
नमस्कार मंडळी, 

दाटलेलं आभाळ धुक्याचा पदर 

सृष्टीवर बर्ााची पांढरीशुभ्र 

चादर...  

       शशकागोतील  जानेवारी 

मशिन्यातलं िे नेिमीचं शचत्र. 

अशावेळी ऊब असते ती 

घरातल्या  िीटरची आशि 

मनातल्या  आठविीचंी. 

जानेवारी मशिना म्हिजे 

नववर्ाासि शतळसंक्ांत, 

भारताचा प्रजासत्ताक शदन 

आशि त्याशवर्यी आपल्या  

आठविी. अर्ाात आपि िे 

दोन्ही सि येरे्िी मोठ्या 

उत्सािात साजरे करतो. 

ओमीक्ॉनच्या आगमनाने यावर अजूनिी र्ोडी बंधने आिेतच 

पि कोरोनाचे िे वादळ आता र्ार काळ शटकिार नािी असे 

वाटते. िे खरे ठरावे एवढीच प्रार्ाना करू या.  

    आपले बहुप्रतीशित अशधवेशन अगदी जवळ येऊन 

ठेपले आिे. ११ ऑगस्ट ते १४ ऑगस्ट रोजी अटलांशटक शसटी 

नू्य जसी येरे् िोिाऱ्या या अशधवेशनाचे आपिां सवाांना 

आग्रिाचे शनमंत्रि! उत्तर अमेररकेतील सुमारे ५००० 

पे्रिकांच्या उपस्थर्तीत रंगलेल्या  भेटीगाठी, संवाद, 

सांसृ्कशतक कायाक्म, खाद्यपदार्ाांची रेलचेल, तारेतारकांची 

उपस्थर्ती, भरघोस बशिसे अशी बिार याशठकािी 

अनुभवायला शमळते. यावेळीिी अनेक नवनवीन कल्पनांसि 

ती अनुभवायला शमळेल. मराठी नाट्य आशि संगीतिेत्रातील 

शदग्गजांची उपस्थर्ती लाभिार आिे. कलाकारांच्या या 

मांशदयाळीत उत्तर अमेररकेतील २५ शिरातील थर्ाशनक 

कलाकारांची धमाल सादरीकरिेिी आिेत. िे सगळे आयोजन 

नेटके व्हावे म्हिून गेल्या  दोन वर्ाांपासून अशधवेशनाची 

कायाकाररिी सोना शभडे, कोमल चौक्कर, मोशित शचटिीस, 

िेमा राचमाळे, बृ. म. मं. अशधवेशन नू्य जसी, अटलांशटक 

शसटीचे प्रशांत  कोल्हटकर, अमर उऱ्िेकर, शविार देशपांडे, 

पुनीत मराठे यांचे अर्क प्रयत्न सुरू आिेत. 

या तयारीबरोबरच आपले नैशमशत्तक कायाक्मिी सुरूच 

असतात. नुकताच ‘कॅशलडोस्कोप ’ िा प्रशसद्ध गायक हृर्ीकेश 

रानडे, मधुरा दातार आशि सुप्रशसद्ध बासरीवादक अमर ओक 

यांच्या गायन आशि बासरीवादनाची एकत्र सुरेल गंुर्ि   

असलेला कायाक्म सादर झाला. अर्ाातच या कायाक्माला 

उदंड प्रशतसाद शमळाला.  

मंडळी, आपल्या  अस्वथर् मनाला शांत करण्यासाठी 

संतांनी अनेक उपाय सांशगतले आिेत. याच उदे्दशाने मानशसक 

स्वास्थ्यासाठी आपल्या  कायाशाळा असतात. यावेळी 

कल्पना शनमकर यांच्या Recharge and relax with Ground-

ing Meditation या व्याख्यानाचा अनेकांनी लाभ घेतला.      

‘लेखक तुमच्या भेटीला’ या आपल्या  लोकशप्रय 

सदरात २९ जानेवारी रोजी जयंत कुळकिी यांच्याशी शिल्पा 

कुलकिी यांनी केलेल्या  गप्ांचा रशसकांनी आनंद घेतला.   

      बीएमएम करॉके िा आपला अजून एक hit कायाक्म. ३० 

जानेवारीला झालेल्या  या कायाक्मात ४२ सिभागी िौशी 

गायकांनी नवीन वर्ााची गािी गाऊन धमाल केली.  

   आनंदाची गोष्ट म्हिजे बीएमएमचे ‘जागतीकीकरि’ आशि 

‘रेशीमगाठी’ या आपल्या  मित्त्वाकांिी उपक्मांना दीघा 

उपक्मांच्या  अंतगात शवश्वस्ांनी मान्यता शदली आिे. 

चला तर, नव्या वर्ाात नवी स्वपे्न.. नव्या आशा, नव्या 

पंखांसि भरारी घेऊ या!  

  आपली नम्र 

   सौ. विद्या रि ींद्र जोश  (अध्यिा, बृ.म.मंडळ, उत्तर अमेररका) 
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बृहन्महाराष्ट्र  िृत्त  

 

बृहन्महाराष्ट्र  मींडळ उत्तर अमेररका या सींस्रे्चे मुखपत्र  

     स्र्ापना 1981 (वशकागो) 

सींस्र्ापक:- कै. शवषु्ण वैद्य, कै. शरद गोडबोले, जयश्री हुपरीकर  

सींपा्क: -शवनता कुलकिी, शशकागो, इशलनॉय  

बृहन्महाराष्ट्र  िृत्त कायाषलय -सींपकष :- 

BMM Treasurer - Sona Bhide   

3574  S. Marion Way, Chandler, AZ 85286  

Ph- (480) 812-9511 (PST) Email- sona.bhide@bmmonline.org        

िगषण चे ्र:- Printed Copy: $25/ year   

Subscription payment is accepted online by Paypal at:  

https://www.bmmonline.org/vrutta/subscription 

जावहरार् ींचे ्र   

पूिा पान: $175    अधे पान: $ 100  

  पाव पान: $ 70    अष्टमांश पान: $ 50 

 

वृत्त दर मशिन्यास प्रशसध्द िोते. आदल्या मशिन्याच्या २० र्ारखेपयंर् िाती 

आलेल्या मजकुरातून वनिडक मजकूर  नशजकच्या वृत्तपत्रात प्रशसध्द 

करण्याचे सवा प्रयत्न केले जातील. मजकूर शक्यतो युवनकोड मराठ र् MS 

word/Text Fileसह ईमेलने पाठिािा.  

प्रवसध् झालेल्या मजकुराश  सींपा्क  सहमर् असर्ार्च असे नाह . 

शलखािाच्या शनवडीचे, प्रकाशनयोग्य शकरकोळ बदलाचे आशि व्याकरिीय 

दुरुस्ीचे अंशतम अशधकार संपादकांकडे राितील.  

पाठवलेल्या साशित्याची पोच ईमेल कळशवल्यास शदली जा ईल.     
बृहन्महाराष्ट्र  मींडळाच  कायषकाररण  (२०१९-२०२२) 

                                 मर्ावधकार असलेले स्स्य   

                                         वनयुक्त स्स्य  
      
 माज  अध्यक्ष:-  अशवनाश पाध्ये, बॉस्टन, मॅसॅच्युसेट  स   
 
िृत्त सींपा्क:-   शवनता कुलकिी, शशकागो, इशलनॉय    
                                            
                                    विश्वस्त सवमर् :  
 
अध्यक्ष :-        मोशित शचटिीस, शसॲटल, वॉशशंग्टन  
 
स्स्य :-        शनतीन जोशी, शशकागो, इशलनॉय  
 
स्स्य :-        सुनील सूयावंशी, ररजशर्ल्ड, कनेशटकट            
                            ...  
प्रकाशक:-    बृिन्मिाराष्टर  मंडळ, उत्तर अमेररका  
सींकेर्स्र्ळ:- 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. 

बृिन्मिाराष्टर  वृत्त      रे्बु्रवारी  २०२२        

अींकासाठ  सावहत्य/मजकूर पाठविण्याचा पत्ता:- 
vinata@gmail.com   or   vinatak.bmmvrutta@gmail.com  

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

अध्यक्ष:-  शवद्या जोशी शशकागो, इशलनॉय 

सवचि:- कोमल चौक् कर लॉस अँजलीस, कॅशलर्ोशनाया  

कोर्ाध्यक्ष:-  सोना शभडे शर्शनक्स, ॲररझोना 

स्स्य:-  शमशलंद बावडेकर  ॲटलांटा, जॉशजाया 

 संदीप बेलखोडे ऑस्स्टन, टेक्सास 

 संदीप दीशित  स्िवलँड ओिायो 

 शशल्पा कुलकिी  बॉस्टन, मॅसॅचु्यसेट  स   

 िेमा राचमाळे  डेटर ॉइट, शमशशगन 

डॉ. अवनल अिचट याींना श्रध्ाींजल  

    ख्यातनाम सामाशजक कायाकते, 

पत्रकार,  साशिस्त्यक, बासरीवादन, 

शचत्रकला, काष्ठशशल्प, ओररगामी या 

कलांमधे रमिारे डॉ. अशनल अवचट 

(एम. बी. बी. एस.) यांचं  २७ 

जानेवारी, २०२२ रोजी वयाच्या  

७७व्या वर्ी शनधन झालं. सामाशजक 

आशि सांसृ्कशतक िेत्रात त्यांनी मोठं 

योगदान केलं आिे. 

