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महाराष्ट्रातील दषु्ट्काळग्रसताांसाठी उत्तर अमेररकेतील बहृन्महाराष्ट्र मांडळातरे्फ मदतीच ेआवाहन! 

        नमस्कार!  
         सर्व मराठी मंडळांची गणेशोत्सर्ाची तयारी जोरात चालू असेल. सर्ाांना एकत्र आणणारा, महाराष्ट्रीय परंपरेची 
जपणूक करणारा हा उत्सर् जल्लोषात साजरा करत असतांना, यंदा मात्र एक गोष्ट्ट प्रकषावने जाणर्त ेआहे. ती म्हणजे 
आपल्या महाराष्ट्रात पडलेला भीषण दषु्ट्काळ! यंदा महाराष्ट्र राज्याच्या ग्रामीण भागात गेल्या ५० र्षाांतील सर्ावधिक 
हाननकारक दषु्ट्काळ असून पपण्याच ेपाणी आणण जनार्रांच्या चाऱ्याच्या टंचाईची अर्स्था अनतशय बिकट झाली आहे. 
गरीि शेतकरी पुरता उद ध्र्स्त झाला आहे. सततची नापपकी, र्ाढत जाणारे कजव, दररोजचा संसार चालपर्ण्यासाठी 
येणाऱ्या अडचणी याला कंटाळून गेल्या २ र्षाांत १०० पेक्षा जास्त शेतकऱ्यांनी महाराष्ट्रात आत्महत्या केल्या आहेत. 
त्यांच ेकुटंुिीय आज अक्षरश: उघड्यार्र पडले आहेत.  
         महाराष्ट्र शासनच नव्हे तर ज्यांना शक्य आहे त्या सर्ाांनी ह्या दषु्ट्काळग्रस्त लोकांना मदतीचा हात देण्याची 
ननतांत आर्श्यकता ननमावण झाली आहे. कदाधचत तुमच्या र्ाचनात आले असेल, की अभभनेत ेनाना पाटेकर र् 
मकरंद अनासपुरे आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटंुिीयांच्या मदतीला िार्ून आले आहेत आणण 113 शेतकऱ्यांच्या 
कुटंुिीयांना त्यांनी आधथवक मदत भमळर्ून ददली आहे. तसेच हे अररष्ट्ट टाळण्यासाठी दानशुरांनी पुढे यार्,े असे 
आर्ाहनही त्यांनी केले आहे.   

          महाराष्ट्राशी आपली नाळ जपणारी अनेक मराठी मंडळी महाराष्ट्रािाहेर- उत्तर अमेररकेत आहेत. मराठी मातीतून 
आपण मोठे झालो आहोत आणण ह्या मातीशी सगळ्यात जर्ळचं नातं शेतकऱ्यांच आहे. तवे्हा महाराष्ट्रातील या 
शेतकऱ्यांना सध्याच्या हलाखीच्या पररस्स्थतीत मदतीचा हातही आपण पुढे करार्यांस हर्ा. त्यासाठी िहृन्महाराष्ट्र 
मंडळ कायवकाररणी उत्तर अमेररकेतील पर्पर्ि मंडळांना ननिीसंकलनाच ेआर्ाहन करीत आहे. उत्तर अमेररकेतील पर्पर्ि 
मंडळांकडून असा संकभलत ननिी िहृन्महाराष्ट्र मंडळाच्या पुढाकाराने, एकबत्रतपणे आणण योग्य संस्थेमार्व त 
महाराष्ट्रातील दषु्ट्काळग्रस्तांपयांत  पोहोचले, याची काळजी ननस्श्चत घेतली जाईल. ननिीसंकलनाकररता काही पर्शेष 
कायवक्रमांच ेआयोजन करण्याचा मानस आहे. त्याची सपर्स्तर मादहती (fund raising plan) लर्करच पाठर्ू. 
    आपल्या मंडळाच्या गणेशोत्सर्ाच्या आरतीला िाप्पा समोर जो ननिी जमतो तो िहुतके सर्व मंडळे िाभमवक 
ककंर्ा सामास्जक संस्थांना देणगी स्र्रूपात देतात. यंदा ती सर्व दक्षक्षणा आपण आपल्या महाराष्ट्रातल्या दषु्ट्काळग्रस्त 
शेतकरी िांिर्ांना ददली तर त ेएक पुण्यकमवच होईल असा आमचा पर्श्र्ास आहे. जनसेर्ा हीच ईश्र्रसेर्ा ही 
भशकर्ण आपल्या परंपरेने आपल्याला ददली आहे तरी ह्या कायावत सर्व मराठी मंडळांच ेसहकायव भमळेल ही 
आशा! ह्या व्यनतररक्त आपल्या मंडळाच्या सभासदांना र्ैयस्क्तक स्र्रूपाची आधथवक मदत पाठर्ायची असल्यास 
आमच्याशी जरूर संपकव  सािा.  

        िन्यर्ाद! 
       बहृन्महाराष्ट्र मांडळ कार्यकाररणी (२०१५-२०१७) 

   टीप: कृपया आपल्या मंडळातील जास्तीत जास्त लोकांपयांत हा सदेंश पोहोचण्यासाठी सहकायव करार्.े त्यासाठी हे आर्ाहन र् 
सोितची ‘स्व्हडीओ स्क्लप’ मंडळाच्या सकेंतस्थळार्र तसचे आगामी गणेशोत्सर् कायवक्रमाच्या ददर्शी प्रदभशवत करू शकता.    


