
नमस्कार, 

नास्ति मातृसमा छाया, नास्ति मातृसमा गततिः । 

         नास्ति मातृसमं त्राणं, नास्ति मातृसमा तिया  ॥ 

मंडळी, आईचं आपल्या आयुष्यातलं स्थान वेगळं 

सांगायची गरजच नाही. ततच्या अखंड ऋणात आपण असतोच. 

परंतु कधीकधी ही भावना शब्ांत ततच्यापयंत पोहोचवावीशी 

वाटतेच. त्याचिमाणे, आपल्या  मातृभूमीचेही ऋण शब्ातीत 

आहे. आपल्या  अस्तित्वाला एक ओळख देणारी, इथे दूरवर 

आपल्याला एका धाग्यात बांधून ठेवणारी आपली मातृभूमी 

ततचाही जन्मतदवस अथाात महाराष्ट्र  तदन.  

मदसा डे आतण महाराष्ट्र  तदनाच्या तुम्हा सवांना 

मनिः पूवाक शुभेच्छा.  

आपल्याला एका धाग्यात बांधून ठेवणारे हे मराठीपण 

बृहन्महाराष्ट्र  मंडळ अतधवेशनाच्या तनतमत्ताने अतधकच पके्क 

होणार आहे. हे अतधवेशन आता अगदी उंबरठ्यावर येऊन 

ठेपले आहे. त्यातनतमत्ताने अनेक महाराष्ट्र  मंडळांशी संपका  

साधता आला. त्या सगळ्ांमधे्य अतधवेशनातवषयी असलेला 

उत्साह पाहून आमचाही उत्साह तिगुतणत झाला. 

सवािथम ‘अशंू्ची झाली फुले’ च्या तनतमत्ताने डेटर ॉइटला 

भेट तदली. हेमा राचमाळे  यांचे आततथ्यशील घर, सुग्रास 

भोजन आतण जोडीला सुितसद्ध मराठी नाटक. रतसक मराठी 

मनाला आणखीन काय हवे! अंजली अंतुरकर, तकरण इंगळे, 

हषाद आतिगेरी,अनघा हुपरीकर, तनतीन अंतुरकर.. अशा 

जुन्या तमत्रांच्या भेटी, तकसे्स, कहाण्या आतण मग रात्री दोन  

वाजता जेवणावर मारलेला ताव. केवळ अतवस्मरणीय! मनोज 

पाटील यांचे संपूणा तनयोजन कौतुकास्पदच. 

बॉस्टन, तफलाडेस्तिया आतण नू्य जसी येथील भेटीचंा  

अनुभवही मि होता. बॉस्टन, येथील  तशल्पा  कुलकणीच्या 

आततथ्याने अगदी ‘माहेरपण’ अनुभवले. कोरोनानंतर       

पतहल्यांदाच ित्यक्ष रीतीने झालेले हळदीकंुकू, शोभायात्रा असे 

सगळे कायाक्रम पाहता आले. बृ. म. मंडळ अतधवेशनाचे 

तनमंत्रणही सगळ्ांनी मनापासून स्वीकारले. धन्यवाद स्वाती 

तशंदे आतण तशल्पा  कुलकणी.  

त्यानंतर तफलाडेस्तिया मराठी मंडळाची ५० वषा 

साजरी करण्यासाठी आम्ही तफलीला कूच केली. अततशय 

सुबक आतण देखणे तनयोजन. िते्यक गोष्ट्ीचा बारकाईने 

केलेला तवचार वाखणण्याजोगा होता. आतशष नाडकणी, 

सतचन िभुदेसाई आतण सवाच आयोजकांचे आभार. येथेही 

अतधवेशनाच्या तनमंत्रणाला चांगला िततसाद तमळाला. 

अतुल आठवले आतण आरती देवधर आठवले 

यांच्यासोबतचा नू्य जसीला परतीचा मजेदार िवास, माझी 

शाळा मैत्रीण पूजा तशरोडकरशी झालेली भेट, अमर आतण 

रश्मी मंुगळे उऱ्हेकर  यांचा पाहूणचार...खरंतर हे तदवस संपूच 

नये असे वाटावे अशी तजव्हाळ्ाची माणसं यातनतमत्ताने 

जोडली गेली आहेत. वषाा आतण िशांत  कोल्हटकर यांचे नू्य 

जसी येथील घर तर जणू माझे दुसरे घर झाले आहे. या 

सगळ्ांचा तनरोप घेऊन नव्या उत्साहाने आपल्या कामाला 

लागले.  

आपले नैतमतत्तक कायाक्रम ‘मानतसक स्वास्थ्य’,’लेखक 

तुमच्या भेटीला’ आतण ‘बीएमएम करॉके’ नेहमीिमाणेच या 

मतहन्यातही उत्साहात पार पडले. आनंदाची गोष्ट् म्हणजे बृ.म. 

मंडळ जागततकीकरणांतगात नायजेररया मराठी मंडळ 

आपल्याशी जोडले गेले आहे. असाच एकएक धागा जोडत 

संसृ्कतीचे महावस्त्र तवणले जावे.  

मंडळी, तुम्हा सवांचे िोत्साहन आतण शुभेच्छांमुळे जे 

काही काम आजवर केले त्याची संुदर पावती तमळाली आहे. 

२०२२चा साधनाताई आमटे पुरस्कार मला तमळाला आहे. 

माननीय मुख्यामंत्र्ांच्या हिे सत्कार, मानपत्र आतण रोख 

पंचवीस हजार रुपये हे या पुरस्काराचं स्वरूप आहे. एका थोर 

सेवाव्रतीचं्या नावाने तमळणारा हा पुरस्कार जेवढा 

आनंददायक आहे तेवढाच जबाबदारीची जाणीव करून 

देणाराही आहे. या बहुमानाला साजेसे काया माझ्या हातून घडो 

हीच ईश्वरचरणी िाथाना. 

जगात कुठेही असलो तरी आपल्या  मराठी मातीसाठी 

अखंड काया करीत राहण्याचा तनश्चय महाराष्ट्र  तदनाच्या 

तनतमत्ताने करूया.  जयतहंद ! जय महाराष्ट्र  !! 

  आपली नम्र 

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

 

बृहन्महाराष्ट्र  मींडळ उत्तर अमेररका या सींस्थेचे मुखपत्र  

     स्थापना 1981 (विकागो) 

सींस्थापक:- कै. तवषु्ण वैद्य, कै. शरद गोडबोले, जयश्ी हुपरीकर  

सींपादक: -तवनता कुलकणी, तशकागो, इतलनॉय  

बृहन्महाराष्ट्र  िृत्त कायाालय -सींपका :- 

BMM Treasurer - Sona Bhide   

3574  S. Marion Way, Chandler, AZ 85286  

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

िगाण चे दर:- Printed Copy: $25/ year   

Subscription payment is accepted online by Paypal at:  

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

जावहरात ींचे दर   

पूणा पान: $175    अधे पान: $ 100  

  पाव पान: $ 70    अष्ट्मांश पान: $ 50 

 

वृत्त दर मतहन्यास ितसध्द होते. आदल्या मतहन्याच्या २० तारखेपयंत हाती 

आलेल्या मजकुरातून वनिडक मजकूर  नतजकच्या वृत्तपत्रात ितसध्द 

करण्याचे सवा ियत्न केले जातील. मजकूर शक्यतो युवनकोड मराठ त MS 

word/Text Fileसह ईमेलने पाठिािा.  

प्रवसध्द झालेल्या मजकुराि  सींपादक  सहमत असतातच असे नाह . 

तलखाणाच्या तनवडीचे, िकाशनयोग्य तकरकोळ बदलाचे आतण व्याकरणीय 

दुरुिीचे अंततम अतधकार संपादकांकडे राहतील.  

पाठवलेल्या सातहत्याची पोच ईमेल कळतवल्यास तदली जा ईल.     
बृहन्महाराष्ट्र  मींडळाच  कायाकाररण  (२०१९-२०२२) 

                                 मताविकार असलेले सदस्य   

                                         वनयुक्त सदस्य  
      
 माज  अध्यक्ष:-  अतवनाश पाध्ये, बॉस्टन, मॅसॅच्युसेट  स   
 
िृत्त सींपादक:-   तवनता कुलकणी, तशकागो, इतलनॉय    
                                            
                                    विश्वस्त सवमत :  
 
अध्यक्ष :-        मोतहत तचटणीस, तसॲटल, वॉतशंग्टन  
 
सदस्य :-        तनतीन जोशी, तशकागो, इतलनॉय  
 
सदस्य :-        सुनील सूयावंशी, ररजतफल्ड, कनेतटकट            
                            ...  
प्रकािक:-    बृहन्महाराष्ट्र  मंडळ, उत्तर अमेररका  
सींकेतस्थळ:- 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. 

