
   नमस्कार मंडळी, 

  “आला पाऊस मातीच्या वासांत ग 

  मोती ग ंफित मोकळ्या केसांत ग 

  आभाळात आले काळे काळे ढग 

  धारा कोसळल्या फनवे तगमग 

 ध ंद दरवळ, धरणीच्या श्वासांत ग ॥”  

     पफिल्या पावसाचं फकती स ंदर 

वणणन शांताबाईंनी केलं आिे. खरंच, 

पफिला पाऊस... फवशेषतः  भारतातला पफिला पाऊस 

आपल्यापैकी ज्ांनी अन भवलाय त्ांना त्ा मातीच्या ध ंद 

गंधाची जादू आठवत असेल.पफिले पे्रम,पफिली 

कफवता,शाळेचा/कॉलेजचा पफिला फदवस अशा फकते्कांच्या 

फकतीतरी आठवणी पफिल्या पावसाशी फनगडीत आिेत. 

म्हणूनच मग पाऊस क ठलािी असो, पावसाचा मनात 

जपलेला तो गंध आपोआप दरवळायला लागतो. 

मंडळी, मनात जपलेल्या भारतातल्या अशा अनेक 

आठवणी प्रत्क्ष जगण्याची संधी आपल्याला लवकरच 

फमळणार आिे आपल्या अफधवेशनाच्या फनफमत्तानं.अटलांफटक 

फसटी, नू्य जसी येथे ११ ते १४ ऑगस्ट २०२२ रोजी िोणार 

असलेलं BMM (बृ.म.मंडळ) अफधवेशन अगदी िाकेच्या 

अंतरावर येऊन ठेपलं आिे. तयारीचा वेग आफण उत्साि दोन्ही 

वाढलेले आिेत. ३,५०० नांवनोदंणीचा  आकडा ओलांडला 

गेलाय. 

फबझकॉन साठीचे श्रीकांत दातार, मफिला उद्योजकांचे 

मंडळ,अफधवेशाचे ‘गो ग्रीन’ धोरण,पयाणयी औषधोपचार 

फशफबर, तारांफकत शेि फवष्ण  मनोिर, उपवर-वधंूसाठी 

‘रेशीमगाठी’ मेळावा, असे फकतीतरी अफभनव उपक्रम 

आपल्याला बघायला फमळतील.  

बृ. म. मंडळ अफधवेशनाच्या फनफमत्ताने वेगवेगळ्या 

शिरांचा दौरा, भेटीगाठी व संवाद साधण्याची संधी िा माझ्या 

या प्रवासातील अफवस्मरणीय अन भव ठरतो आिे. न कत्ाच 

वॉफशंग्टन डी.सी.ला फदलेल्या भेटीत तेथील स्वयंसेवकाचा 

तािा आफण अफधवेशनाबाबत त्ांनी दाखवलेला उत्साि 

आश्वासक िोता.अमोल ि लांबरकर आफण मराठी मंडळाचे 

अध्यक्ष नवनाथ यांनी आप लकीने सिकायण केले. त्ानंतर 

व्हफजणफनया ररचमंड येथील प रू ठाकरे, वैशाली यांच्यासि ४०-

५० स्वयंसेवकांनी आठवडाअखेर नसतानािी कामातून वेळ 

काढून िजेरी लावून आपणिी बृ.म.मंडळाचा भाग आिोत 

याची ग्वािी फदली. नू्य जसी येथील भेटीत फवषू्ण मनोिर यांच्या  

पाककृतीनं सार अफधवेशनांत ‘राजभोग’ तिे जे पदाथण 

बनवण्यात येणार आिेत ते चाखून बघता आले. पट्टीच्या 

खवय्ांसाठी िे अफधवेशन एक पवणणीच असणार यात शंका 

नािी. त्ानंतर कनेक्टिकट दौऱ्यात स नील आफण से्निल 

सूयणवंशी यांच्यासि अनेक कायणकत्ाांच्या भेटी झाल्या. खरंच, 

अफधवेशनाच्या फनफमत्ताने जोडली गेलेली िी नाती आय ष्यभर 

आठवणीच्या प स्तकातली मोरफपसं बनून रािणार आिेत!  

त्ाचबरोबर बृ.म.मंडळ स्कॉलरफशप,अफधवेशनाफनफमत्त 

घेतलेल्या फवफवध स्पधाांची बफक्षसे तसेच प स्तकाचे प्रकाशन 

यांचे फनकाल वृत्ताच्या या अंकात व अफधवेशनाच्या स्मरफणकेत 

आपल्याला वाचायला फमळतील. फवजेत्ांसाठी िा अंक एक 

अफवस्मरणीय आठवण ठरेल. 

ज लै मफिन्यात भारतातील वृत्तपत्रातून अफधवेशनाची 

माफिती जािीर करण्याच्या उदे्दशाने एक ऑनलाईन पत्रकार 

पररषद घेण्यात येणार आिे. लवकरच त्ाची तारीख जािीर 

िोईल.  

तर अशी िी अफधवेशनाच्या तयारीची धावपळ गेल्या 

फकते्क मफिन्यांपासून स रू आिे. परंत  िा शीण फवसरायला 

लावणारा रफसक पे्रक्षकांचा प्रफतसाद भरघोस असेल याची 

खात्री आिे. 

या गडबडीत आपल्या नैफमफत्तक सत्रांची थोडी 

उजळणी करू या. मानफसक स्वास्थ्यासाठीच्या सत्रात Work-

Life Balance by Ayurveda blurb या फवषयावर २६ जून 

रोजी डॉ. वैजयंती आपटे यांनी संवाद साधला. ‘लेखक त मच्या 

भेटीला’ मधे्य ‘िसायदान’ या िास्यरसपूणण अशा कथासंग्रिाचे 

लेखक प्रकाश लोथे यांच्याशी फवद्या जोशी यांनी संवाद साधला. 

याची यूट्य ब फ ंक या अंकात पान ४ वर आिेच. मंडळी, 

‘एकमेकां साह्य करू अवघे धरू स पंथ’ या उक्तीला 

अन सरून रोजच्या जीवनातील वेगवेगळ्या पैलंूचा फवचार 

करणारी आफण ताण फवसरायला मदत करणारी िी सतं्रिी 

सांगतेकडे येत आिेत.आतापयांत माझ्या प्रते्क कल्पनेला/

सत्रांना त म्ही फदलेल्या भरभरून प्रफतसादाबद्दल खरोखर 

मनः पूवणक आभार. गेल्या दोन वषाांच्या या प्रवासातील 

आठवणीचंा पाऊस डोळ्यांत दाटून आलेला आिे आफण … 

“भेटला पाऊस अन् फभजवून गेला !   

स्पशण ओले मन्मनी ठेऊन गेला”, अशी मनाची अवस्था झालेली 

आिे. आता मनाचा एक कोपरा या पावसाने कायम दरवळत 

रािील. 

आप ी नम्र 

         सौ. विद्या रि ींद्र जोश   

        (अध्यक्षा, बृ.म.मंडळ, उत्तर अमेररका) 
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www.bmmonline.org 
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बृहन्महाराष्ट्र  िृत्त  

 

बृहन्महाराष्ट्र  मींडळ उत्तर अमेररका या सींस्थेचे मुखपत्र  

     स्थापना 1981 (विकागो) 

सींस्थापक:- कै. फवष्ण  वैद्य, कै. शरद गोडबोले, जयश्री हुपरीकर  

सींपादक: -फवनता क लकणी, फशकागो, इफलनॉय  

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   

पूणण पान: $175    अधे पान: $ 100  

  पाव पान: $ 70    अष्टमांश पान: $ 50 

 

वृत्त दर मफिन्यास प्रफसध्द िोते. आदल्या  मफिन्याच्या २० तारखेपयंत िाती 

आलेल्या  मजक रातून वनिडक मजकूर  नफजकच्या वृत्तपत्रात प्रफसध्द 

करण्याचे सवण प्रयत्न केले जातील. मजकूर शक्यतो युवनकोड मराठ त MS 

word/Text Fileसह ईमेलने पाठिािा.  

