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नमस्कार मंडळी,
श्रावण सं पत आला की, आपसूकच मन गणरायाच्या
आगमनाची वाट बघायला लागतं. मनातल्या मनात आपली
आरास करून झाले ली असते. अजून बाजारातही न आले ली
गणेशाची मूती आपल्या मनातल्या दे खाव्यात स्थानापन्न
झाले ली असते . नैवेद्याच्या फमाा ईशी तर घरातून आधीच सुरू
झाले ल्या असतात. गणपतीचे आगमन होणार या नुसत्या
कल्पनेनेच मनाचा कोपरान् कोपरा उजळले ला असतो.
यंदाच्या गणे शोत्सवाची सुरुवातही नेहमीप्रमाणे अशीच
मनापासू न झाली आणण बघता बघता गणरायाने आपला णनरोप
घेतलासु द्धा आणण जाताजाता वर्ाभराची ऊजाा दे ऊन गेला.
या गणे शोत्सवाच्या णनणमत्ताने सगळ्या मराठी मंडळां ना
छायाणचत्रे पाठवायला सां णगतली त्याला प्रचंड प्रणतसाद
णमळाला आहे . एकमेकां पासून णकत्येक मैल दू र असले ल्या
मनां ना एकत्र आणण्याची गणेशोत्सवामागील णटळकां ची
संकल्पना अशारीतीने अजूनही यशस्वी होते आहे . मंडळी,
खरं तर भारतीय सं स्कृतीमध्ये सणावारां चे प्रयोजन मनाला
सतत उत्साही ठे वणे आणण मनावर नैराश्याची काजळी चढू न
दे णे हे च असावे. परं तु हा झाला आपला पारं पररक मागा. पण
म्हणतात ना ‘व्यक्ति णततक्या प्रकृती’ या म्हणीप्रमाणे
आजकाल बदलत्या जगात मानणसक स्वास्थ्य जपण्याची
प्रत्येकाची गरज वेगळी आहे . ती ओळखून सुदृढ मानणसक
आरोग्यासाठी वेगवेगळे उपाय आपल्यासमोर आणण्याचा
आमचा सतत प्रयत्न असतो. त्यापैकीच एक म्हणजे ‘Pranic
healing and mental well Being’ च्या नुकत्याच झाले ल्या
व्याख्यानाला नेहमीप्रमाणेच उत्तम प्रणतसाद णमळाला.

आता आपला आवडता, सवाां च्या औत्सुक्याच्या णवर्य
म्हणजे बृ हन्महाराष्ट्र मं डळाच्या आगामी अणधवेशनाची तयारी.
आनंदाची बातमी म्हणजे, अणधवेशनाला ‘Planet M’चे
प्रायोजकत्व णमळाले आहे . कोणवड काळात णमळाले ल्या या
पाणठं ब्यामुळे आमचा उत्साह णिगुणणत झाला आहे .
मंडळी, या मणहन्यातल्या उत्साही बातम्ां ना एक
दु ुः खाची णकनारही आहे . ती म्हणजे अशोक सप्रे यां च्या
णनधनाची! लॉस अँजलीस मधील तसेच बृ हन्महाराष्ट्र मंडळ व
एकंदर उत्तर अमेररकेतील मराठी बांधवां साठी उत्तररं ग
प्रकल्पािारे केले ल्या कामासाठी अशोकजी नेहमीच स्मरणात
राहतील. अशोकजी व त्यां च्यासारख्या अनेकां नी या मातीत
सां भाळू न ठे वले ला मराठीचा णदवा अणधक प्रखर करण्याचे
काम आपल्याला करायचे आहे . त्याला सवाां ची साथ णमळे ल
यात शंका नाही!
कळावे लोभ असावा!
आपली नम्र,
- विद्या जोशी (अध्यक्षा, बृहन्महाराष्ट्र मंडळ, उत्तर अमेररका)
Vidya.Joshi@bmmonline.org

पान क्र.

बृ.म. मंडळाच्या उत्तररं ग प्रकल्पाचे जनक डॉ. अशोक सप्रे
यांचे वनधन
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बृ. म. मंडळ अवधिेशन २०२२ िाताा
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बृ हन्महाराष्ट्र िृ त्त

अंकासाठी सावहत्य/मजकूर पाठविण्याचा पत्ता:

vinata@gmail.com or

बृ हन्महाराष्ट्र मं डळ उत्तर अमे ररका या संस्थेचे मु खपत्र
स्थापना 1981 (वशकागो)

Address: 3251 Thunderbird Court (E) Aurora IL, 60503

संस्थापक: कै . णवष्णु वैद्य , कै . शरद गोडबोले, जयश्री हुपरीकर
संपादक: णवनता कु लकणी, णशकागो, इणलनॉय

बृ हन्महाराष्ट्र िृत्त कायाा लय -सं पका:BMM Treasurer - Sona Bhide
3574 S. Marion Way, Chandler, AZ 85286
Ph- (480) 812-9511 (PST) Email- sona.bhide@bmmonline.org
िगाणीचे दर: Printed Copy: $25/ year
Subscription payment is accepted online by Paypal at:
https://www.bmmonline.org/vrutta/subscription

जावहराती ंचे दर

पूणा पान: $175 अधे पान: $ 100
पाव पान: $ 70 अष्ट्मांश पान: $ 50
वृत्त दर मणहन्यास प्रणसध्द होते. आदल्या मणहन्याच्या २० तारखेपयंत हाती
आले ल्या मजकुरातून वनिडक मजकूर नणजकच्या वृत्तपत्रात प्रणसध्द
करण्याचे सवा प्रयत्न केले जातील. मजकूर शक्यतो युवनकोड मराठीत MS
word/Text Fileसह ईमेलने पाठिािा.
प्रवसध्द झालेल्या मजकुराशी संपादक सहमत असतातच असे नाही.
णलखाणाच्या णनवडीचे, प्रकाशनयोग्य णकरकोळ बदलाचे आणण व्याकरणीय
दु रुस्तीचे अं णतम अणधकार संपादकांकडे राहतील.
पाठवले ल्या साणहत्याची पोच ईमे ल कळणवल्यास णदली जाईल.
बृहन्महाराष्ट्र मंडळाची कायाकाररणी (२०१९-२०२२)
मतावधकार असलेले सदस्य

अध्यि

णवद्या जोशी

णशकागो, इणलनॉय

सवचि

कोमल चौक्कर

लॉस अँजलीस, कॅणलफोणनाया

कोर्ाध्यि

सोना णभडे

णफणनक्स, ॲररझोना

सदस्य:

णमणलंद बावडे कर

ॲटलांटा, जॉणजाया

संदीप बेलखोडे

ऑक्तस्टन, टे क्सास

संदीप दीणक्षत

क्तिवलँड ओहायो

णशल्पा कुलकणी

बॉस्टन, मॅसॅच्युसेट्स्

हे मा राचमाळे

डे टरॉइट, णमणशगन

वनयुक्त सदस्य

माजी अध्यि: अणवनाश पाध्ये, बॉस्ट न, मॅस ॅच्य ुस ेट् स्
िृत्त संपादक: णवनता कु लकणी, णशकागो, इणलनॉय
विश्वस्त सवमती:
अध्यि :