  व्यसनमुक्त समाज व्हावा, या धे्ययाने त्यांनी व त्यांच्या 

पत्नी डॉ. सुनंदा (ऊर्ा -अशनता)  अवचट यांनी पुण्यामधे्य 

१९८६ मधे्य  मुक्तांगि  व्यसनमुक्ती कें द्र आशि पुनवासन 

संथरे्ची थर्ापना केली. डॉ. अशनल अवचट यांनी शकते्यक वरे् 

या कें द्राच्या संचालकपदाचा कायाभार सांभाळला. त्यांनी 

आपल्या पत्नी डॉ. सुनंदा अवचट यांच्या सिकायााने 

व्यसनमुक्तीची शोधलेली शवशशष्ट पध्दती जगभरांतील अनेक 

व्यसनमुक्ती कें द्रांमधे्य वापरली जाते.  व्यसनमुक्ती कें द्र सुरू 

करण्यासाठी मागादशाक व बंधनकारक ठरिारे ‘शमशनमम 

सँ्टडडा ऑर् केअर मॅनु्यअल’ तयार करण्यातिी 

'मुक्तांगि'चा मोठा वाटा आिे. मिाराष्टर ात पुण्यासि इतर २४ 

शठकािी व्यसनमुक्ती कें द्राचे काम सुरू आिे.   

डॉ. अशनल अवचट यांनी आपली पत्रकाररता नेिमीच 

समाजातील गररबी, अन्याय व भ्रष्टाचाराचे बळी असलेल्या  

असिाय जनतेच्या शितासाठी वापरली. मजूर, दशलत, भटक्या 

जमाती, वेश्या यांच्या प्रश्नांशवर्यी त्यांनी शवपुल लेखन केलं 

आशि साशित्यातिी मोलाची भर घातली. त्यांची २२ पुस्के 

प्रकाशशत झाली आिेत.  

डॉ. अवचट यांना व्यसनमुक्ती िेत्रातील कायाासाठी 

भारताच्या राष्टर पतीचं्या िसे् राष्टर ीय पुरस्कार, सलग तीन वरे् 

मिाराष्टर  शासनातरे् त्या-त्या वर्ाातील उतृ्कष्ट पुस्क-

पुरस्कार, न्यायमूती. रामशास्त्री प्रभुिे प्रशतष्ठानतरे् 

सामाशजक न्याय पुरस्कार, मिाराष्टर  राज्य वाङ्मय पुरस्कार, 

साशित्य अकादमीतरे् प्रर्म बाल-साशित्य पुरस्कार आशि 

अनेक पुरस्कारांनी सन्माशनत करण्यात आले. अमेररकेतील 

शवशवध मराठी मंडळांत त्यांची व्याख्याने  झाली. ॲटलांटा येरे् 

२००५मधे्य आयोशजत बृहन्महाराष्ट्र  मींडळाच्या अवधिेशनार् 

डॉ. अवचट सन्माननीय आमंशत्रत अशतर्ी म्हिून उपस्थर्त 

िोते. २०१८मधे्य अमेररकेतील महाराष्ट्र  फाऊीं डेशनतरे् 

त्यांना साशित्य गौरव पुरस्कार देण्यांत आला.  

डॉ. अशनल अवचट यांच्या शनधनाने एक कृतीशील 

कायाकते व संवेदनशील लेखक िरपले. त्यांनी उभारलेल्या 

मुक्तांगि संथरे्च्या कायाातून व त्यांच्या साशित्यसंपदेतून ते 

कायम स्मरिात राितील!  

    - विनर्ा कुलकणी (संपादक, बृिन्मिाराष्टर  वृत्त)  

*** 
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रेश मगाठ -  वििाहोतु्सक  िधूिराींचा (प्रत्यक्ष) मेळािा  

- सौ. विद्या रि ींद्र जोश  (अध्यिा, बृ.म.मंडळ,उत्तर अमेररका) 

बृिन्मिाराष्टर  (बृ. म.) मंडळ गेल्या शकते्यक दशकांपासून उत्तर अमेररकेतील मराठी बांधवांसाठी ‘मराठीपि’ 

जोपासण्याचे काम करते आिे. अगदी लिानांपासून मोठ्यांपयांत प्रते्यक वयोगटासाठी कािी ना कािी उपक्म राबवून मराठी 

संसृ्कतीची जोपासना आशि संवधान करिे िे  बृ. म. मंडळाचे उशद्दष्ट आिे. ’युवा’ आशि ‘युवावािी’ सारख्या उपक्मांद्वारे 

शवशेर्तः  मुलांमधे्य मराठीची पाळेमुळे अशधक घट्ट व्हावी म्हिून बृ. म. मं. प्रयत्नशील आिे.  

या सगळ्ांत, शवशेर्तः  उपवर वधूवरांसाठी एखाद्या उपक्माची आवश्यकता जािवत िोतीच. त्यातच २०१९ च्या डॅलस 

येर्ील अशधवेशनात आयोशजत मेळाव्यात शववािोतु्सक वधूवर आशि त्यांचे पालक पररचय मेळाव्याला शमळालेला भरघोस 

प्रशतसाद पािता िी संकल्पना आिखी व्यापक पातळीवर न्यावी, जेिेकरून उत्तर अमेररकेतील मराठी शववािोतु्सक 

मुलामुलीनंा आयुष्याचा सुयोग्य जोडीदार शनवडण्याची संधी शमळेल, असा शवचार बृ. म. मंडळ अध्यिा शवद्या जोशी आशि 

आयोजक पद्मा जोशी यांच्या मनात आला. त्यानुसार शवद्या जोशी यांच्या अध्यितेखाली २०१९-२०२२ च्या  बृ .म. मंडळाचे 

सदस्य असलेल्या मंडळांनी अशा वधूवरसूचक उपक्माला मान्यता शदली आशि ‘रेशीमगाठी’ चा जन्म झाला. आयुष्याचा 

जोडीदार शोधण्याचा पारंपररक आशि  आधुशनक अशा दोन्ही मागाांचा समन्वय या उपक्मात साधला आिे. शशिि, कररयर, 

आवडीशनवडी, कुटंुब, संसृ्कती आशि एकूि व्यस्क्तमत्त्व अशा पैलंूचा समावेश वधूवरांच्या पररचयपत्रात केला जातो.  

      बृ. म. मंडळ कायाकाररिीवरील  शवद्या जोशी, शनतीन जोशी, सोना शभडे, संदीप बेलखोडे, आशि रेशीमगाठी प्रकल्पातील 

स्वयंसेवक पद्मा जोशी, अशनता कांत यांच्या अर्क प्रयत्नाने ‘रेशीमगाठी’ संकेतथर्ळाचे शडसेंबर २०२० मधे्य उद  घाटन झाले 

आशि माचा 

२०२१ 

पासून िे 

संकेतथर्ळ 

कायारत 

आिे.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

पशिल्या कािी मशिन्यातच संकेतथर्ळाचे ३०० सदस्य झाले. यांपैकी ९० सदस्यांच्या उपस्थर्तीत एक प्रत्यि संमेलनिी ११ 

शडसेंबर २०२१ रोजी शशकागो येर्ील जे. डबु्ल. मेररयाट येरे् आयोशजत करण्यात आले िोते. उत्तर अमेररकेतील वेगवेगळ्ा 

राज्यांतून या संमेलनात सिभागी झालेल्या सदस्यांचे बृ. म. मंडळाच्या कायाकत्याा पल्लवी बेटसूर आशि राशधका देसाई यांनी 

मनापासून स्वागत केले. मनमोकळ्ा वातावरिात सभासदांचा एकमेकांशी पररचय आशि शवचारांचे आदानप्रदान व्हावे, याकडे 

शवशेर् लि शदले गेले. उपस्थर्त सदस्यांची एक छोटीशी पररचय-पुस्स्काच उपस्थर्तांना देण्यात आली िोती, संमेलनाची 

सुरुवात खेळीमेळीच्या वातावरिात एकमेकांचा पररचय करून घेत झाली. त्यानंतर संमेलनासाठी खास शवचारपूवाक 

शनवडलेले,  कल्पक खेळ खेळत शववािेचु्छक वधूवर यांचा  एकमेकांशी पररचय आशि संवाद झाला.  

शेवटी जाताजाता या सदस्यांनी व्यक्त केलेल्या प्रशतशक्या आशि त्यांच्या चेिऱ्यावरचे िास्य िीच कायाक्म यशस्वी 

झाल्याची पावती िोती. उपस्थर्तांना सुयोग्य वधूवर शमळावे आशि एखादी गोड बातमी लवकरच शमळावी अशी वाट आयोजक 

बघत आिेत. आता यापुढील मेळावा ऑगस्ट २०२२च्या नू्य जसी, अटलांशटक शसटी येर्ील अशधवेशनात िोईल. 

अशधक माशितीसाठी संकेतथर्ळ:-  https://reshimgathee.bmmonline.org/index.php 

        बृ.म.मंडळाच्या टीम-रेशीमगाठी तरे् धन्यवाद! 

