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During the period of Bijoya,
which goes on till Diwali, people visit their
relatives and friends to wish them 'Shubho
Bijoya' and exchange gifts. Some Bengali
communities across India also organise
suppers on Bijoya Dashami which is also
known as 'Bijoya Sammilani'.

Resplendent In Red
Our DEVIs were invited for
MAHA ARATI at
Tuljabhavani mandir
&
Hegdewar Bhavan

The runaway success of our signature
project Runathon of Hope was celebrated in
great style!
Dir Club Admin Shashank & Fellowship
Committee Chairman Harresh threw a
grand party at Backyard Palms. Rtn Digvijay
and Ann SunetraRaje ensured that the
memory of the evening wouldn’t fade for
quite some time!

Team Club Admin
Hits the Bullseye!

Pehle business,
phir party

AUKSHAN
Felicitations

Well done!

Just chillin’

Cool vibes

Foot-stomping
music

TEAM ‘SERVICE’
“Catch me if you can!” could well be the
catchphrase of Service Director
Kamaljeet,
as she whizzes across the countryside,
taking RC Nigdi from one impactful
project to the other.
Touching hearts and making a real
difference to lives!

Rowind has a huge backlog of Service
projects to report, so here goes…..

"SAATHI HAATH BADHANA"

First,
the
accolades!

At Prerna
Dist awards,
Our Club wins the
first Service
award of the year,

7 star award
for Literacy!!

PROJECT ANNAPURNA
#1
Rations at Kinara, Home for the aged.
Thank you Rtn Manisha Phadke

#2
Rations at Ekta Niradhar Home
Thank you Ann Uma, Ann Pooja and 3
other donors.

CHHOTI SI ASHA:

Skill development training for girls at
orphanage
Under women
empowerment, the girls
at the orphanage are
being taught to make
Wire bags.
The bags are of good
quality and will be
marketed soon.

NEWS FROM KADUS
CSR PARTNER-ENPRO Industries

1000 litre water tank distribution to
Bandavane Shivar Anganwadi, Kadus.
In frame- Sarpanch, Kadus, Field officers,
SMC members, Teacher and others

NEWS FROM KADUS
CSR PARTNERENPRO Industries
Kitchen Gardens
in schools

Kitchen Gardens
are ready in
5 Schools and
1 tribal wadi till
now. ( Work in
progress).

NEWS FROM KADUS
CSR PARTNER-ENPRO Industries
BICYCLE DONATION
Project Title: MERI UDAAN
Bicycle Donation project for tribal Girls.
Project Details: 10 Bicycles to needy
tribal girls staying in tribal Wasti, Kadus
Village.
These bicycle were distributed at the
hands of Rtn. Alka Karkare

Date: 29th September
Venue: Rambhau Mhalagi Vidhyalay
Kadus, Tal. Khed
Special thanks to
P.P.Rtn Srikrishna and Rtn.Alka Karkare

NEWS FROM KADUS
CSR PARTNER-ENPRO Industries
In association with:
Karve Inst of Social Work
Meeting conducted with 60+ tribal
women in Kadus Wadies.
Discussed their problems and
sorted out their problems to start
skill development programs.

Members in discussion:
President Pranita Alurkar
Rtn Alka Karkare
Rtn. Kamaljeet Kaur
Kalyani ( from ENPRO)

Oct 2nd

Dist Programme
DHADKAN
Pres Pranita was
felicitated at the
hands of Dr. Kinjal
Goyal in the presence
of Dr. Jagadish
Hiremath, Dr. Sunil
Sathey. Dr. Mohan
Agashe was the
Chief Guest.

DIST PROJECT:
DHADKAN- CPR DEMO
• CPR demo was held at Enpro industries
campus.
• Dr Chetan Bhole explained in detail.
• Our members tried out the CPR
procedure.
• The session was attended by Dr Kadam,
PP Srikrishna, Rtn Alka, First gentlemen
Sanjiv and myself as well the Enpro
employees..
• Thankyou team Enpro for giving us the
opportunity to show the demo, under
district project DHADKAN
Pres Pranita Alurkar

JALDURGA GAURAV 2022
9 Rotary clubs
together felicitated
5 women who have
done inspirational
work in water
conservation.
It was a great
experience to hear
them talk about their
struggles and
achievements
through raising
awareness and
gaining community
support.