मोणहत णचटणीस, णसॲटल, वॉणशंग् टन

सदस्य :

णनतीन जोशी, णशकागो, इणलनॉय

सदस्य :

सुन ील सूयावंश ी, ररजणफल्ड, कनेण टकट
...

vinatak.bmmvrutta@gmail.com

बृहन्महाराष्ट्र मंडळाच्या उत्तररं ग प्रकल्पाचे जनक
डॉ. अशोक सप्रे यां चे वनधन
अमे ररकेतील मराठी समाजाला णनवृत्तीनं तर ‘उत्तररं ग’ या
संकल्पनेिारे एक णदशा दाखवणारे डॉ. अशोक रघु नाथ सप्रे
यां नी मं गळवार णदनां क १४ सप्टेंबर २०२१ रोजी वयाच्या ७८व्या
वर्ी अत्यं त शां तपणे आपल्या
सवाां चा णनरोप घे तला.
नऊ मणहन्यां पूवी त्यां ना
पल्मनरी
फायब्रोणसस
या
आजाराचे णनदान झाले होते .
त्यानं तर त्यां नी अत्यं त धीराने
आणण आनं दी वृत्तीने या
आजाराशी सामना केला.
बृहन्महाराष्ट्र
मं डळाच्या
वतीने
उत्तर अमे ररकेतील
सवा च मराठी आणण भारतीय समाजासाठी उत्तररं ग
म्हणजे आयु ष्याचा उत्तराधा सत्कारणी कसा घालवावा, यासाठी
त्यां नी सभा, पररर्दा आणण मे ळावे घे ऊन भारतीय समाजात
आपल्या णनवृ त्तीनंतरच्या
प्रश्नां बद्दल
जागृती
णनमाा ण
केली. मराठी अणधवे शनात उत्तररं ग णवर्यक एक णदवसाची
पररर्द घे ण्याची प्रथा अशोक सप्रे यां नी सुरू केली. त्यां चे
सामाणजक काया , णदलखुलास व्यक्तिमत्व, प्रेमळ गणपष्ट् स्वभाव,
दू रदशीपणा, अत्यं त ने मकेपणे आणण ने टकेपणे प्रकल्प
करण्याची हातोटी, यामु ळे ते सवा वयाच्या आणण स्वभावाच्या
लोकां चे जगक्तन्मत्र होते .
त्यां च्या मागे पत्नी णवद्या हडीकर सप्रे, दोन मुली नंणदता
आणण मोणनका, जावई जॉन आणण तीन नातवंडे (दे वेन, लीना
आणण केलसी) आहे त.
त्यां च्या स्मरणाथा ज्ञानप्रबोणधनी फौंडेशन या संस्थेला
दे णगी पाठवल्यास त्याचा णवणनयोग फुफुसां चे णवकारां ना बळी
पडणाऱ्या भारतातील णबडी कामगार मणहलां साठी केला
जाईल. त्यासाठी www.jnanaprabodhinifoundation.org
या संकेतस्थळावर दे णगी दे ण्याची व्यवस्था आहे .
सप्रे कुटुं बीयां प्रत आपल्या भावना व्यि करण्यासाठी
sapre@aol.com ईपत्त्यावर ईमे ल पाठवावी.

‘ले खक तुमच्या भेटीला’

प्रकाशक: बृह न्महाराष्ट्र मंड ळ, उत्तर अमेर रका
संकेतस्थळ: https://www.bmmonline.org
Disclaimer: The advertised business is a wholly independent entity
from Bruhan Maharashtra Mandal (BMM). BMM is neither liable
nor responsible for any actions or communications between third
parties and the advertised businesses, including parents and
subsidiaries of the advertised businesses.

Live on BMM Facebook & YouTube
भाग १३:-सप्टेंबर २५, २०२१ सकाळी ११-११:३० CST
लेखक:- अचाना मेढेकर-मराठे (टोरां टो, कॅनडा)
संिादक:- वशल्पा कुळकणी (बॉस्ट न, मॅस ॅच्य ुस ेट् स् )
यूट्युब वलं क:https://www.youtube.com/watch?v=AXPvwAuO7Q4
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मराठी विश्ि (न्यूजसी) संयोवजत बृहन्महाराष्ट्र मंडळ अवधिेशन २०२२ िाताा
ऑगस्ट ११ ते १४, २०२२ - अटलांवटक वसटी, न्यू जसी
- प्रशां त कोल्हटकर (बृ. म. मं . अणधवेशन २०२२, न्यूजसी, संयोजन-प्रमु ख)
वक्रतुण्ड महाकाय सूयाकोणट समप्रभ
णनणवाघ्नं कुरु मे दे व सवाकायेर्ु सवादा
मां गल्याचे प्रतीक आणण काया णसद्धीस नेणाऱ्या मंगलमूतीला वंदन करून बृ. म. मं. (बीएमएम) २०२२
अणधवेशनाच्या तयारीचा एक नवीन आढावा घेऊन मी पुन्हा आपल्यासमोर आलो आहे .
गणपती हे महाराष्ट्राचे णप्रय आराध्यदै वत आहे . आपले इक्तित काया सफल व्हावे यासाठी सवाप्रथम
गणपतीचे पूजन करून त्याचे शुभाशीवाा द घेतले जातात. नुकताच संपन्न झालेला गणेशोत्सव, बऱ्याच
मराठी मंडळां नी तो आभासी (virtual) साजरा केला तर काही मंडळां ना वैयक्तिकररत्या साजरा
करण्याची सं धी णमळाली. भव्य डे कोरे शन, ढोल ताशा, आरास स्पधाा इत्यादी कायाक्रम सवा CDC COVID प्रोटोकॉल पाळू न
जवळपास सवा मंडळां नी गणेशोत्सव णदमाखात साजरा केला. गणेशोत्सव म्हणजे नुसती साग्रसंगीत पूजा आणण ढोल-ताशा यांचा
गजर असे नव्हे , तर आपण आपल्या चेतनेतील श्री गणेशाची प्राथाना करतो की, त्याने आपल्यासमोर मूतीच्या रूपात यावे; जेणे
करुन आपण काही काळ त्याच्याशी रममाण होऊ शकू, हसत खेळत संवाद साधू शकू.
बाप्पाच्या आशीवाा दाने गणेश चतुथीच्या शुभ मुहूताावर प्लॅनेट मराठी सोबत Title Sponsor म्हणून करार केल्याची घोर्णा
करताना मला अणतशय आनंद होत आहे . यासह, आम्ही इतर २ प्रायोजकां शी करार पूणा करण्यात यशस्वी झालो आहे . मां डके
ब्रदसा बीएमएम २०२२ साठी गो ग्रीन प्रायोजक (Go Green Sponsor)असतील तर A S Agri and Aqua LLP रजत
प्रायोजक (Silver Sponsor) असतील.
सप्टें बर मणहन्यात गणपती बाप्पाच्या सहवासातील णदवस कसे जादू मय झाले होते. सगळीकडे प्रचंड उत्साह आणण धम्माल.
आम्हीसु द्धा आपल्या लाडक्या बाप्पाकडे साकडं घातलंय, बीएमएम २०२२ च्या तयारीच्या यशस्वी वाटचालीसाठी! बीएमएम
आणण मराठी णवश्व, न्यू जसी टीमने थीम गाण्याचा नवीन क्तव्हणडओ लाँ च केला आहे . तो पाहण्यासाठी यू ट्युब णलंक:
https://www.youtube.com/watch?v=QJr9W4ihgqw
बीएमएम टीमने हाती घेतलेले बऱ्याच प्रकल्पां चे काम रीतसर चालू आहे. त्यात असंख्य स्वयंसेवकां चा हातभार आहे.
सवाां बरोबर एकजुटीने व
सामंजस्याने काम करण्यात
जी मजा येते, णकंवा
समाधान
णमळते
ते
स्वयंसेवकच सां गू शकेल.
मला
नेहमीच
णवणवध
क्षेत्रातील सवोत्तम लोकां ना
भेटण्याची संधी णमळत
असते. त्यां ची प्रणतभा,
बां णधलकी आणण त्यां ची
काम करण्याची वृत्ती मला
नेहमीच प्रेरणा दे ऊन जाते
आणण बरं च णशकता येते.
या अणधवेशनासाठी
काही नवीन उपक्रम हाती
घेण्यात
आले
आहे त.
त्यापैकी एक उपक्रम
‘एज्युकेशन सवमट’ बीएमएम व्यासपीठाचा भारतातील आणण अमेररकेतील युवक-युवतींना दू रगामी फायदा व्हावा, यासाठी
भारतातील णवद्यापीठे आणण उत्तर अमेररकेतील णवद्यापीठे यां च्यात णशक्षणाच्या सवा आघाड्ां वर आणण त्यातील णवणवध
बृ हन्महाराष्ट्र वृ त्त
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घटकां मध्ये कशी लक्षणीय प्रगती करावी, यावर संभार्ण
आणण चचाा आयोणजत केली जाईल. अनेक णवद्यापीठां नी या
उपक्रमात सहकाया करण्याची तयारी दशावली आहे . यात
आम्हाला श्री. मु कुंद चोरघडे आणण श्री. मुकुंद किे मोलाचे
मागादशा न करीत आहे त.
तसे बरे च काही करायचा बेत आहे , अनेक चुलींवर बरे च
काही णशजत आले आहे , पण तरी पानात पडण्यास आणण
त्याचा आस्वाद घेण्यास अजून थोडा वेळ लागेल, अशी
पररक्तस्थती आहे . बीएमएम अणधवेशनातील कायाक्रमां बाबत
जशी तु म्हाला माणहती करून घेण्याची उत्सुकता आहे , त्याहून
अणधक उत्सुकता आम्हाला ही माणहती तुमच्यापयांत
पोहचवण्याची आहे . काही आठवडयातच आम्ही आमच्या
सोशल मीणडया चॅ नेल्सिारे तुमच्यापयांत ही माणहती पोहोचवू.