प्रवसध्द झालेल्या  मजकुराि  सींपादक  सहमत असतातच असे नाह . 

फलखाणाच्या फनवडीचे, प्रकाशनयोग्य फकरकोळ बदलाचे आफण व्याकरणीय 

द रुस्तीचे अंफतम अफधकार संपादकांकडे राितील.  

पाठवलेल्या  साफित्ाची पोच ईमेल कळफवल्या स फदली जा ईल.     
बृहन्महाराष्ट्र  मींडळाच  कायाकाररण  (२०१९-२०२२) 

                                 मताविकार असलेले सदस्य   

                                         वनयुक्त सदस्य  
      
 माज  अध्यक्ष:-  अफवनाश पाध्ये, बॉस्टन, मॅसॅच्य सेट् स्  
 
िृत्त सींपादक:-   फवनता क लकणी, फशकागो, इफलनॉय    
                                            
                                    विश्वस्त सवमत :  
 
अध्यक्ष :-        मोफित फचटणीस, फसॲटल, वॉफशंग्टन  
 
सदस्य :-        फनतीन जोशी, फशकागो, इफलनॉय  
 
सदस्य :-        स नील सूयणवंशी, ररजफिल्ड, कनेक्टिकट            
                            ...  
प्रकािक:-    बृिन्मिाराष्टर  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. 

बृिन्मिाराष्टर  वृत्त                  ज लै २०२२        

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

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

अध्यक्ष:-  फवद्या जोशी फशकागो, इफलनॉय 

सवचि:- कोमल चौक् कर लॉस अँजलीस, कॅफलिोफनणया  

कोषाध्यक्ष:-  सोना फभडे फिफनक्स, ॲररझोना 

सदस्य:-  फमफलंद बावडेकर  ॲटलांटा, जॉफजणया 

 संदीप बेलखोडे ऑक्टस्टन, टेक्सास 

 संदीप दीफक्षत  क्टिवलँड ओिायो 

 फशल्पा क लकणी  बॉस्टन, मॅसॅच्य सेट् स्  

 िेमा राचमाळे  डेटर ॉइट, फमफशगन 

  

 पान क्र. 

- अध्यक्ष य  १ 

-  श्र  वदल प थते्त याींना श्रध्दाींजल  २ 

बृ.म. मींडळ अवििेिन २०२२ िाताा  ३-४ 

-  लेखक तुमच्या भेट ला  

- BMM Youth Scholarship ५ 

-Felicitation of Authors of New Books   

- BMM Awards  

- लेख:- विदेवशन च्या पाठराखखण  ६-७ 

- लेख:- पाण्यािर ल भाकऱयाींचा खेळ  ८-९ 

अविनाश सािू याींचे अवभनींदन   

- उत्तररींग  १० 

- कविता:- उमलणे एक खिष्ट् योग   

Matrimonial and Business Advertisements ११-१२ 

पुरिण  ई विभाग   कविता- बाल विभाग:- द्राक्ष १४ 

राविभविष्य:-  जुलै, २०२२ (१६ पाने)  

श्रध्दंजली 
    बृिन्मिाराष्टर  मंडळाच्या 

कायणकाररणीचे माजी 

सदस्य (२००९-२०११), 

मिाराष्टर  मंडळ फशकागोचे  

माजी अध्यक्ष (२००६), 

आफण त्ापूवीिी उत्तर 

अमेररकेती  कािी मराठी 

मंडळांच्या कायणकाररणीत 

सिभागी अस े े  श्री. 

वदल प थते्त यांचे २ मे 

२०२२ रोजी मेरी ँड, य एसए येथे अचानक फनधन झा े.  

उत्तर अमेररकेती  मराठी  समाजात आफण इंडो-

अमेररकन सेवाभावी संस्थामधे्य ते अनेक वषे सफक्रय 

स्वयंसेवक व प्रफतफित सदस्य िोते. सकारात्मक दृफष्टकोन 

आफण एकूणच आनंदी उत्सािी सिभागाने त्ांनी आय ष्यभर 

अनेक  ोकांना सू्फती फद ी. 

श्री. फद ीप थते्त यांच्या फनधनाम ळे त्ांच्या 

क ट ंबीयांच्या व फप्रयजनांच्या द :खात  बृिन्मिाराष्टर  मंडळाचा  

मराठी पररवार सिभागी आिे.  

*** 

mailto:sona.bhide@bmmonline.org
https://bmmonline.org/vrutta/subscription/
http://www.bmmonline.org
mailto:vinata@gmail.com
mailto:vinatak.bmmvrutta@gmail.com
file:///C:/Users/Vinata Kulkarni/Documents/Custom Office Templates
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    नमस्कार मंडळी, 

    बीएमएम २०२२ मधे िोणाऱ्या अफधवेशनाच्या तयारीचा एक प ढील आढावा घेऊन मी प न्हा 

त मच्यासमोर  आलो आिे. बृिन्मिाराष्टर  मंडळाच्या अफधवेशनाला आता अवघा एक मफिना उरला आिे. 

िे अफधवेशन यशस्वी िोण्यासाठी सवण सफमत्ा मेिनतीने आफण उत्सािाने काम करत आिेत. बहुतांश 

कामं अंफतम टप्प्यात आली आिेत. प्रते्क सफमती त्ांचे काम उच्च दजाणचे व उत्तम व्हावे यासाठी 

प्रयत्नशील आिे. अफधवेशनातील प्रते्क फदवस आफण प्रते्क फमफनटाचे फनयोजन अतं्त अचूकपणे केले 

जात आिे. आतापयांत आमच्याकडे ३७०० उपक्टस्थतांची नोदंणी झाली आिे आफण आम्हाला आशा आिे 

की येत्ा मफिन्यात िी संख्या फनफितपणे वाढेल.  

उत्तर अमेररकेच्या कायणक्रमात भाग घेणाऱ्या सवण कलाकारांचा सराव जोरात स रू आिे. उत्तर 

अमेररकेतील फवफवध प्रोग्राफमंग ग्र पमधील नवीन क्टव्हफडओ आफण फ्लायसण पािण्यासाठी कृपया आमच्या िेसब क पेजला 

भेट द्या. https://www.facebook.com/bmm2022nj 

भारतातून येणाऱ्या सवण कायणक्रमांच्या क्टव्हसा याफचका मंजूर झाल्या आिेत आफण आम्ही त्ापैकी कािीसंाठी क्टव्हसा 

सॅ्टक्टपंग प ष्टीकरणाची वाट पाित आिोत. आम्हाला खात्री आिे की, िे लवकरच िोईल. 

अफधवेशन आगळे-वेगळे करण्यासाठी कािी नवीन उपक्रम िाती घेण्यात आले आिेत. िे अफधवेशन कािी प्रमाणात 

"Go Green" असावे असा आमचा प्रयत्न आिे. मला आशा आिे की, सवण उपक्टस्थत आमच्या प्रयत्नांची कदर करतील 

आफण आमच्या टीमने अफधवेशनाच्या फदवसासाठी तयार केलेल्या मूलभूत फनयमांचे आफण मागणदशणक तत्त्ांचे पालन करून 

आम्हाला मदत करतील. आपल्या प ढच्या फपढीचे भफवष्य स रफक्षत करण्यासाठी आपण सवाणनी उचललेले िे एक छोटेसे 

पाऊल असेल. 