बृहन्महाराष्ट्र  वृत्त                  मे २०२२        

अींकासाठ  सावहत्य/मजकूर पाठविण्याचा पत्ता:- 
 

vinata@gmail.com   or   vinatak.bmmvrutta@gmail.com  
 

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

अध्यक्ष:-  तवद्या जोशी तशकागो, इतलनॉय 

सवचि:- कोमल चौक् कर लॉस अँजलीस, कॅतलफोतनाया  

कोषाध्यक्ष:-  सोना तभडे तफतनक्स, ॲररझोना 

सदस्य:-  तमतलंद बावडेकर  ॲटलांटा, जॉतजाया 

 संदीप बेलखोडे ऑस्तस्टन, टेक्सास 

 संदीप दीतक्षत  स्तिवलँड ओहायो 

 तशल्पा कुलकणी  बॉस्टन, मॅसॅचु्यसेट  स   

 हेमा राचमाळे  डेटर ॉइट, तमतशगन 

  

िाचकाींच्या प्रवतविया 

‘लखेक तमुच्या भटेीला’ Live & Recorded  

 

भाग २०:- Live-  एवप्रल १६, २०२२  सकाळी ११  (CT)   

लेखक:- An energetic Middle Schooler - 

ऋचा सपाटे (सॅन होसे) 

प्रकावशत पुस्तक-The Mystery of Candyland  

सींिादक:- विनता कुलकणी (तशकागो)  

Recorded event - Click - BMM YouTube Or visit:- 

https://www.youtube.com/watch?v=mw3YGVxMUS4&t=69s 

 
 पान ि. 

- अध्यक्ष य  १ 

- लेखक तुमच्या भेट ला  २ 

िाचकाींच्या प्रवतविया   

बृ.म. मींडळ अवििेिन २०२२ िाताा  ३-४ 

-  BMM द पस्तींभ   ५ 

बृ.म. मींडळ अवििेिनात ल उद्योजकाींचे कक्ष  ६ 

- महाराष्ट्र  मींडळ- बे एररया- िाताा   

- विलाडेल्फिया  मराठ  मींडळाच्या पन्नाश चा सोहळा   ७ 

- उत्तररींग  ८ 

- उत्तर अमेररकेत ल मराठ  लेखकाींसाठ  एकता-अक्षयभाषा 
कथास्पिाा 

 

- लेख :- दोन सुलट दोन उलट   ९ 

- कविता:- ‘मातृिमा’- (छायावचत्र आवण शब्दवचत्र) १० 

Matrimonial and Business Advertisements ११-१२ 

पुरिण  ई विभाग  कविता- ‘त ’ १४ 

                               कविता- ‘से्टटस’   १५ 

BMM YuvaVani - May 2022 (18 Pages)

राविभविष्य:-  मे, २०२२- (१६ पाने)    

About Articles in April 2022 BMM Vrutta :-  
Congratulations to Maya Burhanpurkar for her 
achievements. Amazing girl ! Proud of her. 
Also liked the article by Minal Dhamankar about 

‘Son’- flower.  
              
              - Madhuri Bapat (Phoenix, Arizona)  
 

mailto:sona.bhide@bmmonline.org
https://bmmonline.org/vrutta/subscription/
http://www.bmmonline.org
mailto:vinata@gmail.com
mailto:vinatak.bmmvrutta@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=mw3YGVxMUS4&t=69s
https://www.youtube.com/watch?v=mw3YGVxMUS4&t=69s
file:///C:/Users/Vinata Kulkarni/Documents/Custom Office Templates
file:///C:/Users/Vinata Kulkarni/Documents/Custom Office Templates


    

३ बृहन्महाराष्ट्र  वृत्त           मे २०२२        

बहृन्महाराष्ट्र मंडळ अधिवशेन, न्यू जर्सी (ऑगस्ट ११-१४, २०२२)   

    नमस्कार मंडळी, 

            बीएमएम २०२२ मधे होणाऱ्या अतधवेशनाच्या तयारीचा  पुढील आढावा घेऊन मी पुन्हा 

तुमच्यासमोर आलो आहे.  

           जसजसे अतधवेशन जवळ येत चालला आहे तसतसे केवळ नू्य जसीमधे्यच नवे्ह तर संपूणा उत्तर 

अमेररकेत अतधवेशनासाठी उत्साह आतण उतं्कठा वाढत चाललेली आहे. बीएमएम २०२२ अतधवेशनासाठी 

सुरू असलेल्या तयारीबद्दल आम्हाला संपूणा उत्तर अमेररकेतील मराठी समुदायाकडून ठोस पातठंबा आतण 

िोत्साहन तमळत आहे आतण समुदाय अतधक अपडेट स ऐकण्यासाठी उतु्सक आहे.  

तवतवध सतमत्यांचे अनेक तनयोतजत उपक्रम अंमलबजावणीच्या टप्प्यात येऊ लागले आहेत. कायाक्रम 

तनस्तश्चत झाले आहेत, स्तव्हसा यातचका मंजूर होत आहेत. फूड मेनू आतण फूड लॉतजस्तस्टक तमतित झाले आहे. युवातपढी  आतण 

लहान मुलांसाठी अॅस्तिस्तव्हटी लाइन अप तनतित करण्यात आली आहे. उपस्तस्थतांचे स्वागत कसे करायचे याची तयारी जोरात 

चालू आहे, जेणेकरून हे अतधवेशन सवांसाठी एक सुखद आतण अद भुत अनुभव असेल.  

तवतवध स्पधांचे आता दुसऱ्या फेरीत मूल्यांकन सुरू झाले आहे. मागच्या मतहन्यातच आम्ही ढोल ताशा स्पधेची घोषणा 

केली आतण आम्हाला उत्स्फूता िततसाद तमळत आहे, आम्हाला उत्तर अमेररकेतून बरेच ढोल ताशा पथक सहभागी होण्याची 

अपेक्षा आहे. त्याबरोबरच  आम्ही फोटोग्राफी आतण डर ॉइंग स्पधाा जाहीर केल्या आहेत.  

गेल्या काही आठवड्यात बीएमएम टीमने तवतवध मंडळांना भेटी तदल्या आतण तवतवध मराठी मंडळांच्या गुढीपाडव्याच्या 

कायाक्रमात सहभाग घेतला. संपूणा उत्तर अमेररकेतील मराठी समुदायापयंत पोहोचणे आतण त्यांच्याशी संपका  साधणे आतण 

त्यांना संमेलनास उपस्तस्थत राहण्याचे वैयस्तिक तनमंत्रण देणे हा या भेटीचा एकमेव उदे्दश होता. आम्ही  डेटर ॉईट, अल्बानी, नू्य 

इंगं्लड, डेलावेअर आतण तफलाडेस्तिया  मंडळांना भेट तदली. (त्यात ल काह  क्षणवचते्र पुढ ल पानािर.)   

    विलाडेल्फिया मींडळाने ५० िषे पूणा केल्याबद्दल उत्तर अमेररकेत ल सींपूणा समुदायाच्या ित ने म  अवभनींदन करतो.  

आमची तसल्व्व्हर पॅकेजेस आतण बँके्वट तडनर साठी तततकटे यांची तवक्री झाली आहे.  जर तुम्ही मुख्य अतधवेशनासाठी 

नोदंणी केली असेल आतण आमच्या डे 0 इव्हेंटसाठी (CME, उत्तररंग, तबझनेस कॉन्फरन्स तकंवा होतलस्तस्टक वेलनेस फोरम)  

नोदंणी करायला तवसरला असाल, तर ती तवक्री संपायच्या आत  तुम्ही नोदंणी करू शकता. 

      अतधक मातहतीसाठी https://bmm2022.org संकेतस्थळाला नक्की भेट द्या.  

      आमची  अतधवेशनाची सवा तयारी अंततम टयात आहे आतण ती पुढच्या काही आठवड्यात पूणा होतील, आम्ही नू्य जसीकर 

तुमच्या स्वागत साठी उतु्सक आहोत आतण ११ ते १४ ऑगस्ट दरम्यान अटलांतटक तसटीमधे्य तुमच्या सवांचे मोकळ्ा मनाने 

स्वागत करू पाहत आहे.  