या अणधवेशनाच्या णनणमत्ताने आम्ही तीन स्पधाा आयोणजत
करत आहोत. नाट्यरं ग (एकांणकका स्पधाा )
नृत्यरं ग (समूह णकं वा सांण घक नृत्य स्पधाा)
स्वररं ग (गायन स्पधाा)
याबद्दल आणण अणधवेशनाणवर्यी अणधक माणहतीसाठी bmm2022.org या संकेतस्थळाला भेट द्या.
प्रत्येक उगवता णदवस एक नवीन आशा, एक नवीन स्वप्न
घेऊन जन्माला येतो त्याचप्रमाणे प्रत्येक मणहना आपल्या
बीएमएम २०२२च्या अणधवेशनाकडच्या वाटचालीचा प्रगतीचा
पुढचा टप्पा गाठतो आणण त्याचा नवीन आढावा घेऊन मी
परत पुढच्या मणहन्यात तुमच्यासमोर येईन. चला तर मग
आता तुमचा इथेच णनरोप घेतो. Welcome to BMM 2022!
***

उत्तर अमेररकेतील गणेशोत्सि २०२१- झलक- (कांही मराठी मंडळातून फेरफटका)
महाराष्ट्र मंडळ ॲटलांटा
“दशान मात्रे मन”...
- िैभि साठे (सुवानी-जॉणजाया)
२०२० हे वर्ा जगभर सवाा ना कासा”वीस” करणारं ठरलं. णकत्येक लोकां नी आपले जवळचे लोक, नोकऱ्या, व्यवसाय तर
गमावले च पण आपल्याला घरातून बाहे र पडून भरभरून कसं जगावं हे ही णवसरायला झालंय. सण-वार, लग्न, वाढणदवस हे सवाच
संपूणापणे रद्द णकंवा तोंडाला मुखपट्ट्या बांधून अत्यंत कमी प्रमाणात केले गेले. अध्याा हून अणधक २०२१ गेले, लसीकरण झाले
(आपण इथे फि सु णशणक्षत आणण णववेकी लोकांबद्दल बोलत आहोत) तरीही मुखपट्ट्या आणण टाळे बंदी काही जायचं नावंच घेत
नाहीये . या अशा सवा गदारोळात गणपती करायचा की, नाही अशी चचाा आमच्या ॲटलां टाच्या महाराष्ट्र मंडळात (MMA) काही
मणहने चालू होती.
थां बा थां बा, with full disclosure, आमच्या ॲटलां टात २०२१ साली महाराष्ट्र मंडळ सणमतीच नाही. २०२० मध्ये
मोठ्या उत्साहाने जमलेल्या सणमतीला कोक्तव्हड पररक्तस्थतीमुळे काहीच करता न आल्याने आणण २०२१ मध्ये कोरोनाच्या भीतीने
कुणीच पु ढे न आल्याने सवा मंडळ ‘auto cruise’ वर चालू होते. पण मंदार वेंगुलेकर आणण राजीव घां ग्रेकर या MMA च्या
णवश्वस्तां नी आपण गणपती करायचाच या ठाम णनधाा राने या वर्ी पणहला कायाक्रम करायचाच असे ठरवले. गेली बरीच वर्े बाराशे
ते पंधराशे लोकं, ढोल ताशा, लेणझम, रं गमंचावरील कायाक्रम, नाटक, नाच, गाणी आणण दोन तास चालणारी णमरवणूक अशी
आम्हाला सवय झालेली. या वर्ी जेमतेम शंभर दीडशे लोक जमली तरी चालेल, but the show must go on! असे ठरले होते.
या वर्ी सवाा ना मोफत प्रवेश ठे वला होता.
१८ सप्टेंबरला लेक णसटी मधील शिी मंणदरात सालाबादप्रमाणे श्रींची
स्थापना झाली. सकाळी वैभव साठे यां नी यथासां ग प्राणप्रणतष्ठापना केली आणण
हजर मंडळींनी अथवाशीर्ा आणण आरती केली. या वर्ी बरे च नवीन चेहरे आले
होते. लवकरच त्यां च्या ओळखी होऊन गटही तयार झाले. शिी मंणदरातच
बनवलेल्या चणवष्ट् गुजराथी जेवणाचा आस्वाद घेऊन दु पारचे रं गमंचावरचे तीन
कायाक्रम झाले. वृर्ाली तेरणीकरां नी नृत्यबद्ध केलेला आधुणनक “छबीदार छबी”
आणण अणमत पवार यां नी नृत्यबद्ध केलेल्या अप्रणतम नृत्यां नी दशाकां चे मनोरं जन
केले. (For glimpses, Click HERE to see few photos.)
संध्याकाळी मनोभावे महाआरती केल्यानंतर श्रींची णवसजानाची णमरवणूक
काढण्यात आली. कोरोनाच्या सावटाखालीही लेणझम प्रेमी लोकां नी छान नाच
बसवलेला होता. मात्र एकदाचा नाणशक ढोल सुरु झाल्यावर सवाां मध्यें एक
स्फुरण संचारले आणण उस्फूता “गणपती नाच” सुरू झाले. णवसजानानंतर तृप्त
मनाने भिगण घरी गेले ते पुढच्या वर्ी लवकर आणण धुमधामीत या अशी
प्राथाना करीतच!
***
बृ हन्महाराष्ट्र वृ त्त
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कोलम्बस गणेश मंडळ
“ओंकार २०२१”