द सरा मित्त्ाचा उपक्रम म्हणजे ‘एजु्यकेिन सवमट’ जो आपल्या फवद्यार्थ्ाांना भारत आफण उत्तर अमेररकेतील 

फवद्यापीठाशी जोडणारा मित्त्ाचा द वा ठरेल.  

फबफझनेस कॉन्फरन्स िादेखील एक मित्त्ाचा उपक्रम आम्ही अफधवेशनात राबवणार आिोत. मिाराष्टर ीय व्यापारी 

सम दायाला प्रोत्सािन देणे, फशफक्षत करणे आफण सक्षम करणे िे त्ामागचा एकमेव उफद्दष्ट असेल. आपला व्यवसाय 

वाढण्यासाठी सतत स धारणा, उद्योग-फवस्तारासाठी चालना, सजणनशीलता आफण वेळेन सार बदल िोत रािावा यावर 

आमचा फवश्वास आिे.  

आमच्या सवण स्पधाांना उत्स्िूतण प्रफतसाद फमळाला. स्वररंग, नृत्रंग आफण नाट्यरंग स्पधेसाठी अंफतम िेरीच्या 

स्पधणकांची घोषणा करण्यात आली आिे. सवण स्पधणकांचे मनः पूवणक अफभनंदन आफण अंफतम िेरीच्या सवण स्पधणकांना 

आमच्या खूप श भेच्छा. 

 

- प्रिाींत कोल्हटकर  (नू्य जसी), बृ. म. मंडळ अफधवेशन २०२२, संयोजक 

बृहन्महाराष्ट्र  मींडळ अवििेिन नू्य जसी (ऑगस्ट ११-१४, २०२२)   

स्वररींग 
िास्त्र य - प्रौढ िास्त्र य - कवनष्ठ 

अवनी देशपांडे नू्य जसी जय नाडकणी नू्य जसी 
अन प बापट फमफशगन मानस भावे नू्य जसी 
अफजता एन नू्य जसी इरा क लकणी नू्य जसी 
अमृता आपटे नू्य जसी  ऋगे्वद बवे कॅफ िोफनणया 
       

सुगम- प्रौढ सुगम- कवनष्ठ 
श्रीफनवास 
क  कणी ॲररझोना इरा क लकणी नू्य जसी 
अवनी देशपांडे नू्य जसी सायली फलमये नू्य जसी 
अन प बापट फमफशगन ऋगे्वद बवे कॅफ िोफनणया 
नम्रता वतणक कॅफ िोफनणया मानस भावे नू्य जसी 
प्रथमेश 
मातोडकर कॅफ िोफनणया आफदत् भावे नू्य जसी 
सीमा इनामदार ओिायो जय नाडकणी नू्य जसी 

https://www.facebook.com/bmm2022nj
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इवलनॉय 
(Contemporary) 

नू्य जसी  
(Contemporary) 

पेखिल्व्हेवनया 
(Contemporary) 

कनेखिकट  
(Contemporary) 

िॉविींग्टन  
(Classical) 

फप्रयांका पारेख 
उमा करमरकर -
कपूर 

शफमण ा जोग अपणाण म धोळकर ईशा टारगे 

से्निा चािळकर काव्या कपूर धनश्री केळकर गौरी नरसाळे गौरी फवद्ांस 

अनघा तांबे शेिाली लेले वैशाली िणसे वषाण देशम ख फनरू देशपांडे 

स फचत्रा श्रीखंडे प्रीती घारे ऋत जा भसे्म वैदेिी परांजपे उत्तरा मेनन 

तृप्ती काळे फपनाकी क लकणी िषणदा पेंढारकर वैभवी पंफडत तृप्ती राऊत 

सायली घोटवडेकर फवद्य ल्लता दाते   सीमा वाटवे   

  अफश्वनी वासलवार   कल्याणी पंफडत   

  मानसी भावे   मेधा केळकर   

  श्र ती गोगटे       

  से्निजा मोगरे       

  माया मालवणकर       

  नीलांबरी तोरसकर       

नृत्यरींग 

नाट्यरींग (एकाींवकका) 
इफलनॉय (अनाित उत्पादन -फशकागो) अब्दाली फवरुध्द मी 
टेक्सास, (डॅलस िोथण वथण फथएटर ॉन्स) समेवर टाळी 

वॉफशंग्टन (स्वप्नगंधा फसॲटल टीम) 
बदलतात गोष्टी 
काळान सार 

अफधवेशनाची फतफकटे आफण देणगीदारांची पॅकेजेस वेगाने फवकली जात आिेत. पण फतकीट ब क करण्यासाठी आफण 

त मची नोदंणी पूणण करण्यासाठी आता िार कमी वेळ आिे. जर त म्हाला अफधक चांगल्या जागा िव्या असतील तर त म्ही 

आमची देणगीदार पॅकेजेस खरेदी करू शकता आफण चांगल्या जागा लॉक करू शकता. 

अफधक माफितीसाठी https://bmm2022.org संकेतस्थळाला नक्की भेट द्या. 

जसा प्रते्क उगवता फदवस आशा-अपेक्षांची, स्वप्नांची नवफकरणे घेऊन अवतरतो त्ाचप्रमाणे प्रते्क मफिना आपल्या 

बीएमएम २०२२ च्या अफधवेशनाकडच्या वाटचालीचे अनेक पले्ल यशस्वीपणे पार करून आगेकूच करतो आिे, 

कायणकत्ाांची उमेद फद्ग फणत करतो आिे आफण त्ाचा आढावा घेऊन मी परत प ढच्या मफिन्यात त मच्यासमोर येईन.  

चला तर मग आता त मचा इथेच फनरोप घेतो. 

 Welcome to BMM ! 

*** 

‘लखेक तमुच्यद भटेीलद’ Live & Recorded  

भाग २२:- Live-  जून २५, २०२२  सकाळी ११  (CT)  लेखक:- डॉ. प्रकाश लोथे (व्हफजणफनया)  

प्रकावशत पुस्तक- ’हसायदान’ सींिादक:- विद्या जोश  (फशकागो) Click - BMM YouTube Or visit:- 

https://www.youtube.com/watch?v=c-fIPrveT6c  

भाग २१:- Live-  मे २८, २०२२  सकाळी ११  (CT)  लेखक:- राजू कोणु्णर (टोरांटो, कॅनडा)  

प्रकावशत पुस्तके- ’वादळ आफण वािा’, ‘शब्दाव ी’, ‘फद  िै प णेरी’ सींिादक:- विल्पा कुळकणी (बॉस्टन)  

Live and recorded event - Click - BMM YouTube Or visit:- 

https://www.youtube.com/watch?v=rBz8MzCgJgo 

 

https://bmm2022.org
https://www.youtube.com/channel/UCZfn97uT8atsC9-CLAwJeRQ/videos
https://www.youtube.com/watch?v=c-fIPrveT6c
https://www.youtube.com/channel/UCZfn97uT8atsC9-CLAwJeRQ/videos
https://www.youtube.com/watch?v=rBz8MzCgJgo
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BMM Youth Scholarships   