        जसा िते्यक उगवता तदवस आशा-अपेक्षांची, स्वप्ांची नवतकरण घेऊन अवतरतो त्याचिमाणे िते्यक मतहना आपल्या 

बीएमएम २०२२ च्या अतधवेशनाकडच्या वाटचालीचे अनेक पले्ल यशस्वीपणे पार करून आगेकूच करतो आहे, कायाकत्यांची 

उमेद स्तददगुतणत करतो आहे आतण त्याचा आढावा घेऊन मी परत पुढच्या मतहन्यात तुमच्यासमोर येईन.  

चला तर मग आता तुमचा इथेच तनरोप घेतो.  Welcome to BMM 2022 ! 

*** 

- प्रिाींत कोल्हटकर  (न्यू जसी), बृ. म. मंडळ अतधवेशन २०२२, संयोजक 

बृहन्महाराष्ट्र  िृत्त पुरिण  - ऑनलाईन  

- कविता:-  त  -  पान क्र. १४  वप्रया गोडबोले ( एतडसन, नू्य जसी)   

- कविता:- से्टटस  - पान क्र. १५ विल्पा कुलकणी (लुईस्तव्हल, कें टकी)   

िाचण्यासाठ  सींकेतस्थळ:-  

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

- BMM Yuva-Vani:-May 2022 Click:  

https://bmmonline.org/yuva-vani-archives/ or Click  Here 

- राविभविष्य:- मे  २०२२ - दादा दामले (नू्य जसी)  

Click:- https://bmmonline.org/rashi-bhavishya/ 

May 8, 2022 

https://bmm2022.org/registration/
https://bmmonline.org/vrutta-supplements/
https://bmmonline.org/yuva-vani-archives/
https://s3.amazonaws.com/bmmnorthamerica/bmmonline.org/public_html/wp-content/uploads/2022/04/27194501/20225YuvaVani.pdf
Click:-%20https://bmmonline.org/rashi-bhavishya/
https://bmmonline.org/rashi-bhavishya/


    

४ बृहन्महाराष्ट्र  वृत्त          मे २०२२        

बृहन्महाराष्ट्र  मींडळ अवििेशन ऑगस्ट २०२२ च्या वनवमत्ताने  कायारत अनेकाींपैक ...  

खाल ल छायावचत्राींमिे काह   कायाकाररण  सदस्य  ि स्वयींसेिक  



    

५ बृहन्महाराष्ट्र  वृत्त           मे २०२२        

     - सुशाींत खोपकर (डेटर ॉइट, तमतशगन)  

     

     बृहन्महाराष्ट्र  मराठी मंडळ (बृ. म. 

मंडळ-BMM) ही खरं तर उत्तर 

अमेररकेतल्या  मराठी माणसांनी, मराठी 

माणसांसाठी तयार केलेली संस्था आहे. 

यात आपल्या  संसृ्कतीचे, आपुलकीचे, 

बांतधलकीचे सगळेच पैलू अपेतक्षत आहेत. 

पण “BMM म्हणजे केवळ मनोरंजनाचे  कायाक्रम” असा 

बऱ्याच लोकांचा समज असतो. याच समजुतीला छेद देणारा 

एक िकल्प  BMM ने २०२० साली सुरू केला आतण या 

िकल्पाचं नाव आहे, ‘दीपिंभ’. 

माचा २०२०मधे्य अमेररकेत कोतवडने थैमान घालायला 

सुरुवात केली आतण अमेररकेबरोबरच जगातल्या अनेक 

देशांची त्याने पाचावर धारण बसवली! कोट्यावधी लोकांना 

या तवषाणूची लागण व्हायला आतण हजारो-लाखो जण 

मृतु्यमुखी पडायला सुरुवात झाली. जीवनावश्यक गोष्ट्ीचंी 

टंचाई तनमााण झाली. हँड सॅतनटाझसा, मास्क, तमळेनासे झाले. 

वका  फ्रॉम होम, झमू मीतटंग्   सुरू झाल्या. जगभरातील 

सप्लाय चेन्स धडपडू लागल्या. या सगळ्ाचा मोठा फटका 

बसला तो तवद्याथ्यांना आतण जे्यष्ठ नागररकांना. अशावेळी 

गरजू मराठी आतण इतर भारतीय बांधवांना ‘दीपिंभ’ या 

िकल पातून मदत करायला पुढे सरसावल्या दोन धाडसी 

स्तस्त्रया- डेटर ॉइट मराठी मंडळातील बृ. म. मंडळ ितततनधी व 

कायाकाररणी सदस्य हेमा राचमाळे 

आतण बृ. म. मंडळ अध्यक्ष  

 विद्या जोश ! 

     या िकल पातून 

केलेली मदत 

तवतवध स्वरूपाची 

होती. भारतातून 

इकडे तशकायला आलेल्या तवद्याथ्यांकडे 

सुरुवातीला शक्यतो गाडी नसते. त्यांना 

लॉकडाऊनच्या काळात ग्रोसरी पुरवण्यात आली. अगदी 

नुकत्याच आलेल्या तवद्याथ्यांना तर त्या काळात 

तवमानतळावरून आणायलाही कुणी नव्हतं. तेव्हा त्यांना 

‘दीपिंभ’च्या स्वयंसेवकांनी लागेल ती मातहती पुरवली. 

यासाठी त्या-त्या शहरातल्या मराठी मंडळांची मदत घेतली 

गेली.  

काही मुलांचे आईवडील लॉकडाऊनमुळे अमेररकेतच 

अडकून होते. त्यांना औषधांसाठी तिस्तिप्प्शन्स  द्यायला कुणी 

नव्हतं. इकडे तमळणारी औषधे त्यांना परवडत नव्हती. अशा 

पररस्तस्थतीत काही डॉिर स्वयंसेवकांनी तिस्तिप्प्शन्स देऊन 

‘दीपिंभ’च्या कायाकत्यांनी भारतातून औषधे पाठवायची 

सोय करून तदली.  

BMM दीपस्तभं  अमेररकन तसतटझन्ससाठी मधल्या  काळात भारताचा 

दहा वषांचा multiple entries चा स्तव्हसा काही काळापुरता  

बंद ठेवण्यात आला होता. अशावेळी भारतात कुणाची िकृती 

गंभीर झाली, अथवा कुणी वारलं, तर त्यासाठी तीन तदवसांत  

इमजान्सी स्तव्हसा तमळायचा. पण तो तमळवण्याची ितक्रया 

सोपी नव्हती. अनेक कागदपतं्र लागायची. बऱ्याच लोकांना ते 

लवकर करणं जमत नव्हतं. अशावेळी ‘दीपिंभ’ मदतीस 

आला आतण बृ.म.मंडळाने बऱ्याच लोकांना हा स्तव्हसा 

तमळवून द्यायला मदत केली.  

इतकंच नवे्ह तर याहीपुढे जाऊन अमेररकेत ज्यांचा 

दुदैवाने मृतू्य झाला होता, त्यांचा पातथाव देह भारतात 

पोहचवायलाही ‘दीपिंभ’ ने मदत केली. मधल्या  काळात 

जेव्हा िवास संपूणापणे बंद होता, तेव्हा काही जणांचे अंततम 

तवधी इथे अमेररकेत करावे लागले. त्यांच्यासाठी झमूिारा 

अंततम संस्कारांना उपस्तस्थत राहण्याची सोय केली गेली होती. 

‘दीपिंभ’ने मराठी मंडळांच्या सहाय्याने हे पुण्यकमा केलं. 

असे िसंग अचानक येऊ शकतात. तरीही रात्री उतशरा तकंवा 

अगदी भर पहाटे ‘दीपिंभ’च्या कायाकत्यांनी गरजंूना मदत 

पुरवली.  

अगदी लहानपणापासूनच गरजंूना मदत करण्याचा 

हेमा राचमाळे यांचा स्वभाव आहे. त्यांनी आतण तवद्या जोशी 

यांनी मनापासून घेतलेल्या कष्ट्ांची पररणती म्हणजेच बृ .म. 