                                                                                 *** 

https://reshimgathee.bmmonline.org/index.php
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- प्रशाींर् कोल्हटकर ( नू्य जसी ) 

बृ. म. मंडळ अशधवेशन २०२२- संयोजक 

                    नमस्कार मंडळी, 

        २०२२ या नव्या वर्ााच्या 

आगमनासि बृिन्मिाराष्टर  मंडळाच्या 

आगामी अशधवेशनाच्या तयारीचा वेग 

आशि उत्साि अशधकच जोमाने वाढला 

आिे. प्रते्यक उगवते वर्ा कािी नवीन 

आशा, स्वप्न आशि कािी नवीन आव्हानेदेखील घेऊन येते, जी 

आपल्या शनयंत्रिाबािेर असू शकतात. २०२२ िे असेच एक 

वर्ा आिे. आपल्याला वेळोवेळी अनेक आव्हानांचा सामना 

करावा लागतो आिे. आमची टीम ह्या सवा अडचिीवंर मात 

करून आशि अडर्ळे पार करून पयाायी मागा शोधत आिेत.  

आता ह्याचवर्ी आपलं अशधवेशन आिे, बरं का! चला, 

कामाचा वेग वाढवू या, अशा भावनेने कामांची ठरवलेली 

मुदत गाठली जात आिे. सवा सशमत्या आपापले टपे् पूिा 

करण्यासाठी शनयोजनपूवाक कामे करत आिेत. सशमत्या 

आशि सशमत्यांचे स्वयंसेवक आमच्या शवस्ाररत कुटंुबाचा एक 

भाग आिेत. प्रते्यक स्वयंसेवक आपापली जबाबदारी 

समर्ापिे सांभाळत आिेत. शवशवध  सशमतीमंधे्य  सुसंवाद 

आशि समन्वय साधला आिे.  अशधवेशन कायाकाररिीच्या 

शनयशमतपिे िोिाऱ्या बैठकीमधे प्रते्यकाला शवशवध 

सशमतीमधे्य काय काम चालले आिे, िे जािून घेण्याची उत्तम 

संधी असते.  

अशधवेशनासाठी नोदंिीचे काम सुरू झाले आिे. 

िॉटेल बुशकंग, गु्रप सीशटंग, देिगीदारांसाठी शवशेर् सुशवधा, 

चाइल्ड केअर, शवशेर् गरजा, जे्यष्ठ नागररकांसाठी व्हील 

चेअर, शवशेर् सािाय्य या सवा गोष्टी शवचारात घेतल्या जात 

आिेत, जेिेकरून त्यांना अशधवेशनात कायाक्मांचा मनमुराद 

आनंद घेता येईल. लिान मुले असलेल्या पालकांसाठी 

बालसंगोपनाचा पयााय उपलब्ध असेल, जेिेकरून पालकांना 

अशधवेशनातील सवा कायाक्मांना उपस्थर्ती लावता येईल.  

मुख्य अशधवेशनाच्या शतशकटांव्यशतररक्त मेजवानीचा कायाक्म 

(Banquet), सीएमई (Continuing Medical  Education), 

व्यवसाय-पररर्द (Business Conference) आशि 

उत्तररंगसाठी Day 0 चे शतशकट लवकरच उपलब्ध करण्यात 

येईल. दजेदार करमिुकीच्या कायाक्मांबरोबरच मराठी 

मािसांची सवाागीि उन्नती कशी िोईल ह्या शवचाराने िे 

अशतररक्त वैशवध्यपूिा कायाक्म आखण्यात आले आिेत. 

https://bmm2022.org/faq/ या संकेतथर्ळाला भेट 

देऊन सवाांना इतर सवलतीचंा  लाभ घेता यईल.  

मराठी रशसकांच्या मनाचा ठाव घेिारे उत्तमोत्तम 

कायाक्म आिण्यासाठी आमची सशमती अशतशय मेिनत घेत 

आिे.  

रशसकांना पसंत पडतील असे मातब्बर कलाकार तर िवेच 

पि त्याबरोबर नवीन कलाकारांना वाव शमळावा िे आम्ही 

जाितो. भारतातील कलाकारांनी सादर केलेल्या कायाक्मात 

सवा पे्रिकांना नेिमीच शवशेर् रुची असते. अशधवेशनासाठी 

नाट्य, संगीत, व्याख्यान, शवनोदी कायाक्म इत्यादी घेऊन 

नामवंत आशि मान्यवर कलाकार भारतातून येिार आिेत. 

सध्याच्या बदलत्या स्व्हसा शनयमावलीवंर आमची टीम 

बारकाईने नजर ठेवून आिे म्हिूनच कायाक्म शनशित 

िोण्यास र्ोडा शवलंब िोत आिे. कायाक्म शनशित िोताच ती 

माशिती अशधवेशनाच्या bmm2022.org या संकेतथर्ळावर 

आशि सोशल मीशडयाच्या माध्यमातून रशसकांपयांत वेळोवेळी 

पोचवली जािार आिे. उत्तर अमेररकेतील  कािी मंडळाचे 

कायाक्म जािीर झाले आिेत. 

- नू्य जसी  -   ’कॅम्प वशळवडे, कोल्हापूर’ 

         - व्हशजाशनया -  ’जरीपटका’ 
- टेक्सास -     ‘मराठी अस्स्त्व’ 

         - शशकागो -    ‘ऐका रंगदेवते तुझी किािी’ 
     - बे एररया -    ‘रशसकांचा हृदयथर् तारा’ 

आम्ही जािीर केलेल्या खालील तीन स्पधाांसाठी 

प्रवेशशका पाठवण्याची मुदत वाढवण्यात आली आिे 

• नाट्यरंग (एकांशकका स्पधाा) 

• नृत्यरंग (समूि शकंवा सांशघक नृत्य स्पधाा) 

• स्वररंग (गायन स्पधाा) 

या स्पधाांसाठी नोदंिी करण्यास अजून उशीर झालेला 

नािी.  तुमची प्रशतभा अशधवेशनात पेश करण्याची नामी संधी 

शमळवण्यासाठी कृपया लवकरात लवकर नोदंिी करा. 

अशधक माशितीसाठी संकेतथर्ळ:  

 https://bmm2022.org/register-for-competition/  

ह्या अशधवेशनाच्या शनशमत्ताने प्रकाशशत िोिाऱ्या 

स्मरशिकेसाठी साशित्य पाठवण्यासाठी आमंशत्रत करत आिे. 

तुमच्यातल्या दडलेल्या लेखकाला शब्दरूपाने व्यक्त 

िोण्याची िी नामी संधी दवडू नका. कृपया तुमचे मूळ 

अप्रकावशर् काम जसे की लघुकर्ा, कशवता, लेख, 

पाककृती, मराठी शकंवा इंग्रजीत; तसेच रेखाशचते्र, शचते्र, 

वं्यगशचते्र, र्ोटो इ. पाठवा. साशित्य पाठशवण्याशवर्यीचे सवा 

शनयम आशि सूचनेसाठी संकेतथर्ळ:    

https://bmm2022.org/smaranika-bmm2022/  

जशी प्रते्यक पिाट आशेचे नवे शिशतज घेऊन येते 

त्याचप्रमािे प्रते्यक मशिना आपल्या बीएमएम २०२२च्या 

अशधवेशनासंबंशधत तयारीच्या प्रगतीचा पुढचा पल्ला गाठतो 

आशि उत्साि वाढवतो. त्याचा आढावा घेऊन मी परत पुढच्या 

मशिन्यात तुमच्यासमोर येईन.  

चला तर मग, आता तुमचा इरे्च शनरोप घेतो. 

Welcome to BMM 2022! 

*** 

बृहन्महाराष्ट्र  मींडळ अवधिेशन नू्य जसी  

ऑगस्ट ११-१४, २०२२   

https://bmm2022.org/faq/
bmm2022.org
https://bmm2022.org/register-for-competition/
https://bmm2022.org/smaranika-bmm2022/
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- वसद्धार्ष भार्खींडे  (मिाराष्टर  मंडळ बे एररया) 

बे एररयातील मिाराष्टर  मंडळाने १६ जानेवारी, २०२२रोजी 

मकरसंक्ांतीचा कायाक्म लॉस अल टोस ह्या रम्य शिरामधे्य साजरा केला. 

ओशमक्ोनचे संकट बघतां, मंडळाने सूज्ञपिे िा कायाक्म डर ाईव्ह थू्र 

पद्धतीने केला.  

मंडळाच्या या कायाक्मात सिभागी प्रते्यक कुटंुबास, खास 

भारतातून मागवलेले वाि रांगोळी, पतंग, कालशनिाय,पारंपररक रचनेचे 

मास्क तसेच िळदी कंुकू आशि शतळगुळ अशी समग्र भेट देण्यात आली. 