Bruhan Maharashtra Mandal (BMM) of North America 
received 35 youth applications from all over North 
America for college study scholarships. 
 It was a very tough decision for the selection   panel to 
choose from many competitive   candidates. The panel 
consisted of  independent and  distinguished judges 
from different states. We added scores of all the three 
judges and selected top ten candidates for the       
scholarships.  
Here is a list of the Winners: 

 

# 
Name of the 

 winner 
Location 

1 Mohini Parvate Dublin, OH 

2 Sai Kulkarni Trumbull, CT 

3 Pinak Chitnis Solon, OH 

4 Ayush Khot Aurora, IL 

5 Ved Pimple Irvine, CA 

6 Mihir Kale Charlotte, NC 

7 Isha Kulkarni Lithia, FL 

8 Shivani Naik Phoenix, AZ 

9 Vinisha Sant Pittsburg, PA 

10 Priyanka Desai Englishtown, NJ  

BMM AWARDS 

Felicitation of  Authors’ of  

New Books  

डॉ.सदाफशव गोडबो े – “श्री सत्नारायण कथा”,  

“मंत्रोपचारे स्वास्थ्ययोग” 

डॉ.प्रकाश  ोथे – “िसायदान” 

फवंदा रेगे-गबा े – “नै्हचीआड” 

राजू कोणू्णर – “बिाणचे वादळ आफण चिाच्या वािा”, 

“शब्दाव ी” 

धनंजय जोशी - "सिज" 

श्रद्धा भट – “कॅफ डोस्कोप” 

डॉ.अनंत  ाभसेटवार – “अमेररका क्टस्थफत व क्टस्थतं्तरे” 

नंदा भटम ळे – “फजव ग फजवाचे” 

डॉ.फमफ ंद धामणकर – “आरोग्यदायी आिार”: 

डॉ.जया दप्तरदार – “न पूर फननाद” 

डॉ.जयंत परांजपे – “The Cry Of The Koel” 

डॉ.फवजय ढवळे - “मिाराष्टर ाचे मिानायक”, “वाघाची 

झेप”, “आता फवश्वासात्मके देवे”, “जगात ्या गोष्टी” 

डॉ फवनता क  कणी - “तरंग भवता चे”, 

 “बे्रफकंग द िॅफबट ऑि बीइंग य अरसे ्ि”-अन वाफदत 

फकरण केतकर – ‘”Swarajya and Samrajya” 

# Category Winners Name of the Mandal 

1 Achievements by Youth 
1. Omkar Tamhane 
2. Ria Pawar 

1.  Maharashtra Mandal Atlanta  
2. New Jersey Marathi Vishwa 

2 Art, Culture and Literature 

1. Shashikant Panat 
2. Shrikant Sabnis  
 
&  
Archana Joglekar 

1. Maharashtra Mandal of Los Angeles 
2. Marathi Kala Mandal,  
- Greater Washington DC  
&  
3. New Jersey Marathi Vishwa 

3 
BMM Marathi Shala Teacher  
in North America 

1. Vaishnavi Apte 
2. Sayali Joshi 

1. Dallas Fortworth Marathi Mandal 
2. Maharashtra Mandal Atlanta 

4 Community & Public Service 
1. Nitin Chouthai 
2. Meena Deshpande 

1.  Maharashtra Mandal of Detroit 
2. New Jersey Marathi Vishwa 

5 
Extraordinary/Exceptional  
achievement 

1. Natasha Sawant 1. Maharashtra Mandal Chicago 

6 
Finance, Business  
(Entrepreneur) and Industry 

1. Manisha Kamat 
2. Sunil Narkar 

1. Delaware Valley Marathi Mitra Mandal 
2. Maharashtra Mandal of Los Angeles 

7 Legislative service 1. Amod Daherkar  
2. Dr. Savita Joshi 

1. Austin Marathi Mandal 
2. Maharashtra Mandal Chicago 

8 
Science, Technology, Education,  
Law and Research 

1. Anil Oroskar 
2. Neeti Pawar 

1. Maharashtra Mandal Chicago 
2. Colorado Marathi Mandal 

9 Sports 
1. Chinmay Patankar 
2. Ashish Chaughule 

1. New Jersey Marathi Vishwa 
2. Delaware Valley Marathi Mitra Mandal 
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एकतातील  अखेरच्या  वीस   वषाणतील   सगळ्या   कथा 

तपासून मी फनवडायला बसल्यावर कािी मफिन्यातच 

लक्षात आले की एक नवे्ह तर दोन कथासंग्रिांचा ऐवज 

त्ात नक्कीच आिे. मग ते दोन्ही कथासंग्रि आपण 

संपादन करून प्रकाशात आणायला िवेत िा फनियिी 

आपोआपच झाला. "फनियाचे बळ, त का म्हणे तेची िळ!" 

िी त कारामांची उक्ती आफण "केल्याने िोत आिे रे, आधी 

केलेंफच पाफिजे" िी रामदासांची फशकवण मनाला धीर 

देऊन गेली. "स्वान्त:स खाय" िे संकलन, संपादन, 

संयोजनाचे नवे काम चालूच राफिले.  

एकताच्या अनेक लेखकलेक्टखकांनी आमच्या िाती 

सोपफवलेल्या अगफणत कथांमधून फनवडक कथा काढणे िे 

सोपे काम नव्हते. फशवाय एकदा स्थलांतररत झालेले 

लेखक नंतरिी फजप्सीव्रताने एकाच आय ष्यात अनेक 

फठकाणी वास्तव्य करीत जातात. त्ाम ळे यातील फकते्क 

लेखकांचे अफलकडचे ठावफठकाणेिी आमच्या िाती नव्हते. 

त्ाम ळे त्ांच्याशी संपकण  साधणेदेखील द रापास्तच िोते. 

केवळ ग णवते्तच्या फनकषावर उतृ्कष्ट कथांचा अंतभाणव मी 

संग्रिात केला, आफण तरीदेखील फकते्क चांगल्या कथांचा 

अंतभाणव करता आला नािी. तसेच लेखकलेक्टखकांचे त्ा 

त्ा अंकातले पूवीचे ठावफठकाणे नोदंवले, परंत  सवण 

लेखकांची सध्याची माफिती/संपकण  देणे शक्य झाले नािी.  

 स्थलांतररत िोऊन दोन संसृ्कतीचं्या जबरदस्त 

पाणलोटांमधे्य मंझधार जगताना आपली संवेदनशीलता 

जागी ठेवून यातील कथाकार एकाहून एक सरस कथा 

फलिीत राफिलेले आिेत. ज्ा फपढीने प्रथम अशी वेगळ्या 

देशात, वेगळ्या संसृ्कतीत उडी घेतली, ती आता नव्या 

आय ष्यात बाह्यत्वी क्टस्थरावलेली वाटली, तरी फतच्यािी 

अंतमणनातले प्रश्न कािी संपलेले नािीत. नवी आव्हाने, 

नवनवीन प्रश्न, कािीचें अगम्य ग ंते, कािीचंी अनपेफक्षत 

व्यक्तीकंडून फमळणारी उत्तरे, कधीकधी आपण फवसरत 

चाललेल्या आपल्याच संसृ्कतीचे द सऱ्यांकडून आपल्याला 

फमळणारे सव्याज धडे, फकंवा आपल्यासमोर अचानक उभे 

ठाकलेले नवेच आरसे, अशा सगळ्या गोष्टीचंा परामशण या 

कथांमधे्य आढळतो. स्थलांतररतांच्या साफित्ाचे असे 

जागफतक पररमाण लाभलेले दजेदार संग्रि अजून तरी 

िातांच्या बोटांवर मोजण्याइतके देखील झालेले नािीत, 

त्ाम ळे या फतन्ही संग्रिांचे मित्त् लक्षात यावे.  