मंडळाचा िकल्प-  ‘दीपिंभ’! आत्तापयंत या िकल्पामधून 

६००+ तवद्याथ्यांना आतण १०००+ जे्यष्ठ नागररकांना मदत 

करण्यात आली आहे. सामातजक बांतधलकी म्हणून खरं तर 

हा िकल्प सुरू झाला होता. कोतवड महामारीमुळे याला गती 

येऊन यावर भरपूर काम केलं गेलं आतण बघता बघता याचा 

आवाका तविारत गेला. मराठी बांधवांना मदत करायला 

जगावर संकट यायची गरज नसते. ‘दीपिंभ’ िकल्प पुढेही 

चालू ठेवायचा मानस असल्याचं हेमा राचमाळे यांनी 

सांतगतलं. तुम्हाला कसलीही मदत लागली, मग ती वैयस्तिक 

असो, शैक्षतणक असो, वैद्यकीय असो, इतमगे्रशन, संदभाात 

असो, तवमा संदभाात असो, जे्यष्ठ नागररकांसाठी असो, 

तवद्याथ्यांसाठी असो अथवा लहान मुलांसाठी असो, तुम्ही हेमा 

राचमाळे (फोन क्र.:- 313-215-1640, ईमेल पत्ता:-  

hema.rachmale@bmmonline.org) अथवा तवद्या जोशी 

(फोन क्र.:- 224-321-2948, ईमेल पत्ता:- 

vidya.joshi@bmmonline.org)  यांच्याशी  संपका  साधू 

शकता. बृहन्महाराष्ट्र  मंडळ तुमच्या पाठीशी उभं आहे!  

        िते्यकाच्या आयुष्यात अनेक वादळं येतात. ज्यांवर 

शक्यतो आपण स्वत:च्या तहंमतीवर तकंवा आप्तस्वकीयांच्या 

मदतीमुळे मात करत असतो. पण काही वादळांवर मात 

करण्यासाठी ‘दीपिंभ’ची मदत घेणे योग्य ठरेल. 

बृ.म.मंडळाचा ‘दीपिंभ’ आपल्याला तदशा दाखवायला, 

मदत करायला असल्यामुळे आपला िवास अतधक सुखकर 

होईल, हे आपण ध्यानात ठेवूया आतण इतका चांगला िकल्प  

सुरू केल्याबद्दल बृहन्महाराष्ट्र  मंडळाचे  ऋणी राहूया! 

*** 



    

६ बृहन्महाराष्ट्र  वृत्त         मे  २०२२        

बहृन्महाराष्ट्र मंडळाच्या अधिवशेनातील  उद्योजकांच े कक्ष 

- मोहन रानडे (तफलाडेस्तिया) 
          बृहन्महाराष्ट्र  मंडळाचे अतधवेशन म्हटलं की, महाराष्ट्र  आतण उत्तर अमेररकेतील कलाकारांचे तवतवध 

मराठी करमणुकीचे कायाक्रम, अस्सल मराठी जेवण, तमत्रांच्या गाठीभेटी याचबरोबर मराठी पुिकांपासून, 

मराठी संगीताच्या सीडी,  मराठी स्तस्त्रयांसाठी कपडे व पैठणी,  दातगने,  अनेक िकारच्या भेटविू, खाद्यपदाथा 

अशा विंूची खरेदीची संधी याची िकषााने आठवण होते. अटलांतटक तसटी येथे ११ ते १४ ऑगस्ट रोजी भरणारे     

बृहन्महाराष्ट्र  मंडळाचे पुढील अतधवेशन अशाच तवक्री-कक्षांची तयारी उत्साहात करीत आहे. 

         १९९३ सालच्या बास्तिमोर अतधवेशनात अशा िकारचे तवक्री-दालन िथम मोठ्या िमाणात सुरू झाले. 

तेव्हांपासून ही िथा कॅलगरीचे अतधवेशन वगळता दर अतधवेशनात तनयतमत चालू आहे. अमेररकेतील आतण भारतातील 

उद्योजकांचा िततसाद दर अतधवेशनात वाढत चालला आहे.   

अमेररकेतील लहान शहरातून राहणाऱ्या मराठी समाजास त्यांच्या जवळपास अशा विू सहज तमळतातच असे नाही. 

त्यामुळे  या मंडळीना खरेदी करण्यास संधी तमळते आतण उद्योजकांना नवीन ग्राहक तमळतात अशा दोन्ही हेतंूनी हे तवक्री कक्ष 

लोकतिय झाले आहेत. दर अतधवेशनाला महाराष्ट्र ातून तनयतमत येणाऱ्या उद्योजकांची त्यामुळे वाढ झाल्याचे सहज नजरेत भरते. 

सवाात लहान कक्ष १० फूट बाय १० फूट आकाराचा असून त्यात सहा बाय अडीच फुटाचे एक टेबल दोन खुच्याा, तवद युत 

जोडणी आतण उद्योगाचा दोन फूट बाय सहा इंच आकाराचा नाम-फलक एवढ्या सोयी तमळतात. हे सोडून इतर गोष्ट्ी हव्या 

असल्या तर त्या अतधक आकार देऊन तमळू शकतात.   सध्या िते्यक कक्षाचा दर १७५० डॉलसा एवढा आहे. तवना नफा 

तत्त्वाच्या संस्थांसाठी दर १५०० डॉलसा आहे. कक्ष नोदंणी करण्यासाठी संकेतस्थळ:- 

https://bmm2022.org/expo-registration/ 

अतधवेशनाच्या िांगणात जेवणाची जागा आतण िमुख कायाक्रमाचे सभागृह यामधे्य हे कक्ष असतील ज्यायोगे सवा 

उद्योजकांना ग्राहकांशी संपका  साधणे सोपे जाईल. कक्षांची रचना अशी केली जाईल की, कुठेही रांगा न लागता एकदा कक्षांच्या 

के्षत्रात पोचलात की सवा कक्ष तदसू शकतील.  उदयोजक कक्षांच्या मध्यवती जागेत एक व्यासपीठ उभारून उद्योजकांना त्या 

जागेचा वापर त्यांच्या मालाची जातहरात करण्यास देण्याचा तवचार आहे. सवा उद्योजकांना अतधवेशन काळात मदत करण्यास 

अतधवेशन सतमतीमधील कायाकते नेमले जातील.  महाराष्ट्र ातून येणाऱ्या उद्योजकांस स्तव्हसा तमळण्यासाठी आवश्यक कागदपते्र 

तत्परतेने पुरतवली जातील.  अतधक मातहतीसाठी उद्योजक कक्ष िमुख राहुल पवार यांचेशी संपका  साधावा  

pawarrahul@yahoo.com   +१ ७३२ ६१० ३६३३ 

आत्तापयंत ५८ कक्षांपैकी ३६ कक्षांची नोदंणी झाली आहे. तेंव्हा त्वरा करा आतण आपला कक्ष आजच नोदंवा. 

*** 

 महाराष्ट्र मंडळ ब ेएररया-वाताष 

- मािि देशपाींडे (सदस्य, महाराष्ट्र  मंडळ बे एररया ) 

     माचा १२, १३ आतण २० रोजी बे एररया महाराष्ट्र  मंडळाने तदग्पाल 

लांजेकर यांनी तदग्दतशात केलेला ‘पावनस्तखंड’ हा तसनेमा माऊंटन व्ह यू 

मधील ICON तथएटरमधे्य कॅतलफोतनायातल्या सवाात मोठ्या पडद्यावर 

दणकेबाज आवाजात दाखतवला.  

        

तसनेमाच्या मधं्यतरात 

िेक्षकांसमोर तशवाजी महाराज, 

संभाजी महाराज, मावळे, भगवा 

ध्वज, व स्पाटान ढोल ताशा 

पथकाने येऊन सवााचा उत्साह 

वाढतवला. हे सवा िेक्षकांसाठी 

अनपेतक्षत आतण आश्चयाकारक 

होते.  

  “जय भवानी”, “जय तशवाजी” 

आतण “छत्रपती तशवाजी 

महाराजांचा तवजय असो” अशा घोषणांनी िेक्षागृह दुमदुमले. िते्यक वेळी ३०० िेक्षक उपस्तस्थत होते.   

                                                                   *** 

https://bmm2022.org/expo-registration/
mailto:pawarrahul@yahoo.com
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वाढवणे आतण सेवेचे महत्त्व लहानपणापासून तभनलेले! 