तसेच चशवष्ट पुरी, भाकरी, वांगी-रस्सा, बटाटा-भाजी, मसाले-भात आशि 

शतळगुळ पोळीचे पॅशकंग केलेले भोजनदेखील प्रते्यकाला घरी नेण्यास 

देण्यात आले. मंडळाच्या लिानग्या स्वयंसेवकांनी संक्ांत-सिाशवर्यी 

माशितीपूिा एक सुरेख प्रिसन यूटु्यब द्वारे प्रसाररत केले. मंडळाने ह्या 

प्रिसनाचा ऑशडओ एर्एम द्वारािी प्रसाररत केला. ह्या कायाक्मात 

आपापल्या गाडीमधे्य बसून एकूि दीडशेजि सिभागी झाले. त्यांच्या 

आगमनाच्या वेळी सनई वादन तसेच गुलाबांच्या पाकळ्ांसशित मंडळाचे 

स्वयंसेवक िजर िोते.  

ह्या कायाक्माच्या सवेििामधे्य मंडळीनंी नव्वद टक्क्याहून जास् 

सकारात्मक प्रशतसाद शदला. मंडळाच्या स्वयंसेवकांना सद्य पररस्थर्तीवर 

मात करून आपि मकरसंक्ांत सि आपल्या समुदायासोबत साजरा 

करू शकलो, ह्याचे खूप समाधान वाटले.  

*** 

महाराष्ट्र  मींडळ बे एररयाचा    
डर ाईव्ह थू्र पद्धर् ने मकरसींक्राींर् चा कायषक्रम  

‘लेखक रु्मच्या भेट ला’ 

 On BMM YouTube & BMM Facebook  

Live & Recorded  

भाग १७:-  जानेिार  २९, २०२२,  दुपारी ११  (CT)   

लेखक ि शचत्रपट संगीताच्या दुशमाळ ध्वशनमुशद्रका, 

शचत्रपटातील दुशमाळ छायाशचते्र यांचे संग्रािक, शचत्रकार, 

छायाशचत्रकार-जयींर् कुळकणी, नू्य यॉका   

 सींिा्क:- वशल्पा कुळकणी, बॉस्टन.  

To watch, Click or visit weblinks below:- 

BMM Youtube Or BMM Facebook     

वचत्त रु्झे माझे एक….  

- वप्रया गोडबोले   (एशडसन,  नू्य जसी) 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

दूरदेशी असिारा एक शप्रयकर सैशनक  

आशि त्याची पे्रयसी, यांच्यावर शलशिलेले  

एक पे्रमगीत  

 

वचत्त रु्झे माझे एक….  

 

अधीर मन माझे, तुझ्या भेटीला मुके, 

आसुसलेली रु्ले, म्हिती मज कवेत घे। 

 

तू दूर सले, मी माघारी, 

मी नयनांची ओजंळ, तू धार अशंू्रची 

मी काजळीच्या शनशी ंतुझी पािते वाट 

तू काळजीने माझ्या जागतो रात 

तुझे काळीज माझ्या जखमांसवे, 

आसुसलेली रु्ले, म्हिती मज कवेत घे। 

 

तो िि आठव तव सुमने उधळीत वृष्टी, 

शिशतजावर एक अनाशमक बिरून आली सृष्टी, 

लोचने न्यािाळत, मंद स्स्मताच्या अलगद रेर्ा, 

अन  स्पशा तुझ्या िाताचा मखमली हृदया… 

िे शचत्र नवे, स्वप्नवत   का न िोऊ वाटे खरे, 

आसुसलेली रु्ले, म्हिती मज कवेत घे. 

 

ये आता न रािवे मजला ना तुला, 

येशील ना तरी शिशतजाच्या अंबरांताला, 

बघ, सुवाशसक रु्लांच्या अनंत पायघड्या 

स्वागतािा उभ्या दािी शदशा… 

घट्ट शमटल्या  डोळ्ात िोऊ एकरूप असे 

आसुसलेली रु्ले, म्हिती मज कवेत घे. 

                    *** 

https://www.youtube.com/channel/UCZfn97uT8atsC9-CLAwJeRQ
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ह्या नाट्यशनशमातीची सुध्दा एक गंमतच 

आिे. एका डेशनश शसनेमावर आधाररत 

असलेलं िे नाटक मुकंुदने मराठी आशि शिंदी 

ह्या दोन भार्ांत रूपांतररत केलं. "रूपांतररत" 

अशासाठी की, आता िे डेन्माका मधे्य न घडता 

मंुबईत घडतंय!  

मंुबई शिरातील शवलेपाले पासून 

कामाठीपुऱ्यापयांत घडिारे त्यातले प्रसंग 

अशतशय चपखल आशि वास्ववादी वाटतात. 

नाटक दोन भार्ांमधे्य संपूिापिे वेगळ्ा 

संचात सादर करिे ह्यात मुकंुदमधला 

मेिनती, अनुभवी आशि सुजाि शदग्दशाक 

प्रकर्ााने जािवतो.  तुम्ही िे नाटक दोन्ही 

भार्ांत बशघतलं तर तुम्हाला ते शनस्श्चतपिे 

अनुभवायला शमळेल. अर्ाात यात 

कलाकारांच्या कौशल्याचा वाटा आिेच. 

सोबत नाटक पािण्यासाठी यूटु्यबच्या दोन्ही 

links देत आिे. एक पे्रििीय कलाकृती 

आशि एक अशभनव प्रयोग म्हिून िे नाटक 

शनस्श्चतच तुमच्या पसंतीस उतरेल.    

Marathi Version:-  

https://youtu.be/9tTTcUPdpwE 

Hindi Version:-     

https://youtu.be/Bk9pjCmqgoY 

*** 

पे्रमाचा डाि 

  -रोवहर् काळे (ग्रीन स्व्हल, साऊर् कॅरोलायना)  

 

 

 

 

 

 

 

काळीज चोरून म्हिे मी साव आिे 

तुझ्या पे्रमाचा कसला िा डाव आिे 

नयनी तुझ्या लपलेला जो भाव आिे 

माशझया स्वप्नांतील तेच ते गाव आिे ! 

 

आठविीआड शवसरण्याचा का आव आिे 

आयुष्यभर तुज सोबतीची मज िाव आिे 

मयाादांच्या कंुपिापल्याड माझी धाव आिे 

अमाप पे्रम हृदयी, जमान्यात जरी ताव आिे ! 

 

हृदयी शवरिाचा जरी खोल घाव आिे 

सिवासाचा तुझ्या जरी अभाव आिे 

परीअधुऱ्या स्वप्नांना  जरा वाव आिे 

हृदयी तुझ्या जोवर माझे नाव आिे ! 

*** 

"्ोर् " - एक र्रारक नाट्यानुभि 

-वनर् न जोश  (शशकागो, इशलनॉय) 
          अमेररकेतल्या  प्रते्यक नाट्यपे्रमीला  

"कला" (कॅशलर्ोशनाया आट  ास   असोशसएशन  -

CALAA) िी कॅशलर्ोशनायातली नाट्यसंथर्ा 

पररशचत आिे. मुकंुद मराठे आशि "कला"चे  

कलाकार गेली अनेक वरे् शवशवध आशि 

दजेदार "कला"कृती सादर करीत आिेत. 

पारंपररक ते प्रायोशगक असे सवा नाट्यप्रकार 

सातत्याने सादर करून बे एररयातल्या (म्हिजे 

अमेररकेतलं पुिंच म्हिाना!) चोखंदळ 

रशसकांचं मनोरंजन करण्याचा वसा "कला"ने 

घेतला आिे. 

 "करोना"च्या काळात जगभरातल्या  रशसकांपयांत पोिोचण्याची संधी 

सवाच 

कलाकारांना 

शमळाली. 

तंत्रज्ञानाच्या 

आधारे अनेक 

अशभनव प्रयोग 

नाट्यशनशमातीची 

नवी शिशतजं 

शोधू लागली. 

"कला"ने असाच 

एक आगळा 

वेगळा 

ऑनलाईन 

नाट्यप्रयोग 

सादर करण्याचं ठरवलं. "दोर्ी" िा एक वेगळाच नाट्यानुभव िोता.  

कलाकारांच्या शे्रयनामावलीत अनेक नावं वाचून िे सगळं करायला 

शकती मोठा रंगमंच लागेल िा प्रश्न मला सतावत िोता. पि प्रत्यिात 

रंगमंचावर र्क्त एक पात्र आशि बाकीची सवा पाते्र र्क्त आवाजातून 

पे्रिकांना भेटतात, िी कल्पनाच भन्नाट िोती!   

मंुबई पोशलस’खात्याच्या आपत्कालीन सािाय्यता कें द्रात (Emergency       

Dispatch Center) घडलेलं िे नाट्य. इन्स्से्पक्टर समर प्रते्यक कॉल घेतो 

आिे आशि त्याचबरोबर प्रते्यक कॉल करिाऱ्याची नवी आपत्ती आपल्या  

समोर येते. िे सगळं इतकं वेगानं घडतं की, पे्रिकाला शवचार सुद्धा करायला 

वेळ शमळत नािी. त्यातल्या कािी लोकांना ताबडतोब मदत पाठवली जातेय 

असं वाटतानाच दुसरा कॉल येतोय आशि समर एका नवीन समरप्रसंगाला 

सामोरा जातोय. नाटकाच्या ह्या तूर्ान वेगात मग एक वेगळंच कािीसं 

अनाकलनीय नाट्य िळूिळू उभं राितंय. िे अपिरिाचं प्रकरि आिे की, 

आिखी कािी ह्या संभ्रमात पे्रिक िरवून जातोय. शवर्वृिाला पालवी रु्टत 

जावी तशी वेगवान वळिं आशि कलाटिी घेत िे र्रार-नाट्य पे्रिकांच्या 

अंगावर येतं.  