माझा म  गा म क्तक याने मी फनवडलेल्या कथा 

सॅ्कफनंग करून पीडीएि करण्यात िातभार लावला. 

स नील देशम खांनी प्रकाशकांचे नाव स चवले, म क ं द आफण 

संध्या टाकसाळे यांच्या मदतीने, प ण्यातल्या प्रफतफित 

प्रकाशकांचा संपकण  साधला. प्रकाशन िोऊ शकेल की 

नािी याचा वेध घेताना पूवीच्या पेक्षा सध्या फकती खचण येतो, 

याचा अंदाज भरमसाट वाढलेला कळला. कागदाच्या 

फकमतीतच सत्तर टके्क जास्त वाढ झालेली िोती! 

प्रकाशनखचाणसाठी एकता िाउंडेशनने प्रायोजक म्हणून 

आफथणक   पाठबळ  द्यायचे  ठरवले  िोते,  पण ते पूवीच्या  

वव्वेिनीच्यद पदठरदवखणी  

-   विदु्यले्लखा अकलूजकर (वँ्हकूव्हर, कॅनडा)  

   लिानपणी "कशासाठी क णासाठी, 

खंडाळ्याच्या घाटासाठी" िे बालगीत 

म्हणत आपण झ क झ क गाडी करून 

खेळत असू. त्ावेळी मला त्ा 

गाण्याचा ताल जसा आवडत असे, 

तसंच त्ातलं कारणिी िारच पटत 

असे. मावशी आफण आणखी बरेच 

नातेवाईक म ंबईत असल्याम ळे प ण्याम ंबईच्या 

आगगाडीच्या फटर पा स ट्टीत िोतच असत. त्ात 

खंडाळ्याच्या घाटातून जाताना आडव्या गजांच्या 

क्टखडकीला नाक लावून बािेरचे बदलते दृश्य पािण्याची 

मजा कािी औरच िोती. तो आनंद िे कोणत्ािी गोष्टीचे 

सबळ कारण िोईल, िे मला पूणणपणे पटत असे. िे गाणं 

प ढेिी कधीकधी स्मरत राफिलं. गेली तीन वषे मी जो 

प्रकल्प करायला घेतला आफण मतामतांच्या गल्बल्याला न 

ज मानता जवळजवळ पार करीत आणला, त्ािी 

प्रकल्पाबद्दल िेच गाणं माझ्या मनात आिे.  

 प्रकल्प कसला? तर गेली चार दशके ज्ा 

'एकता' टोरांटो या तै्रमाफसकाचे वाफषणक चार अंक आम्ही 

सेवाभावी संपादक-वगाणने उत्तर अमेररकेच्या वेगवेगळ्या 

शिरातून एकफत्रत काम करून, फनयमीतपणे प्रकाशात 

आणले, ते एकता आता असं्तगत झाल्यानंतरदेखील िात 

झटकून मोकळे न िोतां, त्ा एकतामधील आणखी 

उतृ्कष्ट कथांचे संग्रि तसेच संपूणणपणे सेवाभावी काम 

करून लवकरात लवकर प्रकाफशत करणे िा मीच 

माझ्यावर लादून घेतलेला प्रकल्प!  

 एकतातील तीस उतृ्कष्ट कथांचा एक संग्रि 

'फवदेफशनी' या नावाने २००१ साली, असाच मी संकल्पन, 

संकलन, संपादन आफण संयोजन केलेला, एकता 

प्रकाशनाने प्रकाफशत केलाच िोता. तसेच प ढेिी आणखी 

संग्रि करीन असे मी तेव्हा मनाशी ठरवले िोते. पण 

संकल्प आफण फसद्धी यांतील अंतरात अस्मानी-स लतानी 

म्हणतात तशा फकती प्रकारच्या अडचणी येतात, याचा 

मला आधी फततकासा अन भव नव्हता. कारण कोफवड-पूवण 

काळात मी दरवषी भारत-वारी सिजच करीत असे, 

त्ाम ळे म ंबईत जाऊन, प्रकाशनगृिात स्वत: बसून, 

म फित-शोधनापासून प्रकाशनापयांतची अनेक कामे स्वत: 

लोकांकडून करवून घेणे अगदी सिज उरकून टाकले 

िोते. आता मात्र कोफवडच्या झंझावाताने पूवीचे सगळे 

ठोकताळे उधळून लावले िोते. जाणेयेणे तर संपलेच िोते, 

पण इतर संपकण माध्यमांतूनिी कामे कशी काय िोणार िे 

समजत नव्हते. दैनंफदन जगण्यातच इतके त्रासदायक 

तपशील भरले, की बाकी कामे बाजूलाच पडत गेली. तरी  
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या दोन संग्रिात प्रते्की पस्तीस कथांचा अंतभाणव 

आिे. म्हणजे एकूण सत्तर दजेदार कथा वाचकांना 

फमळणार आिेत. एक मात्र फनफित की प रवून प रवून 

आवडीचा खाऊ खावा, तशा यातील कथा एकेक एकेक 

करून वाचायला फकते्क फदवस प रतील. कारण यातील 

फकते्क कथा एकदा वाचून झाल्यावर आपल्या जाफणवेचा 

कायमचा भाग िोऊन राितात. वाचनीय, लक्षणीय आफण 

अफवस्मरणीय अशा या कथांचे िे संग्रि, फवदेफशनीच्या या 

पाठराक्टखणी, आता त मचीआमची, सवाांची फमरास आिे. 

प्रते्क संग्रिाची फकंमत पंधरा डॉलसण आिे. अमेररकन 

नागररकांना अमेररकन पंधरा आफण कनेफडयन नागररकांना 

कनेफडयन पंधरा. ऑगस्टच्या मध्यावर प स्तके फमळतील, 

तेव्हाच पैसे क ठे आफण कसे पोचवायचे ते मी कळवीन. 

पुस्तकाींच्या विक्र च्या पैिाींचा सदुपयोग एकता 

फाउींडेिनकडून पुन्हा मायमराठ च्या सेिेसाठ च 

होणार आहे. सध्या प्रत्ेक प स्तकाच्या प्रती फकती 

िव्या, आफण अफधवेशनात त्ा त म्ही घेऊ शकाल का, ते 

<ekatamail@gmail.com> या इमेलवर आम्हाला 

कळवून ठेवावे. मिाराष्टर ाबािेर येऊन पृथ्वीच्या पाठीवरील 

वेगवेगळ्या देशात स्थलांतररत झालेल्या साफिक्टत्कांच्या 

लेखनाचा िा ऐफतिाफसक दसै्तवज आिे. आफण 'िोफडले 

भांडार, धन्याचा िा माल, मी तो िमाल भारवािी' या वृत्तीने 

मी तो केवळ मराठी वाचकांच्या प ढील अगफणत 

फपढ्ांसाठी जतन करून ठेवते आिे. एवढ्ाच फवचाराने 

मी िा प्रकल्प िाती घेतला आिे, आफण तो त म्हा सवाांच्या 

सिकायाणनेच प रा िोणार आिे. चला तर मग, व्हा सामील 

या गं्रथफदंडीत!  