Chief guest DGE Manjoo Phadke gave
Rotary introduction.
District WASH team Director Satish
Khade introduced the awardees.
They were given a trophy and a very
apt Navdurga frame from P N Gadgil
chosen by Pres Pranita Alurkar.
The Awardees:
Dr Sandhya Dudhgaonkar, a retired
professor from Parbhani
Dr Swapnaja Mohite from Ratnagiri
Uma Aslekar is a geographer and has
mapped the aquifers of Pune
Dr Dhanashree Patil
teaches at Vengurla
Shalu Kolhe who has
worked extensively
in Gondia and
Bhandara.
Rtn Sonali Yewale

1st Oct 2022

Rtn Arati Muley
was MoC at the Dist event

SANMAN

(Paul Harris Society Meet)

WORLD PEACE MEETING HELD
AT CREATIVE COMPONENTS
Dir PP Subhash Jaisinghani who
heads the Avenue of Peace and
Conflict resolution conducted a
‘Peace Meet’ between the
seniors and juniors within his
factory’s organisation.
It was a fruitful session for both
sides.
Rtn Ravi Hiremath attended the
meet as an observer

A warm welcome was accorded to
members of RC MERAKI, an all women

club from Chennai.

This is the 4th year of their signature event
named:
“ VIRIYUM SIRAGUGAL”

(spread the wings),
A car rally driven by the club’s
own members for a cause.

Kanyakumari
to Kashmir
•s
IMAGINE IMPACT TOUR

From 30 th September to 13 th October 2022

A small group of Lady Rtns and Anns got
together to greet the visiting Rtns.
A traditional Maharashtrian dinner and
breakfast was served , along with a poem
by Ann Umaa in Tamil, which was much
appreciated by the guests.

Pres Pranita & Sanjiv as well as
Rtn Jayshree & PP Anil hosted the visitors.

Rotary information #12

OCTOBER IS
ECONOMIC AND
COMMUNITY
DEVELOPMENT
MONTH
Rotary supports investments in people to
create measurable and enduring economic
improvement in their lives and communities.
The Rotary Foundation enables Rotarians to
invest in people by creating sustainable,
measurable and long term economic
improvements in their communities and
livelihoods by :
1. Building the capacity of entrepreneurs,
community leaders, local organizations, and
community networks to support economic
development in impoverished communities;
2. Developing opportunities for productive
work;
3. Reducing poverty in under-served
communities;
4. Supporting studies for career-minded
professionals related to economic and
community development.

PP SHUBHANGI KOTHARI’S
THOUGHTS…
माझ्या नजरे तन
ू .. नवरात्र

नवरात्र सरू
ु झाले आणि पहातपहता
ववजयादशमी साजरा करून आत्ता
सगळयाांना ददवाळीचे वेध लागलं.
अहा गे माऊली,काय तुझा थाट
सात्ववक रूप पाहुनी तझ
ु .े ..
उरा भरले प्रेम अलोट....
जपली आम्ही जन्
ु या नव्याची मेर,
शांभरीचे रूप तझ
ु .े ...
डोळयात साठवू आम्ही साहोदर..
हे च मननभाव ठे ऊनी सखयाांनी हे
नऊ ददवस नऊ उपवास करून साजरे
केले , काहीांचे कडक उपास तर
काहीांचे फराळाचां खाऊन उपास..
आपल्या सांयमतेचा जािीव स्वतःची
स्वतःला करून घेतली.
या ननममत्ताने दे वीच्या नऊ रूपाची
पूजा केली.