तफलाडेस्तियाचा कॅनव्हास मोठा केला पातहजे या तवचारातून 

त्यांनी दहा तदवसांचा गणपती-उत्सव सुरू केला. लष्कराच्या 

भाकऱ्या भाजण्यात ते गका  असताना घरची धुरा मात्र त्यांच्या 

पत्नीने-नीतलमाने सांभाळली. िते्यक पुरुषाच्या मागे स्त्रीच्या 

मदतीचा हात नक्की असतो याला दुजोरा तमळाला. मराठी 

माणूस जािीत जाि िमाणात तबझनेस मधे्य उतरावा, जॉब 

तक्रएशनला िाधान्य द्यावे, से्टट ररिेझेंटेतटव्ह ऑतफसेस जागी 

आपला मराठी माणूस असावा असं त्यांना वाटतं.  

त्यानंतर सवा मतहलावगााची ितततनधी आतण मंडळाची 

तवश्वि सतमती सदस्य  म्हणून कोमल दाते यांच्याशी गप्पा 

झाल्या. त्यांनीही कायाकाररणीवर असताना हळदीकंुकू, 

लेझीम असे नवीन उपक्रम सुरू केले. मैतत्रणीनंा बरोबर 

घेऊन एखादी स्त्री अनेक बाजंूचा तवचार करून 

मल  तटटास्तसं्कग करू शकते आतण सगळ्ांना सामावून घेऊ 

शकते हे अनेकीनंी वेळोवेळी या तफलाडेस्तिया मंडळात 

दाखवून तदले आहे. डेकोरेशन कतमटीने आपला ठसा 

उमटवून सवा जागी संुदर मनमोहक सजावट केली होती. 

तसेच येणाऱ्या िते्यकाला तपशवीमधे्य भेटविू देण्यासाठी 

रतजस्टर ेशन कतमटी सज्ज होती. आता मराठी माणूस म्हटला 

की, अस्सल मराठमोळ्ा जेवणातशवाय आपले पान हलत 

नाही. मोजकेच पण चवदार पदाथा आतण भरपूर आग्रह या 

िकारे अतधवेशन चांगली करता येतात हे दाखवून तदले. 

अनेक कायाकत्यांनी एकत्र येऊन खूप छान काम केले होते 

त्यामुळे सगळ्ांना सकाळच्या न्याहरी पासून दुपारच्या आतण 

संध्याकाळच्या मि जेवणाचा आस्वाद घेता आला. “उभ्या 

उभ्या तवनोद” या कायाक्रमात इथे वाढलेल्या मुलांनी सादर 

केलेला हास्यतवनोदात दोन तपढ्यांचा तमलाप अगदी चपखल 

तदसून आला. घरोघरी मातीच्या चुली हे जाणून आईवतडलांवर 

केलेले तवनोद आतण टोले सवांनी मजेत खपवून घेतले. 

भारतातून दौऱ्यावर आलेले “अशंू्ची झाली फुले” या नाटकाने 

सवााना मंत्रमुग्ध करून टाकले. दुसऱ्या तदवशी संगीतमय 

वातावरणात “वारी पंढरीची” सादर झाली. खरोखर वारीत 

सहभागी झाल्याचा अनुभव सवााना तमळाला. ित्यक्ष पालखी 

आतण वारीत मंत्रमुग्ध होत सवांनी उत्स्फूतापणे दाद तदली. 

त्यानंतर “सीके्रट” नाटकाच्या टीमने नवीन गंभीर तवषयाला 

हात घालून गमतीदार हलकंफुलकं नाटक सादर करून 

मजा आणली. शेवटी “रेटर ो ते मेटर ो” या गाण्याच्या िोग्राममधे्य 

सगळ्ांनीच ताल धरला व एकत्र गाणी ऐकण्यात आतण 

नाचण्यात वेळ घालवला. या दोन तदवसांचा हा आखीव-रेखीव 

उत्सव नेत्रदीपक पद्धतीने साजरा झाला.  

वंदुनी त्या गजानना, ‘लेडीज से्पशल’ झालं शतनवारी 

इये तफलीचीये नगरी, हास्य तवनोद झाला पोटभरी 

‘अशंू्ची झाली फुले’, हे नाटक होते फारच भारी  

मग सवांनी साजरी केली, ती पंढरीची वारी  

मागोमाग ‘सीके्रट’ आतण ‘रेटर ो ते मेटर ो’ची उंच भरारी 

एतिल नऊ आतण दहा २०२२ या दोन वारी 

केली तफलाडेस्तिया मंडळाची पिाशी साजरी ! 

*** 

- िाींत  गोडबोले (तफलाडेस्तिया) 

     तफलाडेस्तिया मराठी मंडळाचा ५० 

वषे पूणा झाल्याचा सोहळा नुकताच एतिल 

९ आतण १० या तदवशी झोकात पार पडला. 

िथम ऑतडओ-स्तव्हजु्यअलच्या माफा त 

अनेक मंडळीनंी जुन्या आठवणीनंा 

उजाळा तदला. त्यात मोहन रानडे, डॉ मीना 

नेरुरकर, मुकंुद कुटे, आतशष नाडकणी, 

सतचन िभुदेसाई, तुषार वेदांती, तवक्रांत कांबळे, यांनी 

आठवणी सांतगतल्या. डॉ मीना नेरुरकर यांनी 

तफलाडेस्तियातील मतहलांना घेऊन बसवलेल्या “लेडीज 

से्पशल” या कायाक्रमाने तदवसाची सुरुवात झाली. त्या नंतर 

“इये तफतलतचये नगरी” हा मुलाखतीचंा कायाक्रम डॉ देवेंन 

गबाले यांनी गप्पांच्या माफा त हसत खेळत सांभाळला.     

       तफलाडेस्तिया  मराठी मंडळाचा पाया घातला गेला तो 

साधारण १९७१ साली! आपल्या मातीची, संसृ्कतीची ओढ 

आतण अमेररकेत मराठी कायाक्रमाचा अभाव लक्षात घेऊन 

सवांनी या कायाास सुरुवात केली. त्या तपढीचे साक्षीदार श्ी 

मोहन रानडे यांनी १९७४ मधे्य मंडळाचा कायाकाररणीवर 

येऊन मदत करण्यास सुरुवात केली. त्यांनी आपल्या 

आठवणी सांतगतल्या. त्या काळात कायारत असलेल्या 

मंडळीचंी नावे नमूद करत, नाट्यिेमी मंडळीमुंळे 

तमळालेल्या संधीचे कसे सोने केले हेही सांतगतले. अनेक 

कलाकारांना आमंत्रण देऊन आपल्या घरी त्यांचा पाहुणचार 

करण्यात ते व त्यांची पत्नी सतमता यांची आजतागायत ख्याती 

आहे. त्यांच्या स्वभावातला मराठी बाणा व दडलेला कलाकार 

सगळ्ांना पहायला तमळाला. सतत नवतनतमाती करत राहा 

आतण जुन्या नव्याचा तोल सांभाळा असा त्यांनी संदेश तदला.    

       त्यानंतर रौयमहोत्सवी वषााचे मंडळाचे अध्यक्ष श्ी 

संतोष कोल्हटकर यांनी तफलाडेस्तियाच्या िेमाखातर सॅन 

फ्रास्तन्सस्को वरून येऊन आपल्या आठवणी सांतगतल्या. 

त्यांनी मंडळाच्या कायाकाररणीवर असताना सातत्याने काम 

करत जािीत जाि लोक जमा होतील असे ियत्न केले. 

लोक वेळेवर यावेत आतण कायाक्रमांमधे्य सगळ्ांना भरपूर 

खायला तमळावे असा पुणेरी कटाक्ष ठेऊन त्याची सोय केली. 

तफलाडेस्तियाला येणाऱ्या मंडळीनंा चांगली फाय स्टार 

टर ीटमेंट तदली जाते अशा आश्वासनावर अनेक कलाकारांना 

भारतातून येथे आणून त्या काळी कायाक्रम सादर केले. 

नावात आतण चेहऱ्यावर संतोष अशी त्यांची थोडक्यात 

ओळख. या िसंगीही इथे त्यांना फाय स्टार टर ीटमेंट तमळाली.  

मंडळाच्या या सोहळ्ात माणसांची चांगली पारख असलेली 

व्यिी श्ी रत्नपारखी यांचीही आठवण काढली गेली.  

        नंतरच्या काळात कामतगरी केली ती तफलाडेस्तियाचे 

व्यिी, वल्ली आतण चक्रवती मुकंुद कुटे यांनी. बालपण 

तवदभाात गेले.  वडील पोस्टमािर असल्याने सतत बदली! 

