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- समीर सरवटे  

(माहितीप्रसार-माध्यम, विपणन, आणण ‘स्मरणणका’ सममती, ब.ृ म. म.ं अधिवेशन २०१५, लॉस एंजलीस)  

 

 

 

 

 

 

      बिृन्मिाराष्ट्र मडंळाचे १७िे अधििेशन सपंनू चक्क २ महिने झाल ेिे खरंच िाटत नािी आिे. गेली २ 
िर्ष ेिे अधििेशन यशस्िी करण्यासाठी झटणार् या २००िून अधिक स्ियसेंिकांना रोजची िािपळ, फोन 
कॉल्सची आठिण नक्की येत असेल. या सिाांची मेिनत आणण एक्स्लसं शले्टसस (प्लॅटीनम प्रायोजक), 
प.ुना.गाडगीळ ज्िेलसस, परांजपे स्कीम्स, MTDC (रौप्य प्रायोजक), मराठे ज्िेलसस, एअर इंडीया, म्िैसकर 
फाउंडशेन (ब्ााँझ प्रायोजक) यांच्या भरघोस पाठींब्यामळेु िे मशििनषु्ट्य पेलता आल.ं 
      अधििेशनाला येणारा ियोगट आता बदलतो आिे. आतापयांतच्या अधििेशनात मखु्यत: ५० िर्ष े
ियानतंरचे लोक यायचे. परंत ुआता तरुण वपढीने मोठ्या प्रमाणात अधििेशनाला यायला सरुुिात केली 
आिे. लॉस एंजमलस अधििेशनाला येणार्या लोकांच्या पढुील िगसिारीिरुन िे आपल्या लक्षात येईल.   
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         अधििेशनाची सकंल्पना आणण बदलता िगस लक्षात घेऊन अधििेशन सममतीने कायसक्रमांची योजना 
केली िोती. सगंीत, नाट्य, साहित्य, क्रक्रडा, समाजकारण या सिस विभागांतील उत्कृष्ट्ट कायसक्रम ननिडले गेले. 
बिृन्मिाराष्ट्र मडंळाच्या इनतिासात प्रथमच  'रॉक कन्सटस' (अििूत गपु्त ेआणण िशैाली सामतं)च ेआयोजन 
केले गेले. आनदं गिंिस यांच्या नाट्य सगंीताचा कायसक्रमिी ठेिला गेला िोता. त्याच हदिशी सकाळी 'गोष्ट्ट 
एका काळाची - काळ्या पांढर्या पडद्याची' िा प्रभात यगुािरील धचत्रपटांिरील कायसक्रमिी िोता. मिेश काळे 
यांच्या क्रकतसनाचा कायसक्रमिी जोरदार प्रनतसाद ममळिनू गेला. वप्रती ताम्िनकर या १७ िर्षासखालील मलुीने 
आपली शास्त्रीय गायनाची तयारी दाखिनू अनेक लोकांना अचंबबत केले. सत्यजीत पाध्ये यांनी लिान 
मोठ्या सिस मलुांना गुगंिनू ठेिले. अशा विविि वपढयांसाठी ठेिलेल्या अनेक कायसक्रमांमळेु ह्या 
अधििेशनात खर्या अथासने ’मतै्र वपढयाचंे’ पिायला ममळाले असे म्िटले तर ती अनतशयोक्ती ठरणार नािी.  
     मनोरंजनाच्या कायसक्रमांबरोबर या अधििेशनात विचार करायला लािणार्या कायसक्रमांचीिी रेलचेल िोती. 
नमन (लेखन कायसशाळा), नाट्य कायसशाळा,  आता पढेु काय, अल्कोिॉमलक्ससाठीचे िकस शॉप, कुसमुाग्रजांच्या 
कवितांिरील कायसक्रम, कथा कोलाज (कथािाचन), मिाराष्ट्रातील मदत ससं्थांची माहिती अशा अनेक 
विचारप्रिण आणण समाजाच्या गरजा लक्षात घेऊन केलेल्या कायसक्रमाचंी योजना केली गेली िोती. ५५ पके्षा 
अधिक ियोगटाच्या लोकांच्या गरजा लक्षात घेऊन त्यासाठी सपंणूस हदिसभराची कायसशाळा भरिणे िे या 
अधििेशनाचे िमैशष्ट्ट्य म्िणािे लागेल. मिाराष्ट्र टाईम्सनेिी याची दखल घेऊन खास उत्तररंगिर एक लेख 
प्रकामशत केला. बिृन्मिाराष्ट्र मडंळाचे परुस्कार या िेळी ज्या पद्ितीने हदले गेले त्याचे सिाांनीच कौतकु 
केले आिे. ज्या व्यक्तीला परुस्कार हदला आिे त्यांचे कायस व्व्िडीओिर लोकांना पिायला ममळाले. या 
परुस्कार सोिळ्याला जे मित्ि द्यायला ििे त ेहदले गेल्याचे आम्िाला अनेकांनी सांधगतले आिे.  
         बाल सगंोपन आणण मलुांचे कायसक्रम उत्तम झाले अश्या प्रनतक्रक्रया मलेु आणण पालक यांच्याकडून 
आल्या. "आमच्या सिस कारक्रकदीत बिृन्मिाराष्ट्र मडंळाच्यामळेु अत्यतं उत्कृष्ट्ट मलेु पािण्याची आणण 
सांभाळण्याची सिंी आम्िाला ममळाली “ असे child care अयोजीत करणार् या 'प्ले अ ॅक्शन पाटी' यांनी 
आिजूसन नमदू केले. त्यांना आपल्या "मराठी" मलू्यांच ेखूपच कौतकु िाटले की जथेे लिानच नािी पण 
कुमार गटातील मलुांची िागणूक सधु्दा चांगली िोती ि हदलेल्या सचूना पाळत िोत.े त्यांनी बिृन्मिाराष्ट्र 
मडंळाची मलेु 'बाल देिदतू' आिेत िी कौतकुाची पािती हदलखुलासपणे हदली.  प्रथमच १३ त े१७ 
ियोगटातील मलुांसाठी teen lounge ची व्यिस्था करण्यात आली िोती. त्यालािी भरघोस प्रनतसाद 
ममळाला. मलेु आणण त्यांच्या पालकांतफे  ह्या मलुांना स्ितः check in आणण check out करण्याची 
परिानगी  तसेच wi-fi ची खास सोय असािी अशी सचूना करण्यात आली. पढुील अधििेशना सममतीने या 
सचूनांचा जरूर विचार करािा. 
        लोकांना जेिणासाठी लाबं रांगा लािायला लागल्या िे खरे असले तरी जेिणाची प्रत उत्कृष्ट्ट िोती िे 
आम्िाला अनेकांनी कळिले. उत्तर अमेररकेच्या विविि भागातनू आलेल्या लोकांना मराठी जेिणाबरोबर 
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कॅमलफोननसयाची खामसयतिी कळािी म्िणून मदु्दाम मेव्क्सकन जेिण एका िेळी ठेिले िोत.े  
        बबझनेस एक्स्पो विभागात अधििशेनात पहिल्यादंाच ८० बथु लागले िोत.े उपस्थीतांनी सिस विभागात 
क्रफरून मनसोक्त खरेदी केली. अधििेशनात पहिल्यांदाच आलेल्या रोिन बोिनकर, अभय घाणेकर, श्िेता 
इनामदार आणण पेडणेकर ज्िेलसस यांनी आिजूसन त्याना आलेल्या चांगल्या अनभुिाबद्दल कळिल.ं 
अधििेशनाचे रौप्य प्रायोजक परांजपे स्कीम्सच्या विकस जोशीनी एकंदर व्यिस्थेबद्दल आपली पसतंी 
दशसिली. आलेल्या बिुतांश उपस्थीतांनीिी एकंदर अधििेशन आयोजनाबद्दल समािान आमच्या सिेक्षणात 
व्यक्त केले. 