- हशाल केसकर (कोलम्बस, इं णडयाना)
कोलं बस गणे श मंडळाने सावाजणनक गणेशोत्सवाच्या १७व्या वर्ाा त पदापाण केलं . कोणताही सण, साजरा करण्यासाठी
लोक एकत्र आल्याणशवाय अपूणाच वाटतो. त्यामुळे २०२० ची मरगळ झटकून या वर्ी "नॉन-व्हच्युाअल" पद्धतीने उत्सव साजरा
करावा, अशी मं डळ कायाकत्याां ची इिा होती. अखेरीस योग्य णनयोजन आणण आवश्यक खबरदारी घेऊन, "back to normal"
गणेश उत्सव “ओंकार २०२१”, ९ ते १२ सप्टेंबर असा ४ णदवस णदमाखात साजरा करण्यात आला.
कोलं बस! इं णडयाना राज्याच्या मध्यभागी क्तस्थत, ५०,००० लोकसंख्या असले ले हे एक लहानसे गाव. पण गणेश उत्सव
साजरा करताना मात्र येथील भारतीय समुदायाचा उत्साह अगदी ओसंडून वाहतो. कोलं बस गणेश मंडळाची स्थापना २००५
मध्ये झाली आणण ते व्हापासून मंडळ भव्य सावाजणनक गणेश उत्सव साजरा करत आहे .
श्रीगणरायाची प्रणतष्ठापना शहराच्या डाउनटाउन मधील एका प्रशस्त अशा कम्ुणनटी इव्हेंट सेंटरमधे केली गेली. या वर्ी
मंडळाने "गरुडावर बसले ला गणपती" असा
हलता दे खावा सादर केला होता.
पणहल्या णदवशी श्रीगजाननाची शास्त्र शुद्ध
पध्दतीने र्ोडशोपचार पूजा आणण प्रणतष्ठापना
करण्यात आली. भाणवकां च्या सहवासात
आरती करून, तीथा-प्रसाद वाटपाने णदवसाची
सां गता झाली.
दु सरा णदवस गायनसेवेचा होता. गावातील
प्रणतभावान गायकां नी मराठी आणण अमराठी
भजने, अभंग, भक्तिगीते सादर केली. त्यां ना
सुमधूर साथ होती तबला, बासरी आणण
हामोणनयमची.
णतसऱ्या णदवशी सकाळी पंधरा कुटुं बां नी
मंडळाच्या मागादशानाखाली सावाजणनक
सत्यनारायण-पूजा केली. त्यानंतर णवष्णू सहस्त्रनाम- पठण आणण आरती झाली.
सं ध्याकाळी उत्सव रस्त्यावर ओसंडला. डाउनटाउनमधील एक रस्ता वाहतुकीसाठी बंद करण्यात आला होता आणण णवणवध
भारतीय शॉणपं ग आणण फूड बूथ उभारण्यात आले होते. रां गोळी प्रात्यणक्षक, मेंदी बूथने खूप गदी खेचली. बँड, बॉणलवूड नृत्य कायाशाळा आणण नंतर भारतीय शास्त्रीय आणण उपशास्त्रीय नृत्य सादरीकरण यानी संध्याकाळ उजळू न णनघाली. शेवटी
मंडळाच्या ढोल ताशा पथकाच्या क्तस्थर वादनाने कायाक्रम दणक्यात संपला. रणववारची सुरुवात अथवाशीर्ा सहस्त्रावतानाने झाली.
पारं पररक पालखीमध्ये गणपती बसवून णवसजान णमरवणुकीला दु पारी सुरुवात झाली. ढोल ताशाच्या गजरात आणण “गणपती
बाप्पा मोरया”च्या जयघोर्ात डाउनटाउन’मधून णमरवणूक नदीच्या णदशेने णनघाली. साधारणपणे दोन तास नृत्य आणण
जल् लोर्ानंतर, नदीणकनाऱ्यावर उत्तरपूजा आणण आरती करून, गणपती बाप्पाचे नदीमधे णवसजान करण्यात आले .
मं डळाने उत्सवाच्या दरम्ान णचत्रकला, मेंदी, नेल- आटा , फूड-आटा अशा णवणवध स्पधाा ही घेतल्या. मुलां साठी अथवाशीर्ा
पठण आणण मु ले व प्रौढां साठी गीता अध्याय पठण स्पधाा होत्या. जवळजवळ सहा मणहन्यां चे णनयोजन आणण स्वयंसेवकां चे अथक
पररश्रम यामुळे हा उत्सव अत्यंत यशस्वी झाला. मंडळाच्या फेसबुक पेज आणण यूट्यूब चॅनेलवर अणधक फोटो आणण क्तव्हणडओ
जरूर पहा. www.columbusganesh.com
***

पीओरीया (इवलनॉय) येथील गणेशोत्सि
जनसेिा अन ईशसेिा
- दीपश्री फाटक-शे टजी , गौरी कुलकणी (पीओररया, इणलनॉय)

