
    नमस्कार ममत्रमैमत्रण ींनो, 

   बृहन्महाराष्ट्र  मींडळाचे (बृ.म. 

मींडळ) २० वे अमिवेशन ‘सोहळा 

अस्तित्वाचा’  नु्य जसी अॅटलाींमटक 

मसट मिे  वाजत-गाजत, थाटात, 

िूमिडाक्यात पार पडले. त्यात 

झालेल्या   आपल्या  २०२२-२०२४ 

  सममत च्या मनवडणुक त तुम्ह  

माझ्या BMM 2.0 ह्या स्तिजनला 

बहुमत देऊन या आदरण य व 

गौरवशाल  सींस्थेच  िुरा 

साींभाळण्याच  जबाबदार  

माझ्यावर सोपवल त त्याबद्दल 

सवाांचे मनः पूववक आभार. या 

मनवडणुक त ५० सदस्य मींडळाींपैक  ४८ मींडळाींन  मवचार 

मवमनमय करून मतदान केले. कोण मजींकले, कोण हरले, 

यापेक्षा सवव मींडळाींन  एकमत्रत येऊन बृहन्महाराष्ट्र  

मींडळाच  मदशा ठरवल  आमण हेच आपल्या समाजाचे यश 

आहे! 

आता ब एमएम २.० म्हणजे काय, याच  थोडक्यात 

मामहत  देतो. 

आपले बृहन्महाराष्ट्र  मींडळ १९८१ साल  स्थापन झाले. 

तेिाच्या काळाचा मवचार करा! फेसबुक नाह , िॉट्सअॅप 

नाह , सािे इमेलदेख ल नाह ! अशा काळातल्या, प्रामुख्याने 

नव न स्थलाींतररत समाजाच्या  गरजा म्हणजे दोन वर्ावने 

एकत्र भेटणे, भारतातून कलाकार आणणे व त्यावेळेस 

असलेल्या  १४-१५ मींडळाींमिून मफरवणे, इ. त्या गरजाींतून 

बृहन्महाराष्ट्र  मींडळाच  स्थापना झाल , अमिवेशन  व इींमडया 

प्रोगॅ्रममींगच  सुरुवात झाल . आमण या प्रकल्पाचा मराठ  

मींडळाींच्या मवकासासाठ देख ल हातभार लागला. 

आज ४१ वर्ाांनींतर, प्रते्यक नव न स्थलाींतररताच्या 

मागे त न सुस्तस्थत मराठ -अमेररकन आहेत. त्यात इथे मोठ  

होत असलेल  आपल  मुले, तरुण-तरुण , व्यावसामयक, 

सेवामनवृत्त होत असलेले आपले जेष्ठ नागर क असे अनेक 

नव न वयोगट मोठ्या सींखे्यने तयार होत आहेत; आमण 

त्याींच्या सामामजक गरजादेख ल मनराळ्या आहेत. 

या वैमवध्यपूणव होत चाललेल्या  आपल्या  समाजाला 

एकमत्रत ठेवून समृद्ध च्या मागाववर वाटचाल करण्यासाठ   

आज बृ. म. मींडळाला समाज-कें मित होणे गरजेचे आहे. 

आमण ह्या बदलाला म  BMM 2.0 म्हणतो. यातून मनमावण 

होणाऱ्या नव न प्रकल्पाींतून आपल्या मींडळाींचापण मवकास 

होईल यात मला काह च शींका नाह . 

तुम्ह  नव्याने मनवडून मदलेल  माझ  २०२२-२४ च  

कायवकाररण  - अमजत नातू (समचव), राजन पेडणेकर 

(खमजनदार), समवता मोरे (सदस्य), मींजुर्ा नाईक (सदस्य), 

प्रसाद पानवळकर (सदस्य), मवराज राऊत (सदस्य) व 

अमर उऱ्हेकर (सदस्य), तसेच मवश्वि सममत वर सध्याचे 

मोमहत मचटण स, मनत न जोश  व नव्याने मनवडून आलेले 

सुन ल सुयववींश . आम्ह  सववजण जोमाने काम करायला 

उतु्सक आहोत. आज इथेच थाींबतो.  

सवाांना गणेश चतुथीच्या हामदवक शुभेच्छा! तुमच्या 

मींडळाींचे गणपत  कसे साजरे करत आहात हे मलह त रहा, 

फोटो पोस्ट करत रहा. गणपत  बाप्पा मोरया! 