त्यामुळे   स्वभावातच   दर  वेळी   नवीन ओळखी  काढणे,  

धिलाडधेफिया मंडळाच्या पन्नाशीचा र्सोहळा  
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एकमेकाींचे िरुन  हात | सुखशान्त च  शोिू िाट || 

चला राहू आनींदात | आयुष्याच्या उत्तररींगात || 
बृ.म. मंडळाच्या “उत्तररंग” िकल्पांच्या मातहतीसाठी संपका :  

सींद प द वक्षत   बृ. म. मंडळ कायाकाररणी सदस्य, उत्तररंग नेतृत्व  

िोन ि. 1-216-926-6696 ईमेल sandeep.dixit@bmmonline.org 
विद्या जोि  - अध्यक्षा, बृ. म. मंडळ 

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

 एवप्रल - मे २०२२ मवहन्यात ल आयोवजत कायािम 

    ३० एवप्रल – महाराष्ट्र  वदन   

मराठा वततुका 'मेळिािा' 'महा-राष्ट्र ' िमा िाढिािा 

विे - पराग टोपे, तकरण केतकर  

गायक -  अतजत तदवेकर / सुनीता घाटे 

- तहंदवी स्वराज्य: तशवाजी महाराजांच्या नेतृत्वाखाली अटकेपार 

फडकला भगवा ध्वज  

- स्वदेशी ते स्वराज्य - भारताचा ३५० वषांचा रोमहषाक स्वातंत्र् 

लढा, बतलदान, असामान्य स्वाथात्याग  

- पुढची भरारी - तहंदवी स्वराज्यावर आधाररत महा-राष्ट्र ाची 

उभारणी 

     ७ मे - Atomic Policies of the World 

विे - सुि र काळे 

"पातकिानी अणुबॉम्ब: एक घोर फसवणूक  

मराठी संतक्षप्त रूपांतर, मूळ पुिक: Deception: Pakistan, 

the United States, the secret trades in nuclear weapons  

- पातकिानचे अण्वस्त्र सज्ज देशात झालेले पररवतान  

- डॉ खान आतण पातकिानी व अमेररकन सरकारांनी केलेली 

जगाची फसवणूक  

- अमेररकेच्या कट्टर शतंू्रना पातकिानने केलेली तंत्रज्ञानाची तवक्री  

- मुशराफ हुकूमशाही, अमेररकेतवरुध्द छुया कारवाया 

    १४ मे - अपूणा रावहलेल  स्वप्नीं 

विे - अविनाि पटििान, चींद्र रानडे, प्रताप देिमुख, चींद्रिेखर 

मोघे, गोविींद मोद  

- स्वप्ांच्या तनतमातीवर पररणाम करणारे घटक 

- स्वप्ांचे िकार 

- स्वपे् तचरडणारे घटक 

- अपूणा स्वप्ांचा जीवनशैलीवर होणारा पररणाम 

   २१ मे - गुींतिणुक च  मूलभूत तते्त्व, भाग १ 

विे - विश्वनाथ होन्नया 

गंुतवणुकीचे िकार:- 

-  मूलभूत/ Fundamental 

- तांतत्रक/ Technical 

- भावतनक/ Sentimental 

- पररमाणवाचक/ Quantitative 

आतथाक साधने/ Financial Instruments (स्टॉक्स, बाँड स, 

फु्यचसा, मु्यचु्यअल फंड, ईटीएफ, फॉरेक्स/चलन पयााय) 

ट प: - गेली  दोन वषे  चालू असलेल्या बृ. म. मंडळ- उत्तररंग 

सत्रांमधे्य  २५ जून २०२२ रोजी, १००वे सत्र साजरे करणार आहे.  

 ***                                    

उत्तररंग  

सहषा घोषणा 

एकता-अक्षयभाषा कथास्पिाा िषा वतसरे 

कथा स्पिेचे वनयम खाल लप्रमाणे- 

१. कथास्पधाा िवेश तवनामूल्य आहे. कथा पाठवण्याची 

अंततम तारीख - चार जुलै २०२२. 

२. केवळ उत्तर अमेररकेतील रतहवाश्यांसाठी ही स्पधाा 

मयाातदत आहे. 

३. स्पधाा सवा वयोगटांसाठी खुली आहे. मात्र एका 

स्पधाकास एकच कथा पाठवता येईल. 

४. स्पधेला तवषयाचे बंधन नाही, मात्र शक्यतो उत्तर 

अमेररकेतल्या आयुष्याशी संबंतधत तवषयातील कथा 

असाव्यात. 

५. कथा मराठी भाषेतील, संपूणापणे स्वतिः ची असावी 

तसेच ही कथा फेसबुक  तकंवा इतर सोशल मीतडया वर 

तकंवा मातसकांत ितसद्ध झालेली नसावी. 

६.    कथेची शब्मयाादा १,५००-२,५०० असावी. 

७. कथा पाठवण्यासाठी व इतर संपकाासाठी- 

akshaykathaspardha@gmail.com. 

८.   कथा Google इनपुट सािने (वकीं िा इतर मराठ  

ऑनलाईन एवडटर याींचा िापर करून) िक्त  

Mangal Font मधे्यच वलवहलेल  असाि  आवण  

Microsoft Word Document या स्वरुपातच 

पाठिाि . 

९. कथेसोबत पूणा नाव, पत्ता, इमेल आतण फोन नंबर ही 

मातहती केिळ इमेलवर पाठवावी. 

१०. कथेच्या पवहल्या वकीं िा इतर कुठल्याह  पानािर 

लेखकासींबींि  मावहत  नसाि . ति  आढळल्यास 

कथा दुरुस्त साठ  परत पाठिल  जाईल.  

साराींि - कथा मींगल िॉन्ट, िडा डॉकु्यमेंटमधे्य 

कुठलींह  ओळखवचन्ह न ठेिता पाठिाि . 

११. तनकाल जाहीर होण्याची तारीख- पंधरा ऑगस्ट 

२०२२. 

१२. परीक्षकांचा तनणाय अंततम राहील. याबाबत 

पत्रव्यवहार केला जाणार नाही. 

१३. पतहल्या तीन तवजेत्या कथांना $३००, $२००, $१०० 

अशी पाररतोतषके तदली जातील. 

१४. पाररतोतषक िाप्त आतण काही उले्लखनीय कथा 

अक्षयभाषेच्या वेबसाईटवर तसेच इ -बुकात ितसद्ध 

केल्या जातील. 

ट प: ह  मावहत  जास्त तजास्त लेखकाींपयंत 
पोचण्यासाठ  तुमच्या िेसबुक पेजिर पोस्ट केल त 
आवण WhatsApp िर वमत्रमैवत्रण ींना पाठिल त तर 
आभार  राहू. िन्यिाद ! 

*** 

mailto:sandeep.dixit@bmmonline.org
mailto:Vidya.joshi@bmmonline.org
mailto:akshaykathaspardha@gmail.com


    

९ बृहन्महाराष्ट्र  वृत्त          मे  २०२२        

दोन र्सलुट दोन उलट  

घर छोडे जात जुलाहो!  
- विदु्यले्लखा अकलूजकर (वँ्हकूव्हर, कॅनडा) 

   काही तदवसांपूवी माझी मैत्रीण सॅली 

म्हणाली, की ततच्या शेजारणीला, 

तयव्हॉनला,  एका पडायला आलेल्या 

घरातल्या अनाथ झालेल्या कंुड्या हव्या 

होत्या, आतण त्या घरात आता बरेच 

तदवस कोणी राहात नाही, तेव्हा आपण 

आज संध्याकाळी ततला त्या कंुड्या 

उचलून आणायला मदत करायला गाडी घेऊन जाणार 

आहोत. हे घर नेमकं कुठेसं आहे, तेही सॅलीने मला सांतगतलं. 

ते माझ्या रोजच्या तफरायला जाण्याच्या रस्त्यावर जवळच 

होतं.  

 अतलकडे आमच्या एके काळच्या शांत, तनवांत आतण 

कमी लोकसंखे्यच्या शहरात मोठ्या आवारात बांधलेली 

लहानशी टुमदार घरं पाडून सगळी जागा राहायला 

वापरण्याची, म्हणजेच एका घराच्या जतमनीत सहा 

टाउनहाउसेस बांधण्याची, तकंवा अपाटामेंट कॉम्प्पे्लक्स बांधून 

काढण्याची महान लाट आलेली आहे. बहुधा अशा वेळी त्या 

घरांची तबचारी पोरकी झालेली बाग नष्ट्च केली जाते. तकते्यक 

झाडे झुडपे तवनाशी रोलरखाली तचरडून जातात. म्हणून 

आमच्यासारखे काही वेडपट त्या झाडांना जगवण्यासाठी 

ततथून उचलून दुसरीकडे नेऊन रोवतात आतण त्यातल्या त्यात 

तनसगााला राखतात.  