*** 

बहृन्महदरदष्ट्र वतृ्त  - ऑनलदईन   ववभदग 

 
- पुरिण  विभाग:- कविता- खास छोट्या दोस्ताींसाठ - 

द्राक्ष- - वप्रया गोडबोले (एफडसन, न्यू जसी)  
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द प्पटच नवे्ह, तर चौपट फकंवा जास्तच लागेल, असेिी 

कळले. तरी माघार न घेता, फवनायक गोखल्यांच्या 

आश्वासनाने धीर येऊन, मी माझे फकचकट काम प ढे 

चालूच ठेवले. (लिानपणी डॉन क्टिक्झोट/ डॉन फकिोटे/

फकशोटे या अरभाट माणसाबद्दल वाचलेले असल्याम ळे, 

आफण अफलकडेच सलमान रशदीनेिी त्ाच्याचबद्दल 

फलफिलेले प स्तक िाती आल्याम ळे स्वत:च्या मनातले 

प्रकल्प बाकीच्यांची फचंता न करता प रे करायला फनघणे िे 

माझ्या अंगवळणी पडलेच िोते.) पण एकता िाउंडेशनचे 

पैसे म्हणजेच एकताच्या एकफनि वाचकांचे, आजीव 

सभासदांचे वगणणीचे पैसे, त्ांच्या वापरात, आपण 

काळजीपूवणकच फवफनयोग करायला िवा, िा मनातला 

पयणवेक्षकिी "घरचे खाऊन या लष्करच्या भाकऱ्या 

भाजताना" जागा िोताच.  

दोन कथासंग्रि करायचे ठरवल्यावर ते कोण घेणार, 

िी काळजी मला नव्हती. पण त्ा प स्तकांचे फवतरण नेमके 

कसे करायचे याची काळजी िोती. कनेफडयन पोस्टाचे दर 

असे कािी वाढलेले मािीत िोते, की त्ातून आपल्या िाती 

आलेली प स्तके इथेच कॅनडा-अमेररकेमधे पाठवणेदेखील 

द रापास्त िोते. प स्तकांच्या फकमतीपेक्षािी पोसे्टजच जास्त 

िोणार यात शंका नव्हती. मग बृिन्मिाराष्टर मंडळाच्या 

अफधवेशनाचा कोफवडम ळेच बदलून प ढे ढकलला गेलेला 

काळ िा आपल्याला साधण्यासारखा आिे, िे लक्षात आले. 

फतथे अनेक वाचक मंडळी येण्यासारखी आिेत, आफण फतथे 

अनावरण, फवतरण िोऊ शकले तर अनाठायी खचण न 

करता आपल्याला एक चांगले सामाफजक काम करता 

येईल, असे उमजले. मंडळाच्या पदाफधकाऱ्यांनी या 

फवचाराला पाफठंबा फदला.  

 मोिन रानडे, अरुण जतकर यांनी प स्तके 

अमेररकेत आपल्याकडे उतरवून घेऊ असे आश्वासन फदले. 

जतकरांनी गाडीतून ती अफधवेशनाच्या जागी आणीन 

असेिी प ढचे आश्वासन फदले. मोिन रानड्ांनी मला 

जागोजागच्या अडचणी स्पष्टपणे जाणवून फदल्या, आफण 

िालवून ख ंटा बळकटच केला. "रफसक वाचकांसाठी 

स वाताण" िे माझे या संग्रिांबद्दलचे पफिले फनवेदन 

गोखल्यांनी एकताच्या २०१९ सालच्या यादीतील 

वाचकांपयांत पोचवताच मला संग्रिांसाठी भराभर मागण्या 

येऊ लागल्या. जेवढ्ा वाचकांनी आगाऊ प्रतीचं्या मागण्या 

नोदंवल्या, त्ा प्रते्काने "िा फकती मित्त्ाचा उपक्रम 

आिे" िा फवचार आफण तो िाती घेऊन पार पाडल्याबद्दल 

माझे कौत क कळवले. फकते्कांनी "आम्ही आनंदाने 

पोसे्टज भरून प स्तके फवकत घेऊ" असािी फवश्वास 

दाखवला.  "िी प स्तके म्हणजे अनमोल ठेवा आिे", 

"अफधवेशनाला न येणाऱ्या फमत्रमैफत्रणीसंाठी िी िारच 

उत्तम भेट िोईल!" असेिी वाचकांकडून अफभप्राय आले. 

िा वाचकांचा माझ्यावरील फवश्वास मला अतं्त स खदायक 

िोता. 

 

१ जुल ैकॅनडद ड े  

आवण 

 ४ जुल ैअमरेरकेच्यद स्वदततं्र्यव्नदवनवमत्त  

िभुचे्छद! 

mailto:ekatamail@gmail.com
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पदण्यदवरील भदकऱयदंचद खळे  

- सुि र िीं. कुलकणी  (आल्बनी, नू्य यॉकण )    
     आम्ही नू्य यॉकण  राज्ाची 

राजधानी, आल्बनी येथे राितो. त्ा 

भागाला  कॅफपटल फडक्टस्टरि 

म्हणतात. इथून उत्तरेला, 

कॅनडाच्या अलीकडे, पूवण-पफिम 

जाणारी पवणतरांग ॲफडरॉनडॅक 

माऊन्टन  म्हणून ओळखली जाते. 

त्ात अनेक  तळी, डोगंरमाथे,  

क्टस्क-स्लोप् स, बाईक-टर ॅक् स  वगैरे असल्याने प्रते्क 

ऋतूतील खेळांचे िे आगर मानले जाते. तसेच 

त्ाला िायफकंग, पळणे (जॉफगंग), पॅडफलंग, बाइफकंग अशा 

ख ल्या  िवेतील खेळांचे  पटांगण म्हणूनिी ओळखतात. 

अशा वातावरणासाठी आमचा जावई डॅरल, गेल्या २२ 

वषाांपासून  ह्या भागातून ’Adirondack Sports’ माफसक 

चालवत आिे. त्ा माफसकाच्या ऑिोबर, २०२१च्या 

अंकात 'Competitive Stone Skipping’  िा म खपृिावरील 

लेख माझ्या वाचण्यात आला. िा खेळ आता एक  

’प्रोिेशनल  खेळ' म्हणून अमेररकेत चार फठकाणी खेळला 

जातो. ती फठकाणे म्हणजे, फँ्रकफलन (PA); नॉथण फलफटल 

रॉक (AR): मॅफकनॅक (MI) व नॉथण बेफनंग्टन (VT). त्ापैकी 

नॉथण बेफनंग्टनमधील आठवी वाफषणक स्पधाण १८ सप्टेंबर, 

२०२१ रोजी पार पडली. त्ात अंदाजे ३०० स्पधणकांनी भाग 

घेतला िोता. तो लेख वाचून माझे मन सरळ भूतकाळात 

म्हणजे माझ्या बालपणात पोिोचले. मी ज्ा म ंबईत 

वाढलो, फतथल्या सम िातील लाटांम ळे िा खेळ खेळणे 

अशक्य िोते. जवळपास तळीिी नव्हती. परंत , स टीसाठी 

बािेरगावी म्हणजे सांगलीसारख्या फठकाणी गेल्यावर, 

फतथल्या कृष्णा नदीच्या रंुद पात्रात चपटी दगडे पाण्याच्या 

पृिभागावर अलगद िेकून गोल गोल तरंग फनमाणण 

करण्याचा खेळ (स्थाफनक भाषेत- भाकऱयाींचा खेळ!) 

नातेवाईक म लांबरोबर खेळणे शक्य िोई.   

नॉथण बेफनंग्टनमधील वाफषणक स्पधेच्या फदवशी, 

नवफशके आफण स्पधणकांच्या आधी, लिान म लांनी पाण्यात 

दगडे िेकायला स रुवात केली. ज्ा नवफशक्यांचा दगड 

एका िटक्यात २० वेळा पाण्यावरून अलगत जात 

(skips) असे  ते स्पधणकांच्या रांगेत बसू शकत असत. 