कंटर ोल रूम मधला एकटा इन्स्से्पक्टर समर आशि बाकी सगळे र्क्त 

घाबरलेले, भेदरलेले, शकंचाळिारे आवाज पि तरीिी त्यातल्या प्रते्यकाची 

व्यर्ा, कारुण्य, भीती आपल्याला भेडसावत रािते. एखाद्या गूढकरे्चा शेवट 

िोतांना जी उतं्कठा वाटते, तशीच इरे्िी वाटते पि मधले कािी संवाद 

पे्रिकाला पुन्हा एका नव्या उपकर्ानकाची चाहूल शकंबहुना हूल देऊन 

जातात. नाटकातल्या ह्या भागाने ते एका वेगळ्ाच उंचीवर जातं.   

https://youtu.be/9tTTcUPdpwE
https://youtu.be/Bk9pjCmqgoY
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टेक्सस ’ड प फ्र ज’- एक अनुभि ! 

- मनोज पागन स (डॅलस, टेक्सस)  

    २०२२चा रे्बु्रवारी मशिना आला 

अन   मला आठवली, गेल्या वर्ीची 

- रे्बु्रवारी २०२१ मधली आमची 

वॅलें टाईन पाटी. गेल्यावर्ी डॅलसला 

१० रे्बु्रवारी पासून रोज पिाटेचं 

तापमान शून्याच्या खाली  राशिले 

िोते आशि शशनवार १५ 

रे्बु्रवारीपासून पुढचे कािी शदवस  

िवामान-खात्याने शिमवृष्टीचे 

भाकीत केले िोते. म्हिून 

शुक्वारच्या रात्रीची वॅलें टाईन 

पाटी आम्ही लवकर आवरती घेतली. डॅलसला बर्ा  क्वशचतच 

पडतो आशि आता साधारि चार वर्ाानंतर शिमवृष्टी िोिार  

म्हिून सगळे डॅलसकर आनंदात िोते. पि कोिालाच 

कल्पना नव्हती की, येिाऱ्या आठवड्यात शनसगााने आपल्या 

नशशबी काय डोकेदुखी शलहून ठेवली आिे!  

११ रे्बु्रवारीला र्ोटा-वर्ा येरे् झालेल्या भयानक 

जीवघेण्या अपघातामुळे सगळ्ांनी सध्याच्या िवामानाच्या 

स्थर्तीची चांगलीच धास्ी घेतली िोती. रस्त्यावर गोठलेल्या 

बर्ाामुळे घसरून १३३ गाड्या एकमेकांवर आदळल्या िोत्या.  

पुढचा पूिा आठवडा तापमान शून्याच्या खाली राशिले आशि 

सगळ्ा पस्ब्लक युशटशलटी सस्व्हासेसचे पूिापिे बारा वाजले.  

१५ रे्बु्रवारी, शशनवारी सकाळपासून भुरू-भुरू बर्ा  

पडायला सुरवात झाली आशि शनसगााच्या त्या शवलोभनीय 

रूपाची दृश्ये आपल्या कॅमेऱ्यात शटपायला सगळे लोक 

घराबािेर पडले. जेमतेम इंच भर पडलेल्या बर्ाामधे्य स्नोमॅन 

उभा करण्याचे मुलांचे प्रयत्न शजरे्शतरे् शदसत िोते. पि तो 

संुदर आशि िळुवार वाटिारा स्नो खरं तर आम्हाला सांगत 

िोता की, “ये तो बस टर ेलर िै शपक्चर अभी बाकी िै!”. रशववार 

सकाळपयांत चांगला ३ ते ४ इंच बर्ा  जशमनीवर साठला िोता. 

टेक्सस साठी र्ारच दुमीळ असिारं शिवाळ्ातील अद  भूत-

भूमीचं  (winter-wonderland) दृश्य सगळीकडे अवतरलं. 

आदल्या रात्री शवशवध प्रसारमाध्यमांतून आशि शवशवध 

ऑनलाईन, सोशल मीशडयाच्या गु्रप्समधून तुमच्या घरातले 

नळाचे पािी शठबकत (dripping) ठेवा अशा सूचना शदल्या 

गेल्या िोत्या. मी ती सूचना काटेकोरपिे पाळून शकती मोठं 

संकट टाळलं िे लवकरच शसद्ध झालं. येिाऱ्या संकटाची 

पशिली चाहूल तेव्हा लागली जेव्हा शवद्यतु पुरवठा-वाशिन्या 

बंद (power cut) िोऊ शकतात अशी बातमी आली. 

गोठिाऱ्या तापमानामुळे पॉवरपॅ्लन्  स   त्यांच्या पूिा िमतेने 

काम करू शकत नािीत असे कारि देण्यात आले.   

       रशववारचा अख्खा शदवस लोकांनी बर्ाात भरपूर मजा 

अनुभवली.  छोट्यामोठ्या उतारांवरून पुठ्ठा, टायर, डब्याची 

झाकिं इत्यादी... जे कािी शमळेल ते घेऊन लिानमोठे  असे 
सगळेजिं बर्ाावरून मनसोक्त घसरगंुड्या करत िोते.  

त्याच बरोबर आदल्या  शदवशी केलेल्या  स्नोमॅनवर नवीन र्र 

चढवून स्नोमॅनला धष्टपुष्ट करण्यात येत िोतं.  

     शवशेर् म्हिजे अनेक 

भारतीय स्स्त्रयांनी साडी 

नेसून श्रीदेवी शकंवा जुिी 

चावलाच्या स्टाईलमधे्य 

पोसेज घेऊन आपल्या  

नवऱ्यांना हुडहुडी 

भरेपयांत बर्ाामधे्य उभे 

करून स्वत:चे र्ोटो-

सेशन्स करून घेतले.  

  रशववारच्या रात्री पासून 

खऱ्या पररस्थर्तीची 

जािीव व्हायला लागली. 

पशिलं पॉवर कट कािी 

भागात सुरू झाले आशि 

ज्या लोकांनी आपले नळ 

गळते ठेवले नव्हते त्यांचे 

पािी बंद झाले. रात्री तापमान ७ ते १० रॅ्रेन्हाईट  (-१२ -१३ 

सेल  शसयस) च्या दरम्यान राशिले. वीज पुरवठा बंद आशि 

गोठलेले पाईप्स आपत्तीसाठी कारिच िोते. सुदैवाने  

आमच्या राित्या भागामधे्य लाईट  स   दर अधाा एक तासानी येत 

िोते, पि कािी जवळच्या वसाितीमंधे्य पुढचे तीन ते चार 

लाईट  स   नव्हतेच.  

दोन शदवसांपूवी पडलेल्या शिमाचा सोमवारनंतर, 

कडक बर्ा  झाला िोता आशि नंतर पुनः  अजून र्ोडी 

शिमवृष्टी झाली. इरे् टेक्ससमधे्य उत्तरेकडील रं्ड 

राज्यांसारखी शिमवृष्टीच्या आधी रस्त्यांना मीठ शकंवा वाळू 

टाकून ठेवायची पद्धत नसल्यामुळे, रस्त्यांवर बर्ााचा र्र 

साठला आशि वाितूक जवळ जवळ पूिापिे बंद झाली. 

कोस्व्हडमुळे आधीच मयााशदत तास चालू असलेली वॉलमाटा  

सारखी मोठी दुकाने सुद्धा वाितूक बंद झाल्यामुळे पूिापिे 

बंद ठेवण्यात आली िोती. त्यामुळे जीवनावश्यक वसू् 

शमळण्याची पंचाईत झाली. लोक ह्या पररस्थर्तीतदेखील  

बािेर पायी शिंडून शनसगााच्या ह्या अतं्यत रौद्ररूपाचा  अनुभव 

घेत िोती. ह्या पररसरातली सगळी छोटी तळी पूिापिे गोठली 

िोती आशि कािी धाडसी लोक त्यावरून चालत  पुढे जात 

िोते. िे बघून आपि टेक्ससमधे्य आिोत, ह्यावर शवश्वास 

बसत नव्हता. मात्र टेक्ससमधे्य गोठलेल्या तळ्ांवरून चालिं 

शकती धोकादायक आिे, ह्याची प्रशचती लवकरच कािी 

लोकांना आली.  