 त्याच उदे्दशाने काही तदवस गेल्यावर, आतण 

तयव्हॉनला ततथल्या कंुड्या तमळाल्याचे कळल्यावर, मी िथम 

चालतचालत ते घर आतण बाग पाहायला गेले, आतण एके 

काळच्या राहत्या घराची सध्याची दुरवस्था पाहून हैराण झाले. 

जेव्हा अनेक मतहन्यांपूवीच हे लोक घर सोडून गेले होते, 

तेव्हादेखील मी त्या घरातली दोनतीन मांजरं घराच्या आवारात 

बापुडवाणी होऊन पेंगत बसलेली पातहली होती. पण आता 

तर ती मांजरंदेखील कुठे तदसत नव्हती, बहुधा भुकेपायी 

त्यांनी दुसरा घरोबा केला असावा. एके काळच्या चांगल्या 

जोपासलेल्या बागेत आता सवात्र काटेरी बॅ्लकबेरीच्या 

झुडपांनी जागा व्यापलीच होती. घराच्या दाराला लाकडी 

फळकूट बसवून घट्ट केलेले होते. घराच्या पुढ्यात एक तमस्टर 

तलंकन जातीचा छाटलेला गुलाब त्याच्या लेबलासह दीनवाणा 

होऊन नुसता उभा होता. आतण घराच्या मागच्या बाजूला जुने 

टायसा, मोडका पाणी घालायचा तहरवा होज, आतण काही 

ररकाम्या कंुड्या पडल्या होत्या. काही कंुड्या फुटक्याच होत्या. 

त्यांचा काही उपयोग नव्हताच. पण काही उचलून आणता 

आल्या असत्या.  

 पाहणी करीतकरीत मी जेव्हा घराच्या मागील बाजूला 

त्यांच्या गराजमधे गेले, तेव्हा दोनतीन खोकी ततथे बंद करून 

ठेवलेली तदसली. खोक्यात काय आहे ते पातहले तर त्यांत 

बऱ्याचशा रंगीबेरंगी लोकरीचें गंुडे आतण काही तवणलेले 

कपडे तदसले. एकात बरीचशी पेपरबॅक पुिकेही होती. 

दोनचार  खेळणीही  पडलेली  होती.   पण    या   खोक्यांच्या  

आजुबाजूसही कोतळष्ट्के होती. म्हणजे या खोक्यांची 

तवले्हवाट लावण्याआधीच तकते्यक मतहने या लोकांनी घर 

सोडून तदलेले होते, आतण आता हे कोणाच्याही साठी राखून 

ठेवलेले नव्हते. गराजमधे्य काही तठकाणी इथल्या रोजच्या 

पावसामुळे गळती लागलेली तदसत होती. म्हणजे ही खोकी 

जर इथेच रातहली, तर ती पावसात नक्कीच खराब झाली 

असती. घर एकदोन तदवसात नक्कीच पडेल, अशी मोठ्ठी 

पाटीतह ततथे तडवे्हलपसानी लावलेली होती.  

 "तबनु तजवै्ह गुण गाइया, तबनु बिी का गेह!" हे 

कतबराचे शब् मला ते सुनेसुने झालेले घर पाहताना सहजच 

आठवले. "सूने घर का पाहुना, तासो ंलायो नेह!" अशा शून्य 

मनोवस्थेत मी ततथे काही वेळ घालवला. नंतर मी पुन्हा घरी 

आले, आतण तवचार करून, वेळ तमळतांच संध्याकाळी माझ्या 

गाडीची टर ंक साफ करून पुन्हा रेस्कू्य ऑपरेशनसाठी त्या 

घराच्या डर ाइव्हवेमधे्य माझी गाडी नेऊन लावली. तीन 

धडधाकट कंुड्या माझ्या टर ंकमधे्य घातल्या. फावडं नेलंच 

होतं, ते वापरून त्या अनाथ गुलाबाला जतमनीतून खणून 

काढून तोही एका कंुडीत घालून गाडीत ररचवला. तीन्ही 

खोकीही गाडीत घातली, आतण घराच्या वािुपुरुषाला नमन 

करून "जगत में जीवन दो तदन का" हे कठोर सत्य स्मरत 

घरी आले.  

 त्या गुलाबाला नीट छाटून माझ्या बागेत एका जागी 

तातु्परते लावून ठेवले. कंुड्यांना पाण्याने धुवून काढून नीट 

साफ केले आतण एक मोठी कंुडी स्वत:पुरती ठेवून 

बाकीच्यांमधे माझ्या बागेतली पेरेतनयल रोपट्यांची बाळे 

लावून त्या आमच्या ररचमंड गाडान िबच्या वातषाक 

फंडरेतझंग सेलसाठी दान करायला तयार करून बागेतच 

ठेवल्या. दरवषी आमच्या बागांतून अशी घरी वाढवलेली 

रोपटी तयार करून आम्ही िबाला देतो, िब ती 

मातीमोलाने तीन तासात नेहमीच्या बचतवादी तगऱ्हाइकांना  

तवकतो, आतण या एका तदवसाच्या सेलमधून तमळणारे पैसे 

आमचा गाडान िब तवद्यापीठात बागकाम तशकणाऱ्या 

तवद्याथ्यांना तशष्यवृत्त्या द्यायला आतण आम्हाला 

झाडाझुडपांबद्दल ज्ञान देणाऱ्या ज्ञानी वक्त्ांना मानधन म्हणून 

वापरतो. गेली दोन वषे हा आमचा परोपकारी सेल कोतवडच्या 

साथीपायी झालेला नाही, पण या वषी तो होईल, असे सध्या 

तरी वाटते आहे. सेल आहे मदसा डे च्या सप्ताहान्ती, सात 

मे'ला. पण त्याआधीदेखील के्रग्तलस्टमधली माझी 

पेरेतनयल्सबद्दलची जातहरात पाहून काही बागकामिेमी लोक 

माझ्या घरी येऊन रोपटी घेऊन जातातच. तसा एकजण 

येऊन इतर झुडपांबरोबर तो 'तमस्टर तलंकन' नामक गुलाबही 

घेऊन गेला. त्याचे पैसे गाडान िबाला द्यायला मी बाजूला 

काढून ठेवले. तनसगााचे ऋण चुकवण्याचा थोडाफार ियत्न 

सफळ झाला.  

बाकी खोकी जी आणली होती, त्यांना घरात न आणतां 

गराजमधेच काही तदवस ठेवून तपासून मग ते पेपरबॅक 

पुिकांचे खोके, आतण दोनचार चांगली खेळणी जी सापडली 

होती, त्यांना तत्काळ वॅ्हलू्य स्तव्हलेज या तिफ्ट स्टोअरला 

नेऊन तदले. आतण बाकी दोन खोक्यांतली लोकर, तवणकाम 

वगैरे हळूहळू बाहेर काढून तनरखले. त्या घरातली बाई 

तवणकर   असली पातहजे.    ततने एका खोक्यात जवळजवळ   



    

१० बृहन्महाराष्ट्र  वृत्त           मे २०२२        

झोपताना खालच्या मजल्यावरून वर जाताना तवणकाम 

बरोबर न्यायला तो फारच सुटसुटीत आहे. तो इकडून ततकडे 

नेण्यासाठी त्याला तपशवीसारखे बंदही आहेत.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

हा सॅ्टण्ड मी त्या अज्ञात तवणकरणीची आठवण म्हणून 

स्वत:च वापरायचा ठरवला. गेला आठवडाभर मी हे करते 

आहे. आतण ते करताना मनातल्या मनात माझेच शब् म्हणते 

आहे,  

लोकर संपते, तवणणारी संपते,  

तवणलेले वस्त्र मागे उरते,  

माया त्यातली याला त्याला 

ततलादेखील ऊब पुरवते!  