पीओरीया हे इणलनॉय नदीकाठी वसलेल छोटं शहर! लोकसंख्या साधारणपणे १००,०००. णशकागो पासून ३-३.५ तास
डराईक्तव्हंग अं तरावर असलेल्या ह्या शहरात इणलनॉय राज्यातील सवाा त पणहली युरोणपयन सेटलमेंट झाली. १९ व्या शतकाच्या
सुरुवातीस पीओरीयाला microcosm market म्हणून ओळखले जायचे. याचे कारण, इथे स्थाणयक जनता अमेररकन संस्कृती,
मूल्यें, आणण परं परा दशावणारी होती. "Will it play in Peoria?" ही उिी त्यामुळेच प्रणसद्ध आहे . याच पीओरीयामध्ये एक बृ हन्महाराष्ट्र वृ त्त
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लहानसं मराठी मं डळ उत्साहाने कायारत आहे . दरवर्ी येथील मराठी मंडळातफे स्थाणनक ‘णहं दू टे म्पल ऑफ सेंटरल इणलनॉय’
मंणदरात गणे शोत्सवात प्रसाद-भोजन णदलं जातं. यंदाचं हे २०वे वर्ा! दरवर्ी गणपती दशानाला येणारे साधारणपणे ४००-६००
भि ह्या प्रसाद-भोजनाचा आस्वाद घेतात. २०१९ ला तर ही आकडे वारी ७५० होती! यंदा कोक्तव्हडची पररक्तस्थती लक्षात घेता
मंणदरात ये णाऱ्या भिगणां ना बॉक्स-लंच दे ण्याचं आमच्या मराठी मंडळाने ठरवलं. जेवणाचा बेत होता, मसाले भात, बुंदी
रायतं, वां गी-बटाटा भाजी, पोळी, बटाटा वडा, गोड णशरा, णजलबी आणण मोदक! ह्यातले पोळ्या आणण णजलबी वगळता सवा
पदाथा मंणदराच्या स्वयंपाक-घरात दरवर्ीप्रमाणे यंदाही
कायाकत्याां नी करायचे ठरले, पण कोक्तव्हड संदभाा तले सोशल
णडस्टन्स आणण मास्कचे णनयम पाळू नच. पूवी इथल्या स्थाणनक
मणहला प्रत्येकी २०-३० पोळ्या घरून करून आणत, पण सध्या
तयार पोळ्या बाजारातून आणल्या जातात. भोजनातल्या प्रत्येक
पदाथा करणाऱ्या कायाकत्याांची यादी आणण त्याचे गट णनमाा ण केले
जातात. मसाले-भात टीम, वां गी- बटाटा-भाजी टीम, णशरा टीम,
मोदक टीम, इत्यादी... अशी कायाक्रमाची आखणी होते.
गेली २० वर्े चालत आलेल्या ह्या परं परे मुळे णकती लोक
येणार, णकती णजन्नस लागणार, कुठून आणण णकती प्रमाणात
णजन्नस आणायचे ह्या सवाां चे नेमके अंदाज ठरलेले असतात.
कोक्तव्हडची पररक्तस्थती लक्षात घेता ३००-३५० लोकां चा अंदाज
होता पण यंदा ह्या णवघ्नहत्यााच्या दशानाला येणाऱ्या भिां ची रीघ
अगदी दु पारपयांत लागली आणण सुमारे ४००-४५० भिां ना प्रसाद
-भोजन दे ण्याचं भाग्य मराठी मंडळाला लाभलं. (For more
photos Click HERE.) प्रसाद-भोजनानंतर मंडळाच्या
कायाकत्याां नी मंणदराच्या स्वयंपाक-दालनाच्या सफाईचे कामही
मोठ्या आनंदाने पार पाडलं. बॉक्स-लंचच्या या णवतरणातून णमळालेला $३२०० रक्कमेचा णनधी मंणदराच्या कायाा साठी
मंडळातफे दे णगी म्हणून दे ण्यात आला. सवाा नी एकत्र येऊन साथीने आयोणजत होणाऱ्या ह्या परं परे चं मोल खूप आहे .
अशीच ही परं परा वर्ाा नुवर्े पीओरीयामध्ये चालत राहो, अशी ह्या गणरायाला मनापासून प्राथाना! बाप्पा मोरया!
***

वफवनक्स मेटरो महाराष्ट्र मंडळ - गणेशोत्सि २०२१
- समीर किळे कर (णफणनक्स, ॲररझोना)
दर वर्ी एकत्र येऊन गणपती साजरा करणारे
आपण, गे ल्या वर्ी पासून ‘ऑनलाईन’ ह्या नव्या
माध्यमाने तो साजरा करायला लागलो. प्रत्यक्षात
भेटण्याची मजा वेगळीच असली तरी ह्या प्रकारानेही
काही नवीन गोष्ट्ी आपल्या सगळ्यां ना णशकवल्या.
गणपती म्हणजे लहान मुलांचा णप्रय णमत्र. पण
त्यां च्या स्वास्थ्य सु रक्षे साठी णफणनक्स मे टरो महाराष्ट्र
मंडळाने २०२१ मध्ये सुद्धा गणपतीचा सोहळा
ऑनलाईनच ठे वला. (वफवनक्स मे टरो महाराष्ट्र
मंडळातील काही सदस्यांनी केले ली गणपतीसजािट पाहण्यासाठी- Click HERE.)
नेहमीप्रमाणे च शणनवारी आणण रणववारी
ऑनलाईन सां स्कृणतक कायाक्रमां ची धम्माल तर
होतीच पण सलग दहाणदवस घरोघरच्या आरत्यां ना
पण णफणनक्सच्या गणपतीप्रेमी मंडळींनी उत्साहाने
प्रणतसाद णदला.
बृ हन्महाराष्ट्र वृ त्त
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ह्या वेळेचा णफणनक्स मे टरो महाराष्ट्र मंडळातील सां स्कृणतक कायाक्रमां चा णवर्य होता, नातीगोती आणण महाराष्ट्राची
दे वस्थाने! ह्या वेगळ्या पद्धतीने अनेक बाल, युवा, आणण प्रौढ कलाकारां नी आपली कला गाणी, नृत्य, कथाकथन आणण नाटक
प्रस्तुत केले आणण इतरां नी त्यां चा आनंद घेतला. कायाक्रम ऑनलाईन असल्यामुळे ह्यात अनेकां ना सहभागी होता आले .
ह्या व्यणतररि, मंडळाने २१ वेळा अथवाशीर्ापठनाचेही आयोजन केले . रणववारची सकाळ एकदम मंत्रमुग्ध आणण
मंगलमय वातावरणां त गेली. सहा कुटुं बां नी २१आवताने करत सुमारे एक तास हा कायाक्रम रं गवला. गणरायाला सुद्धा नक्कीच
पोचला असे ल हा भाव; पण तोपयान्त दु पारच्या जेवणाची वेळ झाली होती. एकाच मंडपात जेवायची मजाच णनराळी असते, पण
सोशल णडस्टन्स पाळायचे कसे?, म्हणून मग मंडळाने घरोघरीच जेवण पोचवायचे ठरवले . मसाले -भात, उसळ, श्रीखंड-पुरी,
बटाटावडा आणण मोदक असा मराठमोळा बेत! एक उत्तरे ला आणण एक दणक्षणेला अशी दोन णठकाणावरून जे वणाचे वाटप
करण्यात आले . मंडळाच्या कायाकत्याां नी अणतशय उत्तम पद्धतीने आपली जबाबदारी पार पाडली. आणण त्याची पावती
अनेकां कडून आले ल्या ईमेलमधून णमळाली. ’गणपती बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्ी लवकर या’ असे म्हणत, पुढच्या वर्ी एकत्र
येऊन गणपती महोत्सव साजरा करू ह्या आशेतच सगळ्यां नी यंदाही गणपती बाप्पाचा णनरोप घेतला.
***