आपि दे वीची पज
ू ा करतो
मनोभावाने, उपवास ठे वतो,
हा श्रद्धेचा भाग.. आपि जर आपल्या
आजब
ू ाजल
ू ा नजर फफरवली तर
आपल्याला याच दे वीची ही नऊ
रूपे वावरताना ददसतील ,आढळतील.
रोज एक माळ दे वी चरिी अपपि
करून,दे वीच्या नऊ रूपाांबरोबर समस्त
मदहला वगप नऊ रां गाचे कौतक
ु करते
वया वया ददवसाच्या रां गाांनी आपला
साजशांगार करायचा प्रयवन करते
घरासाठी जीवाचां रान करत धडपडिाऱ्या
या दग
ू ाजल
ू ा
ु ाप याच आपल्या आजब
अनेक रूपात वावरत असतात. घरातल्या
दे वीला मनापासन
ू सजवतात.. हार फुलां,
लखख घासून लावलेल्या समया.. हे
सगळां करताना स्वतःलाही आनांदी ठे वत

स्वतः सजतात.,नऊ ददवस वयाांच्या
शक्तीला खरां च सलाम करावासा वाटतो..
कारि ह्या सगळया धावपळीत वयाांचे
उपवास चालूच असतात दे वीसारखयाच
तेजान वया झळकत असतात.. चला
वयाांनाच आपि एक एक माळ अपपि
करूया
रूप रां ग पाहता लोचनी मन आले भरुनी
याच माळे ची, नवरां गाची वववीध
वैमशष्ट्यपुिप रूप रां ग..
पदहली माळ पदहले रूप.. दे वाचीये
प्रथम पज
ू ी तो आपि ते मातदे वो भव
तर असे हे पदहले प्रेमळ पि शाांत
सांयमी रूप आणि या रुपाबरोबर आहे
शुभ्र धवल रां ग..शाांततेचे प्रतीक,
आवमववश्वास वाढतो,

आजच्या जमान्यात सवपच गदहिी
कुठल्या ना कुठल्या रुपात अथापजन
प
करत असतात वयाचबरोबर याचे
अथपपूिप ननयोजन करिे असेच हा
रां ग सच
ु वीत नाही ना आपला
आवमववश्वास वाढवन
ू ?
दस
ु री माळ ..दस
ु रा नैवेद्य. द्ववतीय
रां ग लाल* .शक्ती आणि चैतन्याचे
प्रतीक.. उवसहाने सळसळिारी
गदहिीच जिूकाही. कतपव्य आणि
जबाबदारीची जािीव दे िारा.. नतने
आर्थपक ननयोजन आणि गत
ुां विूक
केली तर हीच आर्थपक शक्ती
व चैतन्याचा लाभ होईल.
ततीय माळ, रां ग ननळा*.. *आजी*..
या शब्दात जाद ू आहे फकनई ..आजी
म्हिजे मायेचा सागर त्जच्या जवळ
आपल्या दध
ु ावरच्या सायी साठी
प्रेम,माया, ममता, आशीवापद याांचा
जिू काही जादच
ू ा
खत्जनाच दडलेला असतो.

ननळा.. ननळा रां ग तो पि असाच
समद्धी आणि शाांतता दशपवविारा..
आपल्या आजीच्या मायेची समद्धी
आणि नतच्या प्रेमामध्ये मनाला
ममळिारी शाांतता. याचबरोबर आपि
कमावलेला पैसासद्
ु धा आपल्या जीवनात
समद्धी आिण्यास आणि वयाच्या
मदतीने आपि आपले जीवन
शाांततेने व्यतीत करण्यास मदत करू
शकतो तर मग करू या आपलां आर्थपक
ननयोजन उत्तम!
चतथ
ु ी ची माळ..वपताांबरी रां ग..आशावादी,
आनांदी राहण्याचा रां ग, प्रसन्न राहण्याचा
रां ग ..ज्या *नतला* हे साधले आहे नतला
ही माळ अपपि.. उवफुल्ल चेहऱ्याने
आयुष्टयातील वाटचाल करिारी ती दग
ु ाप
नतला .
पांचमीची माळ हररत रां ग* म्हिजे
ननसगप ..ननसगापचे प्रतीक हा रां ग वाढ
आणि त्स्थरतेची भावना ननमापि
करतो.