यावषी नॉथण बेफनंग्टनमधील स्पधेत  टर ेवॉर िी (टोपण नाव 

-Trevorator) ह्यांचा दगड ३९ वेळा पाण्यावरून 

उड्ा  मारत गोल तरंग उठवत गेला. त्ाला रूढ 

प्रथेन सार िोममेड िज (Fudge) व एक  टर ॉिी देण्यात 

आली.  

आतापयांत ह्या खेळातील दोन प्रवीण स्पधणक -पॉल 

िेरो व कटण स्टाईनर (कटणच्या  एका दगडाने  ८९ वेळा  
 

   

उड्ा  मारल्या िी जागफतक नोदं मानली जाते.) ह्यांच्या 

मते कािी मोठ्या स्पधाणत $२०० चे बक्षीस ठेवलेले असते. 

मात्र ह्या खेळाची पफिली स्पधाण फमफशगन राज्ातील 

ॲमफकनॅक आयलंडवर  (फजथे िक्त प्रवीण स्पधणकांना 

आमंत्रण असते) सन १९६९ मधे्य झाली. त्ावेळेपासून 

स्पधाण फवजेत्ाला िज देण्याची प्रथा स रू झाली.   

  पॉल व कटण ह्या दोघांनीिी नॉथण बेफनंग्टन मधील 

लेक परान’मधे्य भरलेल्या २०२१ च्या स्पधेत भाग घेतला 

िोता. त्ांनी खालील माफिती प रफवली,  

"आम्ही चपटी दगडे फकंवा दगडांच्या कपच्या 

हुडकण्यासाठी नदीच्या पात्रात, वरच्या फकंवा खालच्या 

अंगांना, फकंवा तळ्याभोवती भटकत असतो व त्ाबरोबर 

फनसगाणचा आनंदिी ल टतो. िी  स्पधाण मैत्रीपूणण असली 

तरीस द्धा एकमेकांना िरवण्यातिी एक प्रकारची मजा 

येते! पोलो िा जसा राजांचा खेळ मानतात तसे िा खेळ 

सामान्यांचा समजतात. ह्या खेळासाठी मनगटात ताकद व 

त्ात समपणण (Dedication) वृत्तीची जरुरी आिे."    

अमेररकेत दगडांच्या उड्ांची (skips) संख्या 

मोजली   जाते आफण स्पधेतील फनरीक्षक (Judges) 

आपल्या डोळ्यांमािण त ती  संख्या ठरवतात. तर 

इंगं्लडमधील  स्टोन क्टस्कफमंग (Stone Skimming) स्पधेत 

दगड, न  ड बता फकती अंतर कापतो यावर फवजेता घोफषत 

करतात. फतथे सम िात आढळणारे, तीन इंच फकंवा त्ाहून 

कमी व्यासाचे  से्लट (slate)चे त कडे,  स्पधेसाठी 

वापरतात. त्ा उलट फनसगाणत सापडणारे दगड (खालील - 

फचत्र २मधे्य)  या स्पधेसाठी अमेररकेत कायदेशीर आिेत.  
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(सध्या स्पधेसाठी कृफत्रम दगडे वापरात आणावी का, 

याबद्दल इथे  चचाण चालू आिे.)  

आपण सवणजण दगड फकंवा दगडाचे छोटे त कडे 

पाण्यात िेकू शकतो.  परंत  जास्तीत जास्त उड्ा मारू 

शकणाऱ्या दगड-िेकीत काय  य क्ती आिे?  पॉल व 

कटण ह्यांच्या मते, ती य क्ती दगड िेकताना तो  कशा 

प्रकारे धरावा ह्यात आिे! त्ाफशवाय दगड पाण्यावर २० 

अंशाचा कोन करून मारल्यास  तो पाण्याला स्पशण करून 

त्ात एकापाठोपाठ वत णळे फनमाणण करून प ढे जात रािील. 

प्रत्क्षात असा कोन साधणे  कठीण आिे. तसेच प्रते्क 

दगड फकंवा त्ाचा त कडा वेगळा असतो, त्ाच प्रमाणे 

पाण्याचा पृिभागिी; दगड िेकताना सोयीचा कोन सपाट 

नसतो.   

दगड फकंवा दगडाचा कपचा, याचा ग ळग ळीत भाग 

खाली आफण वर अणक चीदार टोक, असा, खालील फचत्र ३ 

मधे्य, दाखवल्याप्रमाणे पकडावा.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

तो दगड आडवा फकंवा प ढचा भाग थोडासा कलता, 

परंत   जफमनीला समांतर  ठेवून िेकावा.  मात्र जर तो 

दगड पाण्यात ड बकी मारत असेल तर मारताना थोडा वर 

कलता ठेवावा.  

   नवफशक्यांनी पाण्यात दगडे मारायला अफजबात 

घाबरू नये. पॉल आफण कटण ह्यांचा सल्ला असा-  "फफ्रस्बी  

सारखा दगड िेकू नका. एकदा त म्हाला दगड कसा 

धरायचा   (Grip)  तसेच     सोयीचा     कोन करून, कसा 

िेकावा याचा सराव झाला की त्ानंतर थोडी ताकद व 

शरीराच्या स सूत्रतेचा (Coordination) उपयोग करून, 

पाण्यावर गोल गोल लिरी फनमाणण करण्याचा िा खेळ 

नक्कीच अवगत िोऊ शकेल ! "   

  आपण सवाणनी लिानपणी खेळलेला िा 

'भाकऱ्यांचा खेळ' आता आंतरराष्टर ीय झाला आिे.  त्ाच 

काळात खेळलेल्या गोट्या, लगोरी, फकंवा फवटी-दांडू या 

सारख्या खेळांना प ढेमागे  आंतरराष्टर ीय दजाण फमळेल अशी 

आशा करायला िरकत नसावी ! 

*** 

अवभनं्न! 

      अफवनाश साधू (फमशन क्टव्हएिो, 

कॅफ िोफनणया येथी  रफिवासी) 

यांच्या  - “माय फ क्टवं्हग िाटणसण” 

नावाच्या ऑई  ऑन कॅनव्हास- 

पेंफटंगने सॅड बॅक आटण  ीगमधी  

ज् रीड आटण स्पधेत “मास्टसण” 

शे्रणीमधे्य प्रथम क्रमांक पटकाव ा.  

       अफवनाश आपल्या फचत्रातून शक्यतो कथा सांगण्याचा 

प्रयत्न करतात. खा ी , प्रथम  क्रमांकप्राप्त  फचत्राती  

व्यक्ती ा त्ांनी कािी वषाांपूवी राजस्थानच्या सि ीवर ते 

गे े असताना तेथे पाफि े िोते. त्ावेळी तेथी  भवता ाची 

त्ांनी कािी छायाफचते्रिी काढ ी िोती. प्रस्त त 

प रस्कारप्राप्त तै फचत्र त्ावर आधाररत आिे. 

अफवनाश साधू यांचे अफभनंदन! 

अफवनाश साधू  यांचे- “माय फ क्टवं्हग िाटणसण” ऑई  ऑन 
कॅनव्हास-पेंफटंग  

*** 
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-विनता कुलकणी (फशकागो) 

     फिवाळ्याती   िवामानाम ळे 

एकेकाळी मृत झा े ी ि  बाग 

वसंत ऋतू आ ा की जण ं प नजणन्म 

घेते. रोपे जफमनीतून उठतात. 