सॅन अँटोवनयो महाराष्ट्र मंडळाचा गणेशोत्सि

- ते जश्री सौरभ मगदू म (सॅन अँट ोणनयो, टे क्स स)
नमस्कार मंडळी !
केलं का गणपती बाप्पाला बाय बाय ?
आम्ही म्हणजे आमच्या सॅन अँ टोणनयो महाराष्ट्र मं डळानेही बाप्पाचा णनरोप घेतला, तो पु न्हा पु ढच्या वर्ी लवकर
भेटण्याच्या बोलीवरच! आपल्या मातीपासून, घरच्यां पासुन लां ब आले ले आपण सगळे आपल्या मायभूमीची आठवण सोबत
घेऊन राहतो. त्यामु ळेच सवा भारतीय बां धवां सोबत सगळे सण एकणत्रत येऊन समारं भपूवाक साजरे ही करतो. तसं तर आता
अमेररकन लोकां नाही आपल्या सोबत बरे च सण साजरे करताना आपण पहातो. आमच्या मराठी मंडळाला गणेशोत्सवासाठी
टॉम क्लका शाळे ची दारं उघडी करून दे णाऱ्या शाळे च्या अमेररकन कमाचाऱ्यां नीही ह्या उत्सवाचा जल् लोर् अनुभवला.
या वेळच्या गणेशोत्सवाचा रं ग काही वेगळाच होता नाही का?
एक-णदड वर्ाा च्या गृहकैदे नंतर एकणत्रत साजरा केले ला हा पणहला
मराठी सण. यावेळेस आमच्या मंडळाच्या बाप्पाचे आगमन 'गजाना'
करत झाले . अहो म्हणजे, यंदा आमच्या मराठी मंडळाचं स्वतुः चं ढोलताशा पथक तयार झालं य, आहात कुठे ? यात ढोलवर थाप दे णारे हात
फि फेटे वाल्यां चेच नव्हते बरं का, नथ घातले ल्यां चे पण अगदी तोडीस
तोड होते. ढोल- ताशा - झां ज - ले झीम सगळं च अगदी जमून आलं
होतं. "धतर ततर ततर..."च्या तालावर नाचत सगळ्यां नी बाप्पाचं स्वागत
केलं . अहाहा, काय तो जोश, काय ती ऊजाा, काय तो उत्साह..
अनुभवण्यासारखा होता !
शाळे च्या ऑणडटोररयमच्या स्टे जवर प्रणतस्थापनेची पूजा, आरती
मनोभावे झाली. मान्यवरां चे स्वागत, सत्कार, आभार आणण मंडळाच्या
नवीन सणमतीने जु न्या सणमतीचे सत्कार केले . आले ल्या पाहुण्यां चंही
मनोगत व्यि करून झालं . आणण णवणवध गुणदशानाचा कायाक्रम सुरू
झाला. आपापल्या अंगातील कलागुणां नी मंडळातील सदस्यां नी
उपक्तस्थत सवाां ना मं त्रमुग्ध केले .
या सवाा त कोक्तव्हडला णवसरून कसं चाले ल, मुळीच नाही!
जास्तीत जास्त काया क्रम मास्क लावून पार पडे ल, याची मंडळाच्या सभासदां नी काळजी घेतली. बाप्पाच्या दशानाच्या रां गेतही
सवाां नी काळजी घे तली.
काया क्रमाच्या शेवटी सवाां ना पोटातल्या कावळ्यां ची आठवण झाली आणण सवाां चे पाय शाळे च्या कॅफेटे ररयाकडे वळले .
मस्तं गोड मऊ मोदक आणण त्यावर तुपाची धार, मसाले भात आणण ताक, मटकीची उसळ, बटाट्याची भाजी, चपाती...
मम्मम्म... अजू नही आठवलं तरी, तोंडाला पाणी सुटतंय. झक्कास बेत! जेवण असो वा बाप्पाची आरास, 'एकमेकां सहाय्य करू,
अवघे धरू सु पंथ' या बोलीप्रमाणे छोट्यांपासून मोठ्यांपयांत सवाां च्या सहकायाा ने हा गणेशोत्सव णनणवाघ्न पार पडला. शेवटी
बाप्पाकडे सवाां ची एकच णवनंती होती, 'णनरोप घेतो दे वा आम्हा आज्ञा असावी, चुकले अमुचे कां ही, त्याची क्षमा असावी.'
गणपती बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्ी लवकर या !
***
बृ हन्महाराष्ट्र वृ त्त
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'वसॲटलकरांनी' केले बाप्पाचे जोरदार स्वागत!
- गायत्री हडीकर (णसॲटल, वॉणशंग्टन )
'णसॲटल महाराष्ट्र मं डळाचा' या वर्ीचा 'गणे शोत्सव' दणक्यात साजरा झाला. खर, तरं कोक्तव्हड नंतरच्या काळात प्रत्यक्ष
सहजररत्या भेटणं खूपचं कठीण होऊन गेलं होतं. आणण त्याचवेळी खऱ्या अथाा ने एकत्र येणं, भेटीगाठी होणं, एकत्र येऊन
कोणताही सण साजरा करणं यात णकती मजा असते, आनंद असतो आणण त्या सगळ्या गोष्ट्ी आपल्या आयुष्यात णकती
महत्त्वाच्या आहे त हे अणधक प्रकर्ाा ने जाणवले. यावर्ी सुदैवाने तो प्रणतक्षेचा काळ संपला आणण कोक्तव्हडच्या सगळ्या णनयमांचे
पालन करून णसॲटलकरांनी गणरायाचे एकत्र भेटून स्वागत केले. एक वेगळ्याच प्रकारचा उत्साह, जल्लोर्, आनंद
वातावरणात जाणवत होता.
१८ सप्टें बरला 'रे डमं ड' इथल्या 'वेदा' मं णदराच्या बाहे रील आवारात या वर्ीचा 'णसॲटल महाराष्ट्र मंडळाचा’ गणेशोत्सव
साजरा झाला. सकाळी ढोल ताशा, लेझीम आणण नृत्य अशा बहारदार णमरवणूकीत बाप्पाचं स्वागत करण्यात आलं. या
णमरवणु कीत लहान मुलां पासून मोठ्यां पयांत अनेकजण सहभागी झाले होते. सादर करणारी मंडळी मराठमोळ्या पारं पाररक
वेर्ात उठून णदसत होती. सवा प्रेक्षकां ना सुद्धा या णमरवणुकीने ताल धरायला लावला. अशा जोर्ात व उत्साहात गणेशोत्सवाची
सुरुवात झाली. यां नतर प्राण-प्रणतष्ठापना, आरती व अथवाशीर्ा पठण करण्यात आलं.
यंदाच्या गणेशोत्सवात आणखीन
एक णवशेर् आकर्ाण होतं, 'हस्तकला
स्पधे चं'. या स्पधे चा णवर्य 'महाराष्ट्राची
संस्कृती' असा होता. यामध्ये अगदी
खाद्यसंस्कृती, नृत्य, लोककला अशा
महाराष्ट्राची सं स्कृती दाखवणाऱ्या ३डी
वस्तू कुटुं बाने एकत्र येऊन तयार
करायच्या होत्या. यात मंडळातल्या
अनेक कुटुं बां नी सहभाग घेतला. आणण
ते आटा णपसेस गणेशोत्सवात एक
सजावटीचा भाग म्हणून ठे वण्यात आले
होते . महाराष्ट्राची सं स्कृती दाखवणारा
३६० णडग्री वूड लॉग आटा एका कुटुं बाने
तयार केला होता तर एका कुटुं बाने
महाराष्ट्रातल्या णवणवध परं परा आणण पद्धती यासं बंधी िे आटा तयार केले होते . याणशवाय अष्ट्णवनायक िे आटा , गु ढीपाडवा
साजरा करणारी मराठी बाहुली, पैठणीचे कॅनव्हास पेंणटं ग, पंढरपूरची वारी आणण वारकरी णशवाय णवठोबा रखुमाई, पादु का
पालखी, वारली पें णटं ग, क्रोशेच्या वस्तू असे वैणवध्यपूणा आटा णपसेस त्या णठकाणी ठे वण्यात आले होते. तरुणां ना मराठी संस्कृती
कलेच्या माध्यमातू न समजून घेता यावी, त्यां नी यात कुटुं बांच्या मदतीने सहभाग घ्यावा, हा हे तू या हस्तकला स्पधेमागे होता.
'णसॲटल महाराष्ट्र मंडळाने' आणण गणे शोत्सव साजरा करायला आले ल्या सवाां नी कोक्तव्हडचे सवा णनयम पाळू न णमरवणू क,
हस्तकला स्पधाा या सवा णठकाणी उदं ड प्रणतसाद दे ऊन काया क्रमाची शोभा वाढवली. व सवाां नी महाराष्ट्रीयन पद्धतीच्या ‘पॅक्ड् फूड’ चा आस्वाद घे तला.
आरती आणण अथवाशीर्ा पठणाने एक सकारात्मक व मंगलमय वातावरण तयार झाले होते.
***

