Nitin Naik, Rtn Ganesh Hadke,  PE Milind Kulkarni, 
Ann Mugdha, Ann Tanvi, Ann Manisha, Ann Pushpa, 
Rtn Suvarna, Ann Ketki, Annet Pinak, Annet Harsh 
from bottom of my heart. I am also thankful to Rtn 
Asmita, Ann Smita, Rtn Pradeep Sindekar for being 
part of Rally alongwith me. I thank Ram sir and 
Suvarna for sponsorship Gulabjamun for fellowship 
as sweet dish.  Team in our absense had done So 
many preparation meetings, venue visits and what 
not? Overall a great event and Teamwork. 
Congratulations to all . Team RCPK rocks again. Rtn 
NAMITA NAIK President 2022-23.

2003 साली गढीपाड�या�या िदवशी मी �ाने�री िलह�न काढायला ु
स�वात केली. साधारण तीन अ�याय िलह�न झाले आिण पढंरपरला ु ू
जायचा योग आला. िलिहलेले तीन अ�याय दवेा�या पायावर ठेवले आिण 
�थं अखंडपणे कळसाला जावा ही �ाथ�ना केली. रोज जसा वेळ िमळेल 
आिण जमेल िततके िलखाण मी मा�या ह�ता�राने करत होते. एक 
स�ंकत �ोक आिण �याचे माऊल�नी आ� भाषेत केलेले िन�पण... ृ
दहा ओळी िलिह�या क� मग अथ� समजत होता. �थं िलिहताना 
वीआरडीइ चे सवा�त कठीण मॅप -20 टेि�टंग आले आिण 
डीआरडीओ�या एईआर�ही �क�पातील तीन यिनटची �मख �हणन ु ु ू
मला ितथे जावे लागले. पहाटे साडेचार ते साडेदहा  असा चार िदवसाचा 
�वास होता. पण �यानंतरही बारा�या आत मी जमेल तेवढया ओळी ्
िलिह�या. मले लहान होती,  घर-नोकरी सांभाळन मी रोज िलखाण ु ू
करीत होते. मा�या खप गो��म�ये बदल होताना मला जाणवत होता. एक ू
िनधा��रत �य��म�व आपोआप होत होते. गरज नसले�या ब�याच गो�ी 
दर जात हो�या.ब�याच गो��चे नको ते आकष�ण कमी होत होते. साधारण ू
पाच वष� लागली मला �ाने�री िलह�न काढायला. शेवट�या अ�यायाची 
काही पाने रािहली. िदवाळी पाड�या�या िदवशी पांडरगंासमोर बसन �थं ु ू
कळसाला ने�याचे ठरवले. दवेाची �ाथ�ना केली,' मी पाच वष� �ाने�री 
अखंड िलह�न काढली. मी जे�हा माझे िलखाण घेऊन त�याकडे येईल ु
ते�हा त फ� पाच िमिनटं मला द.े' आ�ही दोघे पती-प�नी पहाटे ू
पढंरपरला िनघालो. हाताम�ये िलिहलेली �ाने�री होती. िदवाळीिनिम� ू
लाखो भावी मंिदरात होते. खप मोठी रांग होती. मी �वेश�ारावर ू
सांिगतले क� मला �ाने�री दवेापढे बसन पण� करायची आहे. कोणीही ु ू ू
अडवले नाही. सभामंडपातन ग�ड खांबापय�त गेले. तेथन दवेाचे आ�ही ू ू
उभयतंांनी दश�न घेतले. मंिदर वारक�यांनी तडंब भरले होते. मी शेवट�या ु ु
अ�यायाचे शेवटचे पान िलहायला स�वात केली. खपसे वारकरी �यावर ु ू
तळशीप� ठेवन जात होते. काही वेळाने शांतता झा�याची जाणीव झाली. ु ू
मी शेवट�या अ�र िलह�न मा�या िलिहले�या �ाने�रीवर डोके टेकवले 
आिण दवेाकडे पािहले. दवे समो�न पहात होता,' चला लवकर ताई 
...दवे जेवायचा थांबलाय.' पजा�यांनी हाक मारली. दवेाचा नैवे� घेऊन ु
बाहेर पजारी थांबले होते. आ�ही दोघे लगबगीने दवेा�या गाभा�यात गेलो. ु
'काय मागायचे ते मागा... त�ही �ाने�री िलह�न काढलीये, तो सव� दईेल.' ु
बडवे �हणाले. माग�यासारखे काही न�हतेच. माझा �थं अखंड 
कळसाला गेला होता. �या पाच वषा�त मी एकही िदवस आजारी पडले 
नाही. िलखाण कोण�याच कारणाने थांबले नाही. भारतात आिण 
िवदशेात �वास असतानाही मी िलखाण केले. पजारी आिण �मोद ु
गाभा�या�या बाहेर आले आिण मी मािगतलेला �ण दवेाने मला िदला. 
गाभा�याम�ये दवे, मी आिण माझी �ाने�री दवेा�या पायावर होती. 
दवेा�या चेह�याकडे पािहले आिण डोळे घ� बदं केले. पांडरगंा�या ु
पायावर डोके ठेवले आिण बाहेर आले. 'दवे जेवायचा थांबला 
तम�यासाठी आज' बडवे �हणाले. मी फ� हसले. �यां�याही पाया पडले ु
आिण आ�ही दोघे बाहेर आलो. हजारो लाखो वारकरी थांबले होते. 
मा�या हातात�या �ाने�रीवर तळशीप� वाहत होते. गजर करीत ु
होते.."पडंिलक वरद े, हरी िव�ल ! �ी �ानदवे तकाराम!"ु ु