 

      प्रत्येक अधििेशनामध्ये कायसकत्याांची कािीतरी निीन करायची इच्छा असत.े निीन गोष्ट्टींमिील प्रत्येक 
गोष्ट्ट लोकांना आिडतचे असे नािी, पण िे प्रयोग पढुील अधििेशनासाठी मागसदशसक ठरतात. अशा 
प्रकारच्या प्रयोगातनूच सारेगम सारख्या यशस्िी कायसक्रमाची परंपरा सरुु झाली आिे. यािी अधििेशनात 
आम्िी कािी गोष्ट्टी पहिल्यांदाच केल्या. पणूस हदिसाचा बबझनेस समेमनार ज्यात पहिल्यांदार दिा यसस्िी 
मराठी उद्योगपती एकत्र मचंािर हदसले. तसेच मराठी उद्योजकांना पाठींबा देण्याकरता 'Pitch It Up' िी 
स्पिास घेतली. िॉलीिडू आणण मराठी मसनेक्षेत्रातील हदगज्जांना 'ला मसनेमा'च्या ननममत्ताने एकत्र आणल.ं 
उत्तररंगाचा उल्लेख िर आलाच आिे. स्माटसफोन्सचा िाढता िापर लक्षात घेऊन पहिल्यांदाच अधििेशनाचे 
अ ॅप तयार केले. एकमेकांचे जोडीदार शोिण्याकरता ६ महिने आिीच 'ममगंल मगंल' िे पोट्सल उपलब्ि केले. 
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     प्रयोग केले गेलचे नािीत तर लोकांना निीन काय आिडत ेत ेकळणार नािी. अधििेशन एकाच साच्यात 
अडकून रािील. आणण म्िणनूच पढुील अधििेशनांनीिी िेगिेगळे प्रयोग करािेत िीच आमची सहदच्छा.  

 

*** 

 