असा झाला टोरांटो (कॅनडा) मधील गणेशोत्सि!

- शुभदा िकनळ्ळी (टोरांट ो, कॅ नडा)
काळोखी रात्र हळू हळू संपुष्ट्ात येऊन नवीन आशा घेऊन येणारी पहाट उगवावी त्याप्रमाणे कोरोनाचं सावट णकंणचत
बाजूला सारून भाद्रपदातील संकष्ट्ी चतुथीच्या णदवशी आपल्या मंगलमूतीचं आगमन झालं . मराठी भाणर्क मंडळ, टोरांटो
आणण टोरां टो मधील गणेशपूजनासाठी वाहून घेतले ली एक सेवाभावी संस्था ‘श्री गणेश याग पररवार’ यांच्या संयुि णवद्यमाने
शुक्रवार णद. १० सप्टेंबर २०२१ रोजी गणेशोत्सव णहं दू हे ररटे ज सेंटर येथे श्री. णवद् युत जोशी गुरुजी यां च्या मागादशानाखाली
अणतशय उत्साहात साजरा झाला. सकाळी मुहूताा नुसार श्रीगणेशाची प्राणप्रणतष्ठापना केली गेली. संध्याकाळी भाणवकां च्या
सोयीसाठी पु न्हा ढोल-ताशांच्या गजरात श्रींचं आगमन, अणभर्ेक, पूजा आणण २१ वेळा अथवाशीर्ा पठण करण्यात आलं .
अपेक्षेप्रमाणे मं डळाच्या अनेक भाणवकां नी प्रत्यक्षरीत्या हजेरी लावली. सवाां नी सोशल णडस्टक्तन्संग, मास्क, यांचं काटे कोर पालन
केले .
बृ हन्महाराष्ट्र वृ त्त
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टोरां टोच्या मराठी भाणर्क मंडळाच्या परं परे प्रमाणे आरत्यां चा अणतशय णशस्तबद्ध व भक्तिपूणा गजर, महाआरती,
बाप्पाचं दशान, तीथा, प्रसाद यां नी भिगण अगदी तृप्त होऊन गेले.
दु सऱ्या णदवशी त्याच स्थळीं बाहे र मंडप घालू न ‘श्री गणेश याग
पररवार’च्या प्रथेप्रमाणे शास्त्रशुद्ध पद्धतीने गणेश हवन करण्यात आलं .
हवामान अणतशय अनुकूल होतं , मंद साक्तत्वकता भरून राणहली होती. त्यानंतर
गणेश णवसजान पूजा साग्रसंगीत पार पडली आणण प्रसादाचं जेवण जेऊन तृप्त
मनाने बरीचशी मंडळी आपापल्या घरी परतली. त्यानंतर गुरुजी, यजमान
आणण काहीमंडळींनी शाडूच्या पयाा वरणूरक गणपतीबाप्पाचे णवसजान ‘क्रेणडट
व्हॅली’-नदीत अगदी काळजीपूवाक करून बाप्पाला णनरोप णदला.
रणववार णद. १२ सप्टेंबर सकाळी ९ ते १० ह्या वेळात अखंड अथवाशीर्ा
पठण करण्यात आले . टोरां टो मंडळाच्या या उपक्रमाला अनेक गणेशभिां नी
उत्साहाने प्रणतसाद णदला. प्रसाद करं बेळकर गुरुजींनी याचे संचलन केले .
गणपती बाप्पाची ६४ कलां चा अणधपती ही ओळख साथा करण्यासाठी मंडळाने
आयोणजत ‘श्री वसंत कानेटकर जन्मशताब्दी महोत्सव पुष्प पणहले ’ ह्या
कायाक्रमां तगात टोरां टो मधील स्थाणनक कलाकारां नी नाट्यसंगीताचा कायाक्रम
सादर केला. त्यानंतर श्री. कानेटकर यांच्या स्नुर्ा आणण नातू यां नी त्यांच्या काही
हृद्य आठवणी सां णगतल्या आणण प्रेक्षकां ना पुन्हा एकदा त्या सुवणाकाळाची
सुखद सफर घडवली.
प्रत्येक सोहोळ्याचे थेट प्रक्षेपण मंडळाच्या फेसबुकवरून करण्यात आले .
त्यामुळे अनेक ज्येष्ठ नागररकां ना हा संपूणा सोहोळा घर-बसल्या पाहता आला.
यूट्युबर हा काया क्रम https://youtu.be/9E1onjxVJB8 या संकेतस्थळावर कधीही पाहता येईल. अशा प्रकारे २०२१ सालचा
मराठी भाणर्क मंडळ टोरां टो’चा गणेशोत्सव मोठ्या उत्साहात आणण सकारात्मक वातावरणात पार पडला.
***