’शवंटर वंडरलँड’ची जादू लवकरच नािीशी िोऊन 

कशठि पररस्थर्तीची जािीव सगळ्ांना झाली. अनेक 

लोकांच्या घरांचे गोठलेले पाईप रु्टल्याने अतोनात नुकसान 

झाले, त्यातच वीज बंद, बािेर बर्ााने आच्छाशदत घसरडे रसे्, 

यामुळे बािेर पडिे अशक्य, घरातील वािते पािी गोठल्याने 

प्यायलािी पािी नािी, अशी कशठि पररस्थर्ती शकतीतरी 

लोकांवर आली िोती. त्यातच आम्हाला असे समजले की, 

युशनव्हशसाटीतील शवद्यार्थ्ाांचे खूपच िाल झाले आिेत. ते 

शतर्ल्या स्स्वशमंग पूल मधला बर्ा  र्ोडून त्या खालचे पािी 

बादल्या भरून त्यांच्या अपाटामेंट  स  मधे्य नेत िोते.  
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बस-सेवा पूिा बंद असल्यामुळे बािेर जाऊन कािी खायला 

शकंवा शपण्याचे पािी आिायचीदेखील सोय नव्हती.  मग 

आम्ही कािी शमत्रांनी आशि इतर बऱ्याच लोकांनी पुढचे ३ते ४ 

शदवस पुरेल इतके खािे आशि पाण्याचा बाटल्याचा स्टॉक 

शवद्यापीठातील शवद्यार्थ्ाांकडे पोिोचता केला. इतर अनेक 

शनवासी इमारतीमंधे्य वीज आशि  पािी पुरवठा पूिापिे बंद 

िोता त्यामुळे शवशवध शठकािी शिराच्या व्यवथर्ापनाने चालू 

केलेल्या शेल टसाचा लोकांना खूपच आधार शमळाला. ४० 

लाखाहून जास् लोकांना वीजपुरवठा बंद झाल्याचा र्टका 

बसला, कािीनंा शदवसांतून अधूनमधून तर कािीनंा 

अनेकशदवस वीज  पुरवठा बंद अशी पररस्थर्ती अनुभवांस 

आली. टेक्सस येर्ील शवद्यतु ऊजाा-शनशमाती व ऊजेचे जाळे 

सुधारण्यासाठी मोठा रे्रर्ार करिे आवश्यक आिे, िे या 

आपत्तीजन्य पररस्थर्तीतून नक्कीच शसद्ध झाले.  

खरं पाशिलं तर टेक्सस मधली पायाभूतसुशवधांची  

रचना (infra-structure) अशा तीव्र शिवाळ्ाला तोडं 

देण्यासाठी बनवलेलीच नािी. पि आता रे्बु्रवारी २०२१ च्या 

डीप फ्रीजच्या अनुभवामुळे बऱ्याच गोष्टीबंद्दल भशवष्यात 

रे्रशवचार करिं गरजेचं आिे, िे प्रशासनाला आशि 

रशिवाशांना सुद्धा कळून चुकलं आिे. येिारी कािी वरे् यावर 

उलटसुलट चचाा िोत रािील, यात कािी शंका नािी. 

        ह्या सगळ्ा पररस्थर्तीतून  लोकांनी  काय  सोसले,  

आशि राज्यशासनाने काय धडे घेतले ह्यापलीकडे जाऊन 

आपि शवचार केला तर एक प्रश्न आपल्या मनात नक्की येतो 

आशि तो म्हिजे, “Is this a new normal” ? शनसगााचे िे 

असे रौद्र रूप गेल्या कािी वर्ाांपासून आख्या जगात वरचेवर 

शदसू लागले आिे. भयंकर रं्डी, अवेळी पाऊस, नेिेमीपेिा 

गरम उन्हाळे, जास्  तीव्रतेने चक्ीवादळे, तूर्ानी पाऊस िे 

सगळे एकच संकेत देत आिेत आशि तो म्हिजे शनसगााचा 

समतोल शबघडत चालला आिे. तो सुधारण्यासाठी, येिाऱ्या 

शपढ्ांच्या सुरशिततेसाठी आपि सगळ्ांनी प्रयत्न करिे 

जरुरीचे आिे. िी कोिा एका देशाची शकंवा संयुक्त 

राष्टर संघासारख्या जागशतक संथर्ांची जबाबदारी नािी तर 

पृथ्वीवरील प्रते्यक मािसाची मित्त्वाची जबाबदारी आिे. 

काळाची िी गरज आिे असं म्हिण्यापेिा सािात काळ 

समोर उभा ठाकला आिे आशि आता ह्या ििी आपि 

पाऊले नािी उचलली तर खूप उशीर िोईल, असे मं्हििे 

अशतशयोक्तीचे नािी. सगळ्ांनी पयाावरि संवधानासाठी 

खारीचा वाटा उचलला तरच येिाऱ्या शपढ्ांसाठी आपि 

श्वास घेण्यासाठी मोकळी िवा, शपण्यासाठी स्वछ पािी व 

अनुमान लावता येईल असं ऋतुचक्- असा मार्क पि 

अशतमोलाचा ठेवा देऊन जाऊ शकतो ! 

संदभा:  

https://www.washingtonpost.com/

weather/2021/02/11/fort-worth-highway-pileup-ice/ 
https://www.americanoversight.org/

investigation/the-february-2021-texas-power-outage 
*** 

एकमेकाींचे धरुन  हार् | सुखशान्त च  शोधू िाट || 

चला राहू आनीं्ार् | आयुष्याच्या उत्तररींगार् || 
बृ    . म. मंडळाच्या “उत्तररंग” प्रकल्पांच्या माशितीसाठी संपका :  

सीं् प ् वक्षर्   बृ. म. मंडळ कायाकाररिी सदस्य, उत्तररंग नेतृत्व  

फोन क्र. 1-216-926-6696 ईमेल sandeep.dixit@bmmonline.org 
विद्या जोश  - अध्यिा, बृ. म. मंडळ 

फोन क्र. 1-224-321-2948  ईमेल Vidya.Joshi@bmmonline.org 
......................................................................... 

 फेबु्रिार  २०२२ मधे  आयोवजर् कायषक्रम  

  

५ फेबु्रिार  सत्र क्. ८२-   शवर्य:-  Hypnotism   

वके्त  डॉ. सीं्ेश नाईक ( Ph.D.) 

What is not Hypnosis 

What is the difference between Hypnosis,  

Mesmerism and Mentalism 

 Brief history and Indian contribution.  

Scientific studies. 

 Uses of Hypnosis: Stress control, Weight control, 

Studies, Sports etc. 

 Voluntary participation in some Experiments and 

Techniques. 

 

१२ फेबु्रिार   सत्र क्. ८३- शवर्य: ‘Young at Heart’  

Participants– Utta-rang Community  

- पे्रमगीत, वेगवेगळ्ा गटातील जोडपी आपले वॅ्हलेंटाईन 

अनुभव सांगतील  (Moderated), उखािे, कशवता, पे्रमगीते 

 

१९ फेबु्रिार   सत्र क्. ८४-शवर्य: Alternative Medical 

Therapies of Ancient Eastern Modalities  

वक्त्या:- डॉ. अवनशा ्ुिे -  Integrative medicine  

including  - Acupuncture, Acupressure,  

Marma point of Ayurveda, Ayur - Yoga Meditation 

     
२६ फेबु्रिार   सत्र क्. ८५- शवर्य -लाभले अम्ाींस भाग्य 

बोलर्ो मराठ  -  जागशतक मराठी भार्ा शदनाशनशमत्त - 

उत्तर अमेररकेतील नामवंत साशिस्त्यक, अभ्यासक, शवचारवंत 

आशि कलाकारांच्या सिवासात 

वक्त्या:- डॉ. विदु्यले्लखा अकलूजकर (Ph.D.) 

            शवर्य:- १. कुसुमाग्रजांच्या काव्याचे सौदंया  

                       २. परदेशातील शब्दधन 

वक्त्या:- सौ. मधुरा गोखले (कायाक्म शनवेदक, नाट्यकलाकर)  

            शवर्य:- नवीन माध्यम अनेक अनुभव  

वके्त:-   डॉ. प्रकाश लोरे् (MD) 

           शवर्य:- “नृत्य पिावं शशकून”- अशभवाचन 

मुलाखत:- डॉ. विनर्ा कुलकणी (Ph.D.) यांची मुलाखत  

               शवर्य:- संपादक संपादक म्हिजे काय िो?   
                                       *** 

उत्तररींग  

 सावहत्यत्यक वि.िा. वशरिाडकर (कुसुमाग्रज) याींचा जन्मव्न-२७ फेबु्रिार   -  जागवर्क मराठ  भार्ा गौरि व्नावनवमत्त  शुभेच्छा! 

https://www.washingtonpost.com/weather/2021/02/11/fort-worth-highway-pileup-ice/
https://www.washingtonpost.com/weather/2021/02/11/fort-worth-highway-pileup-ice/
https://www.americanoversight.org/investigation/the-february-2021-texas-power-outage
https://www.americanoversight.org/investigation/the-february-2021-texas-power-outage
mailto:sandeep.dixit@bmmonline.org
mailto:Vidya.joshi@bmmonline.org
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- शवशकाींर् पानट  (लॉस अँजलीस, कॅशलर्ोशनाया) 

         लॉसअँजलीस येर्ील 

शवमानतळावरून मंुबईकडे 

शवमानाने झेप घेतली आशि 

अनुपच्या डोळ्ासमोर गेल्या  

दिा वर्ाांचा इशतिास उभा 

राशिला. केवळ दिा वर्ाांपूवी 

म्हिजे २०११ साली आपि 

नशीब काढण्यासाठी 

भारतातून िॉलीवूडला येतो 

काय, आशि आज तेच  

िॉलीवूड/बॉलीवूड त्याला भारतातच एका शचत्रपटाच्या 

कामासाठी शसनेमॉटोग्रार्र म्हिुन आमंशत्रत करते काय? 