तुमचाच, 

संदीप दीक्षित (अध्यि, बृ.म.मंडळ, उत्तर अमेररका) 

 

***  
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-  अटलांक्षटक क्षसटीमधील बीएमएम अक्षधवेशन २०२२  ८ 

-  क्षचत्रयोग– क्रीएक्षटव मेक्षडटेशन क्षकट   ९ 
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नादरंग, नाट्यरंग व नृत्यरंग स्पधाांचे अंक्षतम क्षनकाल 
१७-१८   
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बृहन्महाराष्ट्र  वृत्त  

 

बृहन्महाराष्ट्र  मंडळ उत्तर अमेररका या संस्थेचे मुखपत्र  

     स्थापना 1981 (क्षशकागो) 

संस्थापक:- कै. मवषु्ण वैद्य, कै. शरद गोडबोले, जयश्र  हुपर कर  

संपादक: -मवनता कुलकणी, मशकागो, इमलनॉय  

बृहन्महाराष्ट्र  वृत्त कायाालय -संपका :- 

BMM Treasurer - Rajan S Pednekar   
20611 Whitebud CT. Tampa FL 33647  

Ph- 813-546-1330  Email- Rajan.Pednekar@bmmonline.org        
 

वगाणीचे दर:- Printed Copy: $25/ year   

Subscription payment is accepted online by Paypal at:  

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

जाक्षहरातीचें दर   

पूणव पान: $175    अिे पान: $ 100  

  पाव पान: $ 70    अष्ट्माींश पान: $ 50 

 

वृत्त दर ममहन्यास प्रमसध्द होते. आदल्या ममहन्याच्या २० तारखेपयांत हात  

आलेल्या मजकुरातून क्षनवडक मजकूर  नमजकच्या वृत्तपत्रात प्रमसध्द 

करण्याचे सवव प्रयत्न केले जात ल. मजकूर शक्यतो युक्षनकोड मराठीत MS 

word/Text Fileसह ईमेलने पाठवावा.  

प्रक्षसध्द िालेल्या मजकुराशी संपादक  सहमत असतातच असे नाही. 

मलखाणाच्या मनवड चे, प्रकाशनयोग्य मकरकोळ बदलाचे आमण व्याकरण य 

दुरुि चे अींमतम अमिकार सींपादकाींकडे राहत ल.  

पाठवलेल्या सामहत्याच  पोच ईमेल कळमवल्यास मदल  जा ईल.     
बृहन्महाराष्ट्र  मंडळाची कायाकाररणी (२०२२-२०२४) 

                                 मताक्षधकार असलेले सदस्य   

                                         क्षनयुक्त सदस्य  
      
 माजी अध्यि:-  मवद्या जोश , मशकागो, इमलनॉय 
 
वृत्त संपादक:-   मवनता कुलकणी, मशकागो, इमलनॉय    
                                            
                                    क्षवश्वस्त सक्षमती:  
 
अध्यि :-        मोमहत मचटण स, मसॲटल, वॉमशींग्टन  
 
सदस्य :-        मनत न जोश , मशकागो, इमलनॉय  
 
सदस्य :-        सुन ल सूयववींश , ररजमफल्ड, कनेमटकट            
                            ...  
प्रकाशक:-    बृहन्महाराष्ट्र  मींडळ, उत्तर अमेररका  
संकेतस्थळ:- https://www.bmmonline.org  
 
Disclaimer: The advertised business is a wholly independent entity 
from   Bruhan  Maharashtra Mandal (BMM). BMM is neither liable 
nor responsible for any actions or communications between third 
parties and the advertised businesses, including  parents and         
subsidiaries of the advertised businesses. 

बृहन्महाराष्ट्र  वृत्त         सप्टेंबर  २०२२        

अंकासाठी साक्षहत्य/मजकूर पाठक्षवण्याचा पत्ता:- 
  vinata.kulkarni@bmmonline.org  

Or vinata@gmail.com     
Address: 3251 Thunderbird Court (E)    

Aurora IL, 60503   

अध्यि:-  सींद प द मक्षत  स्तिवलँड ओहायो 

सक्षचव:- अमजत नातू सॅकॅ्रमेण्टो,  कॅमलफोमनवया  

कोषाध्यि:-  राज पेडणेकर टॅम्पा बे, फ्लोररडा 

सदस्य:-  अमर उऱ्हेकर   मलस्तिींग्स्टन, नू्य जसी  

 समवता मोरे   मसॲटल, वॉमशींग्टन  

 मींजुर्ा नाईक  वेस्ट पाम ब च, फ्लोररडा  

 प्रसाद पानवळकर  ऑस्तस्टन, टेक्सस  

 मवराज  राऊत  सॅन होजे, कॅमलफोमनवया  

  

धन्यवाद ! 

- क्षवद्या जोशी (बृ.म.मींडळ माज  अध्यक्षा- २०१९-२०२२) 

  नमस्कार मींडळ , 

   गेले त न वरे् उराश  

बाळगलेलीं  बृहन्महाराष्ट्र  मींडळ 

अमिवेशनाचीं स्वप्न अखेर ११ ते 

१४ ऑगस्ट या कालावि त सुमारे 

४५०० रमसक पे्रक्षकाींच्या 

उपस्तस्थत त अटलाींमटक मसट  येथे 

प्रत्यक्षात अवतरले त्या क्षण  

स्वप्नपूती आमण कतवव्यपूती या 

दोन् ींचा आनींद डोळ्याींतून वाहू 

लागला होता. तो मदमाखदार सोहळा अनुभवताना या 

काह  क्षणाींमागे मकत  मदवसाींच  मेहनत होत  हे पुन्ा पुन्ा 

आठवत होते. खरींतर हा प्रवास माझा एकट चा नाह च. गेले 

त न वर्व BMM अध्यक्षपदाचे मशविनुष्य मला पेलता आले 

ते अनेकाींचा हातभार होता म्हणूनच. त्या सगळ्याींचे 

अगद  मनापासून आभार मानावेसे वाटतात. माझ्या प्रते्यक 

कल्पनेला उचलून िरून त  प्रत्यक्षात आणणारे माझे 

कायवकार  मींडळ आमण सहकाऱ्याींचे म  आभार मानते. 