बृहन्महाराष्ट्र िृत्त पु रिणी
ऑक्टोबर २०२१ - ई विभाग -

वचत्र-कलपना

(बृ. म. मंडळाच्या संकेतस्थळािर)

- शीतल रां गणे कर (लॉस अँ जलीस), विनता कुलकणी (वशकागो)

- गणेशोत्सि:-काही िणवचत्रे
- उत्तररं ग सत्र : विर्य- आठिणी माझ्या गािाच्या
- For Kids:- Game: Bigger than Big-By
Rajiv Tambe (Pune)
िाचण्यासाठी संकेतस्थळ:Click:- HERE or Visit
https://bmmonline.org/vrutta-supplements/

- BMM Yuva-Vani:- October 2021
Click HERE or Visithttps://bmmonline.org/yuva-vani-archives/

- रावशभविष्य:- ऑक्टोबर २०२१ - द्वारा- दादा दामले (न्यू जसी)
िाचण्यासाठी संकेतस्थळ:Click:- HERE or Visithttps://bmmonline.org/rashi-bhavishya/
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उत्तररं ग
एकमेकांचे धरुनी हात | सुखशान्तीची शोधू िाट ||
चला राहू आनं दात | आयुष्याच्या उत्तररं गात ||
बृ . म. मंडळाच्या “उत्तररं ग” प्रकल्पां च्या माणहतीसाठी सं पका:
संदीप दीवित बृ . म. मंडळ काया काररणी सदस्य, उत्तररं ग नेतृत्व फोन क्र. 1-216-926-6696 ईमेल sandeep.dixit@bmmonline.org
विद्या जोशी - अध्यक्षा, बृ . म. मं डळ फोन क्र. 1-224-321-2948 ईमेल Vidya.Joshi@bmmonline.org
.........................................................................

उत्तररं ग सत्र क्र. ६७ - ऑगस्ट २८, २०२१
आठिणी माझ्या गािाच्या

अहिाल: स्मिता कंटक (णवक्तल्मंग्टन, डे लावेअर)
हे सत्र आजवरच्या सवा सत्रां पेक्षा आगळे वेगळे म्हणावे लागेल. बावीस वक्त्ां चा सहभाग
लाभलेल्या या सत्राने, सां गली णजल्ह्ह्यातील छोट्याशा कोकरूड गावापासून थेट न्यूझीलंडपयांत
अनेक गावां च्या आठवणींनी प्रेक्षकां ना मंत्रमुग्ध करून टाकले. जणु काही आम्ही सवाजण
त्यां च्याबरोबर एका अनोख्या सफरीवर जाऊन आलो.
१९४० - १९९० या काळाची ही सफर तीन तास चालली होती, आणण तरीही ती संपूच नये
असे सवाां नाच वाटत होते. "गुण गाईन आवडी" अशा णजव्हाळ्याने सां णगतलेली आपापल्या गावां ची
वणानं, थोडा इणतहास, थोडा भूगोल तर या सफरीत होताच. पण त्याबरोबर होत्या सुगंधासारख्या
दरवळणाऱ्या आठवणी- बालपणीच्या, घराच्या, मैत्रीच्या, आप्तांच्या, शाळांच्या, णनसगाा च्या, तशाच महत्त्वाच्या सामाणजक
घटनां च्या आठवणी.
काही अपररणचत गावां बद्दल ऐकताना पुष्कळ नवीन माणहती समजली. मालवणी, अणहराणी भार्ां ची झलक ऐकायला
णमळाली. मुंबई-पु ण्यासारख्या शहरां चीसुद्धा, "माझं गाव" अशी आपुलकीने, नव्याने ओळख झाली. काही वक्त्ां नी
स्लाइड् सिारे णचत्रां ची जोड णदल्यामुळे आठवणी णजवंत होऊन, त्या त्या काळच्या समाजजीवनाची एक एक क्तखडकी
उघडल्याचा भास होत होता. आज स्माटा फोनच्या जमान्यात कल्पना करणं कठीण, अशा अडचणींना सामोरं जाण्याचे,
जीवनमू ल्यं जपण्याचे अनुभव ऐकून प्रेक्षकां ची मने भारावून गेली. स्मरणरं जनाचा आनंद लुटून, झूमवर सतत णटप्पणी णलहून
आठवणींमध्ये उत्स्फूता भर टाकली जात होती. या सत्रातील विे आणण त्यां नी जागवलेल्या आठवणींची गावे खालील प्रमाणे:

टीप:- बृ .म. मं डळाच्या उत्तररं ग णवभागाने आयोणजत वरील सत्रामधील काही वक्त्ां नी सादर केले ल्या ’आठवणी माझ्या
गावाच्या’ बृ हन्महाराष्ट्र वृत्त पु रवणी ई णवभागात समाणवष्ट् केल्या आहे त. िाचण्यासाठी संकेतस्थळ:https://bmmonline.org/vrutta-supplements/ Or Click:- HERE
***
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Charity giving to any entity in India is now easy
with
Foundation for Small Charities India, Inc. (FSCI)
Granted by IRS
A (501 (C)(3) Tax Exempt Status.
An affiliate ‘Foundation for Small Charity’ (FSC) has the 80-G
and FCRA required Registration in India,
allowing you to give at will,
without any red tape.
India recipients of your giving need not be a registered charity.
Your school or college never attempted to obtain tax exemption in
India, which is very expensive.
FSC is the answer.
For more detailsVisit our Website “WWW.SmallCharity.Org”
Or
Email to Admin@SmallCharity.Org
You will hear from:
Ramesh Sarva, CPA, 183 S. Broadway,#210, Hicksville NY 11801
Cell: 347-232-8668

Join Donor List:

SUHASINI JOSHI

COSMIC BEATS

KAMALAKAR PENDSE

ATHASHREE

KISHOR DANDEKAR

AMPTE FOUNDATION

KIRAN NANDINI JOAG

V.T. PATIL FOUNDATION

MUKUND SHAILA DIDOLKAR

EDUCATIONAL FOUNDATION

SUBHASH SUHASINI PURANIK

CASP, PATHAK TRUST

RAHUL PUNAM MUTHA

ANAND RISHI HOSPITAL- AHMADNAGAR MH

KASI& GEETHA GABBITA

NIH, INDIA

ANDREW LEDERER

BUILDASCHOOLININDIA.COM

JAGDISH & SHUBHANGI THAKUR

MADHAV NAGARKAR, SWAROOP YOG

KOTESWARA RAO KUNDA MD

GUNTUR AP EDUCATIONAL FOUNDATION
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Subscription Remittance Address
BMM Newsletter
3574 S. Marion Way
Chandler, AZ 85286

HEALTH INSURANCE
INDIVIDUAL & GROUP HEALTH
INSURANCE FOR
* VISITORS
* H-1 B VISA HOLDERS
* PERMANENT RESIDENTS
( Some restrictions apply)

For more information:
Contact: Padmaja Bapat
Independent Insurance Agent
616 Rhodes Hill Court
Martinez, GA 30907
Tel: 888 705 8271

E-mail: padmaja.p.bapat@gmail.com

Website: visitors-insurance.com