अनुपच्या डोळ्ासमोर गेल्या  दिा वर्ाांचा कालखंड 

उभा राशिला. तो अगदी पशिल्यांदा अमेररकेत आला 

िोता, तो शदवस त्याला आठवला.  

२००६ला मंुबईला कॉलेजला असतांना अनुप 

कुळकिी याला  मुळातच ग्राशर्क शडझाईनमधे रस िोता. 

कलसा, लाईट स, शाडोज या गोष्टीचंं आकर्ाि िोतं. शतरे्च 

त्याने या िेत्रात पदवी शशिि  (Bachelors in Physics & 

Professional Diploma in 3D Animation & VFX) पूिा 

केले. मंुबईत असतांना त्याने जुराशसक पाका  शचत्रपट पाशिला 

आशि अगदी प्रर्म दशानी पे्रमात पडावं तसा तो या िेत्राच्या 

पे्रमातच पडला. मेशटरक्स शचत्रपटातली कलरस्कीम पाशिली 

आशि त्याचा शवचार पक्का िोत गेला. पडद्यावर शदसत 

असलेल्या  गोष्टीपेंिा त्याच्या मागे काय घडत असेल याच्यात 

त्याला अशतशय रस शनमााि झाला. जवळ जवळ रंॅ्टेसी 

शनमााि झालं असं म्हटलं तरी वावगं ठरिार नािी. वाइल ड 

लाईर् र्ोटोग्रार्ी मधल्या त्याच्या छायाशचत्रांना भारतात 

अनेक राष्टर ीय पुरस्कारिी प्राप्त झाले. 

मग त्याने रोजच्या अभ्यासाबरोबरच  शचत्रपट िेत्रातल्या  

मंडळीचं्या ज्या मुलाखती िोत असत, त्या पािायला सुरुवात 

केली. त्यावरुन त्याच्या लिांत आलं की, त्या प्रते्यकाला 

शकतीतरी अडचिीमंधुन रस्ा शोधावा लागलेला आिे. 

मािसाला अंधारात चालल्याशशवाय आकाशातली निते्र स्पष्ट 

शदसत नािीत याची त्याला मनोमन जािीव झाली. त्यामुळे 

एव्हांना आपला रस्ा कोिता असिार आिे याचा त्याला 

अंदाज आला िोता. Specialization in Motion Pictures 

& VFX (Mumbai) िे शशिि त्याने २००९-२०११च्या दरम्यान 

पूिा केले. शवरे्शत: त्याच्या कुटंुशबयांनी या सवा शशििाला 

उते्तजन शदले. वशडलांनी मात्र त्याला उते्तजन देता देता एक 

मूलमंत्रिी शदला. “तुझ्या आवडीचे शशिि तू जरूर घे, मात्र ते 

तुझ्या उपजीशवकेचे साधन िोईल का? िा शवचार सतत असू 

दे!” अनुपने िा मंत्र आयुष्यभर लिांत ठेवला आिे.  

जगप्रशसध्द अशा िॉलीवूडमधे नशीब अजमाविे िी 

अनुपची  सुप्त इच्छा िोती.  म्हिून   त्याने ’नू्य यॉका  शर्ल म  

'हॉल िूडच  फॅक्टर '  - लेख क्र. ४   

अनुप कुळकणी 

 ॲकॅडमी’मधे्य प्रवेश घेतला. आशि एक शदवस आईने 

शदलेल्या भूकलाडू आशि तिानलाडंूबरोबर केवळ एक 

कपड्यांची बॅग बरोबर घेऊन अनुप भल्या मोठ्या लॉस 

अँजलीसच्या शवमानतळावर उतरला. शवमानतळावर कुिीिी 

घ्यायला आलेले नािी अशा अवथरे्त स्वत:च स्स्वकारलेल्या  

चाकोरीला शोधीत असलेल्या व्यक्तीला इतर अडचिीचंी पवाा 

नसते िेच खरे! अजून त्याच्यासारखे शशकायला येिारे जे 

शवद्द्यार्ी िोते त्यांच्याशी 

त्याने  आधीच वेबसाईटवर 

संपका  साधून एक जागा 

भाड्याने घेतली िोती त्या 

जागी तो पोिोचला आशि 

सुदैवाने त्याची गाठ पडली 

ती आशदत्य पटवधानशी. 

(वाचकांनी या लेखमालेत 

मागील लेखात आशदत्यचा 

पररचय वाचला असेलच) 

मग दोघे रूम पाटानर 

म्हिून राहू लागले.     

 भारतात शर्ल म सू्कलमधे 

शचत्रपट शवर्यात केलेल्या अभ्यासाचा त्याला खूपच उपयोग 

झाला. डायरेक्टर ऑर् र्ोटोग्रार्ी (डीओपी) िोण्यासाठी 

िात स्थर्र असिे िे मित्त्वाचे असते. कोित्यािी डीओपीला 

कॅमेरा व त्यातल्या  सवा सुशवधांची माशिती असिं आवश्यक 

तर आिेच पि ज्या जागी शचत्रि िोिार, शतर्ल्या उजेडाची, 

अंधाराची माशिती असिंिी मित्त्वाचं आिे. डायरेक्टर बरोबर 

काम करतांना त्याच्या कल्पना पडद्यावर अशभनेत्यांच्या 

माध्यमातून येतािेत ना? पटकर्ा लेखकाला आशि 

शदग्दशाकाला अशभपे्रत असतील अशाच भावना कॅमेऱ्यात कैद 

िोतािेत ना, याची सतका  जािीव ठेवायची असते. इतकंच 

नवे्ह तर शर्ल म-स्टॉक मधले रेडीमेड शॉट स घेतांना 

प्रॉडक्शन कॉस्ट कमी करतांना शचत्रपटाचा दजाा वाढायला 

िवा याचे भान ठेवायचे असते. एखादा गायक जसा मैशर्ल 

शगयर मधे टाकण्यासाठी दमदार सुरुवात करतो आशि 

भैरवीपयांत रशसकांना स्खळवून ठेवायचा प्रयत्न करतो तसंच 

डीओपी शचत्रपटाच्या अगदी पशिल्या सीनपासून ते शेवटच्या 

सीनपयांत पे्रिक स्खळून कसे बसतील, िी संकल्पना मनांत 

रुजवून ती प्रत्यिात आिण्याचा प्रयत्न करीत असतो. आशि 

या साऱ्याचा पररपाक म्हिजे पे्रिकांची पसंती, जी 

पाररतोशर्कांच्या रुपाने शमळते.  

 अनुपला िॉलीवूडमधले सुप्रशसध्द डायरेक्टर आशि 

एशडटर जॉन िीर् (four Prime-time Emmy Award 

nominations- St. Elsewhere, Chicago Hope, Picket 

Fences) यांच्याबरोबर काम करण्याची संधी शमळाली. त्या 

व्यशतररक्त कॅर्ररन के्मर (Miss Golden Globe, a 

daughter of the Legendary producer/director -

Stanley Kramer who received 16 Academy Awards 

and 80 nominations) यांच्याबरोबरदेखील काम 

करण्याची संधी शमळाली. मुख्य म्हिजे Rhythm & Hues 

Studios (which is an American visual effects and  
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animation company that received three Academy 

Awards for its great Visual Effects work and has 

also received four  Scientific and Technical    

Academy Awards.) या कंपनीत ‘Life of Pi’, शचत्रपटाचा 

तंत्रशदग्दशाक-म्हिुन अनुपला ऑस्कर शवजेत्या शचत्रपटाचे 

काम करायला शमळाले.      

अनुपच्या पाररतोशर्कांची  

यादी मोठी आिे. त्यातील  

वानगीदाखल कांिी: 

त्याने  तांशत्रक शदग्दशान 

केलेला  चार वेळा अकादमी 

पुरस्कार प्राप्त  शचत्रपट-’ Life of 

Pi”, पुरस्कारप्राप्त शचत्रपट 

’Thor’ आशि जगभरात $645 

दशलि पेिा जास् कमाई 

केलेला शचत्रपट  ’The Dark 

World’. तसेच MTV मूव्ही व 

टीव्ही-पुरस्कार-नामांशकत 

शचत्रपट ’Percy Jackson: Sea 

of Monster’ िी कािी शनवडक 

नावे. त्याच्या अलीकडेच शनशमात (आशि DPD Domestic     

Protection Division)  केलेला 'And the Dream that 

Mattered' कोररयन शचत्रपटाला सवोतृ्कष्ट स्वतंत्र 

शचत्रपटासाठी प्रशतशष्ठत कोररयन अकादमी पुरस्कार शमळाला 

आिे. अनुपने वैयस्क्तक पातळीवरिी  शचत्रपट उद्योगातील 

कािी सवोच्च प्रशतशष्ठत पुरस्कार शमळवले आिेत. त्याने 

आपल्या कारशकदीत आतापयांत सिा सवोतृ्कष्ट 

शसनेमाटोग्रार्ीचे पुरस्कार पटकावले आिेत. अनुपने काम 

केलेले शचत्रपट जगभरात शभराहून  अशधक मिोत्सवांमधे्य 

प्रदशशात झाले आिेत. त्याचे शचत्रपट Apple, Amazon, 

Zee, Viddsee, Indyflix आशि YouTube पॅ्लटर्ॉमावर 

स्टर ीशमंगसाठी उपलब्ध आिेत.   