*** 

पुरे करीत आणलेले दोनचार स्काफा  ठेवले होते. एक होता 

तांबडा/काळा गाटार स्तस्टचवाला, आतण एक क्रोशाने तवणलेला 

पांढरा, तपवळा, तपिा रंगाचा. आणखी एक पांढऱ्या आतण 

काळ्ा सुती धाग्यांनी तवणलेला तफंगरलेस ग्लव्हचा जोड 

अधावट तवणून सुईसह गुपचाप पडलेला तदसला. मी हे सवा 

िकार तवणलेले आहेत. त्यामुळे त्या उद्योगी तवणकर बाईच्या 

अधुऱ्या रातहलेल्या तवणकामाकडे पाहताना मला पुन्हापुन्हा 

घर सोडून जात असलेल्या तवणकराबद्दलचे कतबराचे अनेक 

शब् आठवत रातहले. "घर छोडे जात जुलाहो" यात जुलाहा 

म्हणजे जीवात्मा. पण जुलाहा हा तवणकराबद्दलचा शब् 

कतबराने  कधी आत्म्याला तर कधी परमात्म्यालाही वापरलेला 

आहे. "अस जुलहा का ममा न जाना। तजन जग आतन पसाररन 

ताना।।" या रमैनीमधे तो परमात्म्यालाही जुलाहा म्हणजे 

आपल्यासारखा तवणकर मानतो. मग "भीगी पुररया काम न 

आवै, जोलहा चला ररसाई" हेही आठवलं. तभजलेले तवणकाम 

उपयोगाचे नसते. इथे आणून मी तनदान त्या तवणकामाला 

तभजून वाया जाण्यापासून तरी वाचवलं होतं. पण माझ्याच 

हाती हे ततचे तवणकाम का यावे, या योगायोगाचेही आिया 

वाटत रातहले. मनातल्या मनात मी ततच्याशी बोलत रातहले. 

ततचे काही काम तरी मी पुरे करू शकेन असे ततला मी 

मनोमन सांतगतले. पण काही लोकरीचे गंुडे, आतण काही 

अपुरे तवणकाम जे मला जमणार नव्हते, ते पुन्हा उचलून मी 

दुसऱ्या एका तिफ्ट स्टोअरमधे तजथे ते लोकरी वगैरे ठेवतात, 

ततथे नेऊन तदले. आणखी कोणीतरी त्याचा उपयोग करील.  

 बाकीचे स्काफा  वगैरे गोष्ट्ी पुऱ्या करून इथल्या फूड 

बंॅकेच्या बेघर लोकांना स्काफा  पुरवण्याच्या िकल्पात दान 

कराव्या असे मी ठरवले. पण या तवणकामाबरोबरच एका 

खोक्यात मला तवणकाम करताना जवळ ठेवण्याचा एक 

छानसा तहरवा-काळा कापडी सॅ्टण्डही तमळाला.  

मातिृमष   (छायाधचत्र आधि शब्दधचत्र)  

- विनता कुलकणी (तशकागो)   
    
 

 

 

एकां तळ्ांतकनारी, बदकांची तदसे रांग  

मातेसवे तनघाली, तपले्ल तनधााि, गंुग  

   

तशिीत उभी बाळे, आईच्या धाकात   

तशकण्यांस उतु्सक सज्ज, जलभूमीत उद्योग   

   

तपल्लाांस माय सांगे, असावे सावधतचत्त 

चौफेर लक्ष द्यावे, भवसागर हा अथांग  

 

बदक असो वा मानव, मातृधमा जगी ंसमान 

वात्सल्यतसंधु आई, जपतसे शैशवबाग ! 

                      *** 
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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 16 NEW GIRLS EDU 
RAHUL & PUNAM MUTHA                      ANAND RISHI Hosp. CT SCAN 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 & KALI RAMANI  COLLEGE, JAMNAGAR, GUJARAT 
BHANJI & MANSI KUNDARIA   M P SHAH MEDICAL COLLEGE  
JITU & KOKILA PADALIA   MAMMOGRAPHY EQUIPMENT  
DALSUKH & ILA MADIA   GIVING 200 TESTS A WEEK (10,400 A YEAR)  
HIMAT & MINA TANK                                FOR WOMEN TOWARDS EARLY DETECTION AND                     
MUKESH & VIBHA SHAH                           INTERVENTION WHICH IS NOT AVAILABLE IN            
SUMANT SNEHALATA PANDYA                   NEARBY HOSPITALS           
MOHAN & RAMA  PATEL                            M P SHAH MEDICAL COLLEGE SCHOLARSHIPS  
JAYENDRA & SAROJ SHAH                        M P SHAH MEDICAL COLLEGE SCHOLARSHIPS 
GOVIND & BHAKTI NADKARNI                  SHANTA DURGA TEMPLE, KAVLEM, GOA  
                                                               

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


 

 

 
 
 
 
 

Subscription Remittance Address 
BMM Newsletter 
3574  S. Marion Way  
Chandler, AZ 85286 
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बहृन्महाराष्ट्र वतृ्त - परुविी 

म,े २०२२ 

(बृ. म. मींडळाच्या सींकेतस्थळािर)-  
 

 

 



    

१४ बृहन्महाराष्ट्र  वृत्त          मे  २०२२        

ती  

- वप्रया गोडबोले (एतडसन, नू्य जसी)  
 

‘ती’. ‘ती’ म्हणजे संपूणा, ह्या शब्ातच सगळं 

आलं. ह्या कतवतेत आई आतण मुलीच्या नात्याचे 

वणान केले आहे. जेवढी ती मायाळू, सोतशक असू 

शकते, तेवढीच ती साहसी, परखडही असू 

शकते. ततच्यातून पुन्हा तीच जन्म घेते आतण ही 

साखळी अशीच अतवरत सुरू राहते…. राहावी! 

 

 
         त     

ती..ती.. म्हणजे मीच…िते्यकात मी, आणी िते्यक...तीच  
 

ततच्याच कुशीतून मी जन्म घेते; ती माझ्या पंखांना बळ देते 

ततची अतभमानी, गवा तवरतहत, शाश्वत, कणखर, नजर 

िश्ांची यादी उत्तरासकट तयार करते ! 

 

मी पंखांनी स्वतिः ला उचलते,  उडते, गगनात, आसमंतात  

िगतीची नवी व्याख्या तलतहते 

माझ्यात आहे तीच, श्वासाश्वासात, िते्यक पावलात, िते्यक तवचारात । 

 

काळोख, अंधार, चढ, उतार ततला बघून डगमगतात 

ततला मात्र ते कुठेच तदसत नाहीत 

ततच्यातली मीही धडपडत उभी राहतेच; पडत नाही 

पाडणाऱ्याचा दृतष्ट्कोन बदलायची नेहमीची सवय, ततचीच तर आहे, माझ्यात ! 

 

ततच्यातला आत्मतवश्वास आभाळाला तभडणारा 

मेहनत सुध्दा अवाक होईल अशी तजद्द माझ्या नसानसात 

 

तोडीसतोड ततची माया, त्याग, आपुलकी 

वारसाहक्कानी मीही तशंपडते, तजव्हाळा, िेम, माणुसकी ! 

 

 ततच्यातली मी िते्यक वेळी अशीच बहरत राहते, उमलत राहते सदा 

माझ्या कुशीतून पुन्हा ती जन्म घेते.  

मोहरते, फुलते अखंड पुन्हा, पुन्हा ! 

***    



    

बृहन्महाराष्ट्र  वृत्त पुरवणी                मे २०२२        १५ 

-  विल्पा कुलकणी (लुईस्तव्हल, कें टकी)  

आपण सारेच याचा भाग आहोत  . मीदेखील  अपवाद नाही      . तरीही जरा गंमत म्हणून तलतहलंय  !  

 

से्टटस  

 

हल्ली मी करते  

से्टटसची सफर  

सवा जग तफरते  

घेते जरा खबर  

 

खमंग पदाथा  

लोभस फुले  

कधी वणान यथाथा  

कधी चेहरे फुललेले 

 

कधी असते अनातमक  

उदास वाणे काही 

मन होते भावतनक  

अन  वाटते काळजीही 

 

कळत नाही हे सारे  

स्वतिः साठी की दूजापायी 

नवीन जगाचे वारे 

माथाफोड कशापायी? 

 

जो तो आपल्या दुतनयेत  

मि मशगुल आहे  

एकमेकांच्या जगात डोकावत 

आपणही स्वस्थ रहावे 

 

पण  …  

से्टटस पाहून माणूस  

जाणण्याची येवो न कधी वेळ   

एकमेकातील संवादास 

आपल्याकडे असूदे पुरेसा वेळ    !  

 

*** 

स्टटेर्स 