मला तर बाई ही लेकीचीच माळ आहे
असे वाटते कारि नतच्यामुळेच
आपल्या कुटुांबाची वाढ झालेली असते
आणि वयाच्यामळ
ु े च आपल्या आयष्टु याला
पि एक प्रकारे स्थैयच
प येत ना..
दहरवा रां ग जीवनातील नवीन सुरुवात
दे खील दशपवतो आपल्या आयष्टु यात
अनेक चढ-उतार येत असतात
अशावेळी आपली आर्थपक बाजू भक्कम
असेल असायला पादहजे ना आणि ती
जर आपल्या आर्थपक बाजू भक्कम
असेल तर कोिवयाही सांकटातन
ू आपि
बाहे र पडून नव्याने सुरुवात करू शकतो
मग ही पांचमीची माळ अपपि करताना
करुया बरां सांकल्प आयुष्टयाला त्स्थरता
दे िाऱ्या आपल्या आर्थपक ननयोजनाचा..

षष्टठी ची माळ आणि रां ग राखाडी* ...
आपल्या *अहों* ची मातदे वता आपल्या
सासुबाई..सासरच्या पद्धती
रीतीरीवाज,आवडी ननवडी मशकवतात
आणि हे सवप आपल्या अांगवळिी
पडेपयंत साांभाळूनही घेतात, आपल्याला
सासरी समरस होण्यास मदत करतात,
मग आयुष्टया सांतुमलत
होण्यासाठी वयाांची मदत होते ..
राखाडी रां ग याच तर ववचारसरिीचे
प्रतीक आहे .कोिवयाही गोष्टटीचा सवप
बाजन
ांू ी साधक बाधक ववचार करून
घेण्याचा सल्ला दे तो हा रां ग.
सप्तमी , केशरी* .. हे सप्तमी च रूप
म्हिजे असां व्यत्क्तमवव त्जच्यामुळे
आपल्याला कायम ऊजाप आणि आनांद
ममळते, आपल्या मनाला उवसाही ठे वते,
तर अशा व व्यत्क्तमववास अपपि !
केशरी रां ग पि हे च दशपववतो आनांद
आणि ऊजाप चा सांगम..

अष्टटमी ही आपली आर्थपक
सल्लागार*. मोरपांखी रां ग
गत
ांु विक
ांु विक
ू .. गत
ु ीत सातवयाने
येिारे नवीन पयापय हाताळण्यास
मागप दाखवते आणि वयातून
समद्धीचा मागप खल
ु ा होतो.

अशी आपली आर्थपक सल्लागार
ननळया आणि दहरव्या रां गाांचा
ममश्रि असलेल्या रां गाांची जोडली
गेली आहे जे रां ग समद्धी आणि
नावीन्य चे प्रतीक आहे त.
• *महा नवमी नतथी ची माळ ..
खांडन
े वमी* म्हिजे
• शत्क्तमातेचे पज
ू न! सामर्थयप
प्राप्त व्हावे, सांकटावर मात
व्हावी, सौखय-समाधान प्राप्त
व्हावे, हा या पूजनामधील हे त!ू

याददवशी शस्त्रास्त्राांची आकषपक माांडिी
आणि सजावट करून शस्त्रास्त्राांचे
ववर्धवत पज
ू न करण्यात येते. प्रवयेकाची
शस्त्र आणि आयुध ही वेगळी वेगळी
असतात.
आपल्या व्यवसायाची जी आयध
ु
असतात वयाांचीच पूजा करतात..
मशल्पकार, कारार्गरी, डॉक्टसप,
कारखानदार हे सगळे जि आपापल्या
ज्या आयध
ु ाां द्वारे व्यवसाय करण्यास
मदत होते वयाांची ही खांडे नवमी, आणि
वयाला जोड गल
ु ाबी रां गाची *गल
ु ाबी
रां ग*

म्हिजे आपल
ु की या मळ
ु े च तर आपि
आकषपक ददसतो. घरगहस्थीची दग
ु ाप
त्जच्या चेहऱ्यावर ही गल
ु ाबी आभा..
गल
ु ाबी छटा ददसली की फकती
आकषपकता येते हे काय मी साांगायला
पादहजे ?