खडकाळ फसमेंट ा झ गारून 

ि  ा ा प ढे ढक ण्याचािी त्ांना 

मागण सापडतो. स ंदर, नाजूक 

आफण दृढफनश्चयी कळ्या ि  ू 

 ागतात आफण आता ते पूणण 

वाढ े े, ि  ाचे अंफतम रूप त्ाच्या क ाकारीचे, कष्टाचे 

खरे दशणन घडवते. िू  उम ण्याची प्रफक्रया आपण 

गृफितच धरत अस ो, तरी त्ामागे, फनसगाणत बराच संघषण 

झा े ा असतो. माणसाच्या पररक्टस्थतीची वास्तफवकतािी 

अशीच असू शकते. परंत , प्रकाशासाठी आशेची िट 

शोधून, प्रफतकू  पररक्टस्थतीशी झगडून बिरण्याची, 

स्वत:च्या खऱ्या अंतस्थ स्वरूपात साकार िोण्याची, 

ि  ण्याची क्षमता माणसांमधे्यिी असतेच की!  

 

उमलणे एक खिष्ट् योग 
 
वाटते उम णे एक सिजयोग 

त्ा ि  ाची भेट घडण्याचा 

अन्  बाह्यदशणनी  नािी उमजत 

अवघडपणा या घटनेमागचा  

 

िू  उम ण्याच्या प्रसन्न प्रकरणात   

वास्तफवक केवढी असते यातायात 

ि  पाखरू मात्र त्ानंतर  

िोते फवराजमान ि  ाच्या अग्रावर 

 

अंक र जपण्यासाठी फकड्ा ा प्रफतकार 

दंव फमळवण्यासाठी गाजवायचा अफधकार  

उष्णतेचे समायोजन, वाऱ्यापासून बचाव 

अन्  घोटाळणाऱ्या मधमाशी ा करायचा मज्जाव 

 

मोठ्या आशेने मिान फनसगण  

त्ा फदवसाच्या प्रफतके्षत असतो 

िू  उम ण्याच्या  प्रफक्रयेत 

 केवढा मोठा संघषण असतो ! 

(एफम ी फडफकन्सन यांच्या Bloom—is Result—to meet 

a Flower या कफवतेवर आधाररत) 

*** 

      एकमेकाींचे िरुन  हात | सुखशान्त च  शोिू िाट || 

चला राहू आनींदात | आयुष्याच्या उत्तररींगात || 

बृ .म. मंडळाच्या “उत्तररंग” २०१९-२०२२ प्रकल्पांच्या 

माफितीसाठी संपकण :  
सींद प द वक्षत   बृ. म. मंडळ कायणकाररणी सदस्य, उत्तररंग नेतृत्व  

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

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

 जून-जुलै २०२२ मवहन्यात ल  काह  कायाक्रम 

योगेंद्र िाघ (ईस्ट बे मिाराष्टर  मंडळ, कॅफ िोफनणया) 
 

१८ जून– मिल  सुट्ट  -  
MIDLIFE "GAP YEAR" RV LIFE 

वक्ते - कौमुद  फणसाळकर, 

आविष िेटे्ट  
  आपल्यापैकी बहुतेकांनी आय ष्यात 

कधीतरी अमेररकेत रस्त्याने प्रवास 

केला असेल. त म्ही त मच्या पत्नीसोबत 

लांबच्या रोमँफटक डर ाईव्हवर असाल, त मच्या फप्रय व्यक्तीला 

भेटण्यासाठी फकंवा त मच्या म लांना कॉलेजमधे्य सोडण्यासाठी 

लांबच्या प्रवासात असाल. या रोड फटर प दरम्यान, मला खात्री 

आिे की त म्ही फनफितच  क णाला RV (Recreational     

Vehicle)  चालवताना पाफिले असेल.  

कधी फवचार केला आिे की िे RV काय आिेत, ते 

आतून कसे फदसतात, मी RV चालवण्यास पात्र आिे का? 

मला नेिमी आियण वाटायचे की जे लोक RV चे मालक आिेत 

फकंवा RV भाड्ाने घेतात ते त्ांच्या फनयफमत व्यस्त 

जीवनातून वेळ काढून क ट ंबातील सदस्यांसि RV 

चालवण्याचा आफण जगाच्या वेगवेगळ्या भागांचा शोध 

घेण्याचा आनंद कसा घेतात? RV चालवताना पाहून आपल्या 

मनात अनेक प्रश्न येतात, जसे की, आपल्या क ट ंबासि आफण 

फमत्रांसोबत RV चालवणे िा खरोखरच एक रोमांचक अन भव 

आिे का, आपण फदवसभरात RV फकती मैल चालवू शकतो 

यावर कािी मयाणदा आिेत का,  RV क ठेिी पाकण  करू 

शकतो का ?...या कािी प्रश्नांची उत्तरे उत्तररंगच्या या सत्रात 

फमळतील. यात कौम दी आफण आफशष शेटे्ट दोघेिी RV मधील 

एका रोमांचक प्रवासाची त्ांची वैयक्टक्तक कथा सांगतािेत. 

२३ जुलै - रेषाींमि ल भाषा:- िके्त - िैलेि देिपाींडे  

या सत्रात खालील फवषयांवर चचाण केली जाईल 

- पािात् फचत्रांमधील प्रम ख कला चळवळ 

- फनवडलेल्या माइलस्टोन पेंफटंगची कला-प्रशंसा 

- फवचार प्रफतफबंफबत करणारे मराठी कफवता कथन आफण 

या कफवतांना या फचत्रकलेशी कसे जोडायचे याफवषयी 

माफिती. 

उत्तररंग  उमलण-े एक वललष्ट योग 

mailto:sandeep.dixit@bmmonline.org
mailto:Vidya.joshi@bmmonline.org
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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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द्रदक्ष 

- वप्रया गोडबोले (एफडसन, न्यू जसी)  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     खास छोट्या दोस्ताींसाठ  
 

 ह्या छोट्याशा को ्ह्यासारखी 
 क णाक णा ा आवडतात िाक्ष?   
  

एकदा एका को ्ह्याकडे खूप िोती िाक्ष 

 म्हणे मी खात बसेन फदवस आफण रात्र 

िाक्षांचीच असे  न्यािरी, द पारीिी िाक्ष 

रात्रीिी जेवाया ा िाक्ष असती  मात्र 

 

येई  मग दूरवरुनी को ्ह्याची मावशी 

येताना आणे  ती कप भरुन  ापशी 

 ापशीमधे स द्धा मी घा ीन थोडी िाक्ष 

फचडे  ती थोडी आफण म ा म्हणे  व्रात् 

 

रोज शाळेत जाताना फदसतो म ा मळा 

मोत्ासारख्या िाक्षांचा मग  ागतो म ा  ळा 

कंच फिरव्या िाक्षांचा केवढा मोठ्ठा घड 

टपोऱ्या मण्याची जशी रसरशीत  ड 

 

कधी काळी िोता म्हणे एक को ्िा गोष्टीत 

िाती नािी  ाग ी िाक्ष, आंबट के ं घोफषत 

मी मात्र फशक ो आफण फमत्र जमव े दिा 

खारु फचमणी कावळा आणून देतात िाक्ष पिा 

 

पाठी बसून माझ्या, मग, सगळे पळतो गवतावर 

अंगत, पंगत करून आम्ही ताव मारतो िाक्षांवर 

गोड असो, आंबट, त रट, असो, मोठी, छोटी 

एका को ्ह्याकडे िोती िाक्ष दिा कोटी 

                            *** 
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