- रो. अजंली हगे�

देव जेवायचा थाबला........ं

का�य�फत�ू



Rtn. Watve Hemant  - 3 Dec.

Anna  Kulkarni Digambar -  3 Dec.

Ann Talekar Tejashree  - 3 Dec.

Annet Palange Siddheshwar -  7 Dec.

Rtn. Durve Atul  - 9 Dec.

Annet Bhisey Parikshit  - 13 Dec.

Annet Mahajan Amruta -  17 Dec.

Annet Thatte Sneha  - 18 Dec.

Annet Kale Prachi  - 19 Dec.

Annet Gadkari Shivani  - 23 Dec.

Annet Ghalsasi Amala  - 25 Dec.

Annet Talekar Ketan  - 25 Dec.

Annet Hirwe Madhura -  27 Dec.

Rtn. Bhisey Abhey  - 29 Dec.

रानातील झाडे उभी घनदाट  
�यातन जाते लाल पायवाटू

पायवाटेवर पडली झाडांची सावली 
िनरवता वाटे �या र�य  �थळी 

पानापानातन आली उ�हाची ितरीप ू
जण वाटे आला िनसग�  समीपू

रो वषा� िहरवे

नो�हब� र�या दप�णमधील िच�ा�या अनषगंान ेसचले�या का�यप�ं�         ु ु

का�यसरी

Rtn. Ganesh & Aparna Hadke  - 1 Dec
Rtn. Dr. Prabhakar & Dr. Jayshree Mahajan  - 4 Dec
Rtn. Shashikant & Pushpa Bharati  - 9 Dec
Rtn. Prasad & Rtn. Deepali Gadkari  - 15 Dec
Rtn. Dhananjay & Rtn. Varsha Hirwe  - 15 Dec
Rtn. Atul & Rtn. Swapna Durve  - 29 Dec

अिभनदनं

Dear Team RCPK : It's 

time to celebrate again. 

We have received Public 

Image Excellence Award 

f rom D is t r i c t  fo r  ou r 

Projects in PI category. 

Congratulations to Team 

RCPK. We rock again.

Rtn. Namita Naik -

President

Rtn Atul Durve - 

Secretary

Rtn Ganesh Hadke -

 Director Public Image

चदंा मामा सांग तलाु
वाजते का र ेथंडी

अधन मधन घालत असतोसू ू
ढगांची  मऊ बडं ी

चदंा मामा सांग तझीु
लागते कोण वीज

वाट ितची पाहताना
होते तझी झीजु

चदंा मामा रागावलास क�
होतोस लाल बदुं

बासदंी सारखा रगं पाह�न ु
आ�ही होतो दगं

चदंा मामा, खर ंसांग 
केलंस का कधी �ेम?

मामी �हणन बोलव कणाू ू ु
चांद�या सग�याच सेम...
चदंा मामा, बोअर झाले
खेळायचे का ि�केट
इथन मी बॉल फेकतेू
�यायची त िवकेटू

चदंा मामा,करोनाम�ये
खप काही सोसलंु

िम� नाहीत, खेळ नाहीत
पण नातं तझ ंिटकलंु
चदंा मामा, सांग का र ेू

एक तला इ�छाु
शाळा आिण अ�यासाचा 

सोडव बाबा िप�छा
चदंा मामा, त�यासवेु

आकाशात मा�रन फेरी
उंचाव�न खाली बघता

येते का र ेघेरी..?
नकोच पण चदं ा मामा

हे असले �व�न
आई�या िमठीत गोड

राह� द ेमला म�न
सौ त�वी थ�े

चदा मामा साग तलां ं ु