• : मनोगत माझ्या मनीचे..नवरात्रीचे.
• नतच्या मनातला अहां काराचा मदहषासरु
उगाच डोकां वर काढत असेल
नाही..मीच करते सगळे सिवार ,
कुलाचार..
हा माझा सप्तपददचा
साथीदार.. तो मात्र नामाननराळा
..काहीच नाही याला वयाचे
सोयरसत
ु क
• पि खरां तर तोही होताच की बरोबर,
पि ननसगापने घडवलेला वयाचा परु
ु षी
ढाचा... नतच्यापुढे गतीमध्ये जरा
कमीच,

• दे वीला हात जोडल्यावरही
*नतच्या* नतच्या मनी येत असेल
नाही असले काहीबाही ववचार..
• नस
ु ती मरमर लावली आहे स आमच्या
मागे, सांस्काराचां हे सुख टोचतां दे खील
आणि आनांद दे खील दे तां गां... म्हिन
ू
ह्या परां पराांना सोडूनही द्यावसां वाटत
नाही... पि वयात ह्या परु
ु षाांना मात्र
अगदी अलगद ठे वतेस तू*...’

ह्या नऊ ददवसात दे वीच्या सेवेसाठी
झटिाऱ्या आपि बायका स्वतःकडे
दल
प करतो... ते आपल्या स्वतःच्या
ु क्ष
स्वभावामुळे, आणि र्चडर्चड मात्र
नवऱ्यावर करतो... तो काहीच करत
नाही म्हिून!
खरां तर तो वयाच्या गतीनां करत असतो,
आपि मात्र आपल्या क्षमतेच्या बाहे र
जाऊन ओढून तािन
ू हे करत असतो*...
ते आपल्यालाच सहन होत नाही, आणि
मग राग, र्चडर्चड असे नकारावमक
*मदहषासरु * आपल्यात जागे होतात
आणि आपलांच आपल्या जोडीदारासोबत
नातां खराब करायला लागतात...
लेकराांवर र्चडर्चड करायला लागतात हे
मदहषासरु ...!
“घरात सगळयाांना मात्र वाटत असतां ‘ही
आपली दे वी का कोपली आहे
आपल्यावर?’ ते बबचारे ववचारात
असतात...

वास्तववक साथीदाराला पि वयाची जािीव
असते वयाच्या मनी येत असेल नाही
*आम्ही पुरुष मािसां तसे एका स्त्रीला
कमीच पडतो मदतीला मग नतची र्चडर्चड
होते*... *सिवार असले की हमखास
होते आणि या मदहषासरु मददप नी मधे
मदहषासुर जागा होतो*
हे ववचार जर या घरच्या दग
ु ेला समजले
तर नक्कीच मदहषासुर डोळयातून वहायला
लागेल...
आणि ती मनी गज
ुां ेल
तू माझ्यातला मदहषासरु मारला आहे स,
गैरसमजाचा, रागाचा*...’
आणि नवमी ची गल
ु ाबी छटा या दग
ु ेच्या
गाली..
म्हिन
ू म्हिते
ववजयादशमी दसरा* .
जो आपल्या आयुष्टयाच्या साथीदारा बरोबर
होतो हसरा*
आपला उजवा हाताच जिू.. ज्याची साथ
नाही ममळाली तर कुठलीच माळ रां गत
नाही.

Rtn
Ankaji
Patil
10 Oct

Rtn
Sunil
Jejurikar
09 Oct
How blessed
we are
to have you
in our lives.
Happy B-day!

Rtn
Gautam
Doshi
11 Oct
Rtn
Srikrishna
Karkare
13 Oct

Rtn
Arati
Muley
13 Oct

Today’s grand fellowship is
hosted by

Rtn Ranu & Rakesh Singhania
Rtn Aditi & Sandip Roy