केवळ दिा वर्ाांपूवी अनुप एक स्वप्न उराशी बाळगून 

या देशांत पाऊल टाकतो काय; आशि इतकी मोठी झेप घेतो 

काय? ‘When I let go of what I am, I become what I 

may be! -Lao-tzu’ असेच बहुधा त्याला वाटत असेल.  

त्याच्या पुढील वाटचालीसाठी बृिन्मिाराष्टर   वृत्ताच्या 

सवा वाचकांकडून िाशदाक शुभेच्छा! आशि अनुपची जमेची 

बाजू? बहुदा िीच की, आपि केलेली शनशमाती िी संपूिा 

जगात पाशिली जात आिे िे समाधान कांिी वेगळेच असते, 

नािी का? (अवधक मावहर् : www.anupkulkarni.com) 

*** 

 - मोहन रानडे  (शर्लाडेस्िया)  

 

मराठी रशसकांचे नाट्यसंगीताचे पे्रम सवाशु्रत आिे. शंभर 

वर्ाांपूवीची नाट्यगीते इतक्या शपढ्ानंतर अजूनिी लोकशप्रय 

आिेत िीच त्याची साि आिे. नाट्यसंगीताची िी आवड 

ओळखून लेस्खका अचाना साने आशि यशश्री पुिेकर यांनी 

१८४३ सालापासून आजपयांतचा गेल्या पाविेदोनशे वर्ाांचा 

इशतिास 'स्वरनाट्य रसगंगा’ पुस्कात मांडला आिे.    

२०१८ साली आकाशवािीच्या पुिे कें द्रावरून या 

लेखकद्वयीने 'ममाबंधातली ठेव  ’ या शीर्ाकाखाली संगीत 

नाटकांचा प्रवास उलगडिारी माशलका सादर केली िोती 

आशि ती लोकशप्रय ठरली. िी संकल्पना मांडिारे पुिे 

आकाशवािी कें द्राचे प्रमुख गोपाळ आवटी यांनी िी माशलका 

पुस्क रूपात मांडावी अशी सूचना केली आशि संपादनाची 

जबाबदारी उचलली आशि िे पुस्क तयार झाले. सव्वाशे 

वर्ाांचा इशतिास असलेल्या पुण्याच्या भरत नाट्य संशोधन 

मंशदर या संथरे्ने िे   पुस्क प्रकाशशत केले आिे. 

या पुस्काचा शवशेर् असा की, केवळ उपलब्ध 

माशितीवर अवलंबून न रािता रंगभूमीवर काम केलेल्या अनेक 

शदग्गजांच्या मुलाखती घेतल्या गेल्याने या पुस्काला एका 

दस्ऐवजाचे मित्त्व प्राप्त झाले आिे. १८८० ते २०१९ या 

काळात रंगभूमीवर आलेल्या नाटकांची सूची नाटककार, 

संगीतकार आशि  नाट्यपदांसि  शदली आिे.   त्याला   दुशमाळ 

 छायाशचत्रांची जोड शदल्याने पुस्क जास् उठावदार झाले 

आिे.   

        जे्यष्ठ रंगकमी रवीदं्र खरे यांची प्रस्ावना, संपादक 

गोपाळ आवटी यांचे मनोगत आशि लेस्खकांनी माशलका व 

पुस्क तयार िोताना झालेल्या प्रवासाचे केलेले शनवेदन 

वाचनीय आिे.  सवा नाट्यसंगीत पे्रमीचं्या संग्रिी िवे असे िे 

पुस्क आिे. 

 

सींग र् रींगभूम चा 

मागोिा -  

स्वरनाट्य रसगींगा 

लेत्यखका - अचषना साने 

आवण यशश्र  पुणेकर 

पृषे्ठ १८४ 

वकीं मर् १५ डॉलसष 

प्रकाशक - भरर् नाट्य 

सींशोधन मींव्र, पुणे 

 

*** 

पुस्तक-पररचय 
सींग र् रींगभूम चा मागोिा - स्वरनाट्य रसगींगा 

बृहन्महाराष्ट्र  िृत्त पुरिण  -ऑनलाईन  

कविर्ा:  प्र र् -विडा- अविनाश रघुनार् पटिधषन (शवएन्ना, 
वशजाशनआ) िाचण्यासाठ  सींकेर्स्र्ळ:- Page #14 of-  
https://bmmonline.org/vrutta-supplements/ 
- BMM Yuva-Vani:-February 2022 Click:  
https://bmmonline.org/yuva-vani-archives/ 
- रावशभविष्य:- फेबु्रिार   २०२२ - ्ा्ा ्ामले (नू्य जसी) 
Click:-https://bmmonline.org/rashi-bhavishya/ 

http://www.anupkulkarni.com
https://bmmonline.org/vrutta-supplements/
https://bmmonline.org/yuva-vani-archives/
https://bmmonline.org/rashi-bhavishya/
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 Greetings !  
 

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. 
 

You get a tax deduction and do not pay any commission.  
You instruct and send, we deliver. 

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. They do not even need tax exemption (80-G,FCRA).  

FSC is the answer. For more detail. Visit 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 
 Join Donor List  

 
 
 

 

JAGDISH & SHUBHANGI THAKUR              SWAROOP YOG & OTHER CHARITIES 
RAVI & NILIMA BHIRUD                            MAHARSHI KARVE FOUNDATION  
RAHUL & PUNAM MUTHA                      ANAND RISHI Hosp. AHMADNAGAR MH 
KOTESWARA RAO KUNDA,MD  EDUCATIONAL FOUNDATION, A.P. 
KIRAN & NANDINI JOAG                           V.T. PATIL FOUNDATION 
KISHOR DANDEKAR    AMPTE FOUNDATIO 
SUBHASH & VASANTI PURANIK  CASP, V.S.SAMITI, PUNE,PATHAK TRUST 
SUHASINI JOSHI    COSMIC BEATS 
KAMLAKAR & ARUNA PENDSE  ATHASHREE 
PRAMILA SARVA    ADHAR 
VIJAY NARINGREKAR    EDUCTION 
MUKUND & SHAILA DIDOLKAR  AKKA DHOPESHWAR MAHILA MANDAL 
KASI  & GEETHA GABBITA    NIH 
RAJESH & SUMANA RAO    SAFETY CLUB, HYDERABAD, A.P. 
RAMESH  GAONKAR                                 G.D.TRUST  
CHANDRA VARIA    FUJI MAMMOGRAPHY-M P SHAH MEDICAL 
NATWARLAL RAMANI    COLLEGE, JAMNAGAR, GUJARAT 
BHANJI KUNDARIA     ,,   ,, 
JITU PADALIA      ,,   ,, 
DALSUKH MADIA     ,,   ,, 
HIMAT TANK                                                     ,,   ,, 
MUKESH & VIBHA SHAH                                     ,,   ,, 
SUMANT SNEHALATA PANDYA                             ,,   ,, 
MOHAN & RAMA  PATEL                                      ,,   ,,  
JAYENDRA & SAROJ SHAH                        LD COLLEGE OF ENGINEERING, AHMEDABAD  
GOVIND & BHAKTI NADKARNI                  SHANTA DURGA TEMPLE, KAVLE, GOA  
                                                               

http://WWW.SmallCharity.Org
mailto:Admin@SmallCharity.Org


 

 

 
 
 

 
 

Subscription Remittance Address 
BMM Newsletter 
3574  S. Marion Way  
Chandler, AZ 85286 

  || qÉUÉPûÏ ÌiÉiÉÑMüÉ qÉåVûuÉÉuÉÉ || 
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बृहन्महाराष्ट्र  िृत्त - पुरिण  

फेबु्रिार , २०२२ 
(बृ. म. मींडळाच्या सींकेर्स्र्ळािर)-  

 

https://bmmonline.org/vrutta-supplements/ 

 

 

https://bmmonline.org/vrutta-supplements/
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प्र र्  विडा (लािण ) 

-अविनाश रघुनार् पटिधषन (शवएन्ना, वशजाशनआ) 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

पान मखमली, वखा चांशदचे, सुगंधास केवडा, 

बत्तीस गुिांची जोडी, सजिा, घ्या ना प्रीती शवडा II धु्र II 

 

केशरात उकळुशन लावला, तेज चढेल चुना, 

उठेल पेटुन, जरा जपुन िां ! मदा  रंगेल जुना II १ II 

 

कात लावली उगाच िलकी, रंग शतचा बेगडा, 

प्रीतीशविा का कधी रंगल्या, राया ओठ कडा II २ II 

 

गंुजपत्ती, घातला मसाला, आशि कडक सुपारी 

पुरे करा ना, काय िे भलते, करता भर दुपारी II ३ II 

 

लगट पुरे ती चावट सोडा, नजर िी तुमची खोटी 

पाप मनीचे तुमच्या येईल, उगाच माझ्या ओठी ं II ४ II 

 

असा सजवला शवडा, त्यावरी टोचली शतखट लवंग 

भोळे नाटक कशास आता शभडु दे अंगा अंग II ५ II 

 

                            *** 

 