तसेच अमिवेशनाच्या मनममत्ताने प्रवास करताना जुळलेले 

ऋणानुबींि आमण आठवण  आता कायम सोबत ला राहणार 

आहेत. मवशेर्तः  नू्य जसी मींडळाच्या कायवकत्याांच  अपार 

मेहनत आमण अगत्य कसे मवसरावे! या सवाांचे आभार 

मानण्यासाठ  शब्दह  कि  कि  तोकडे पडतात. 

शेवट , या अध्यक्षपदाच्या मनममत्ताने मराठ  मात चे 

माझ्यावर असलेले ऋण काह  अींश  तर  फेडता आले 

एवढेच समािान मनाला आहे. माझ्या पर ने जमेल तेवढे 

केले... बरेच काह  करायचे राहून गेले. रॉय मकमणकराींच्या 

कमवतेत साींगायचे तर 

“ऋण नक्षत्राींचे असते आभाळाला। 

ऋण फळाफुलाींचे असते या िरत ला। 

ऋण फेडायाचे राहुन माझे गेले। 

ऋण फेडायािव पुन्ा पामहजे मेले।” 

खरींच, मायमराठ चे हे ऋण पूणाांशाने फेडण्यासाठ  

पुन्ा पुन्ा माय मराठ च्या पोट  जन्माला यावे एवढ च इच्छा! 

िन्यवाद! 

*** 

mailto:sona.bhide@bmmonline.org
https://bmmonline.org/vrutta/subscription/
http://www.bmmonline.org
mailto:vinatak.bmmvrutta@gmail.com
mailto:vinata@gmail.com


    

३ बृहन्महाराष्ट्र  वृत्त     सप्टेंबर  २०२२           

ब.ृ मंडळ अधधवशेन, न्यू जर्सी (२०२२) टीमतरे्फ धन्यवाद !  

-  प्रशांत कोल्हटकर  (नू्य जसी),  

सींयोजक, बृ. म. मींडळ अमिवेशन २०२२  

      श्वास मराठ , ध्यास मराठ , आस 

मराठ  रे अशा मननादात, ढोल ताशाच्या 

गजरात, अत्यींत मदमाखात आपला 

BMM २०२२चा, अस्तित्वाचा सोहळा 

आि  म्हींटल्याप्रमाणेच ‘भव्य मदव्य’ 

र त ने, मदमाखात, मनमववघ्नपणे सींपन्न 

झाला.  हे अमिवेशन यशस्व  होण्यामागे श्र  प्रभुरायाचे 

कृपाछत्र तर होतेच पण मतला जोड ममळाल  ते 

तुमच्यासारख्या मवक्रम  सींखे्यने उपस्तस्थत मराठ पे्रम ींच , 

कलाकाराींच , मदग्गज देणग दाराींच  आमण गेल  दोन वर्ें 

अमवरत काम करणाऱ्या सुमारे २०० उत्स्फुतव 

स्वयींसेवकाींच .  

१४ ऑगस्ट २०२२, ब एमएम अमिवेशन समारोप 

समारींभ दुपारपयांत सींपला आमण आम्ह  हात  घेतलेले 

मशविनुष्य समथवपणे पेलून एका मोठ्या जबाबदार तून 

मुक्त झालो. दोन वर्ाांपूवी उराश  बाळगलेल्या स्वप्नाींच  

पूतवता होताना पाहणे हा माझ्यासाठ  आमण माझ्या सवव 

स्वयींसेवकाींसाठ  सवावत आनींददायक आमण िन्य झाल्याचा 

अनुभव होता. ४३०० लोकाींच  उपस्तस्थत  लाभलेल्या या 

अमिवेशनाचा भार कोमवडनींतरच्या बदललेल्या पाश्ववभूम वर 

साींभाळणे आमच्या ट मसाठ  काह  सोप  गोष्ट् नित .  

गेल  दोन वर्ें सवव स्वयींसेवकान  योजनाबद्ध र त ने 

१००% वचनबद्धतेसह केलेले जबरदि प्रयत्न आमण 

मेहनत यशाचे फळ देत होत . सवव उपस्तस्थताींन  मदलेला 

उत्तम अमभप्राय हा आमच्या प्रते्यकासाठ  सुखद अनुभव 

होता. एका उत्सवाच्या रूपात होणाऱ्या या मेळावाच्या 

यशामागे अनींत हात कायवरत होते.  

अमिवेशनासाठ  सुमविा, ताींमत्रकदृष्ट्या पररपूणव 

आमण सवव सोय ींन  सुसज्ज अश  वेगवेगळ्या आसन- 

क्षमतेच  सभागृह, तसेच भोजनगृह, इतर पस्तिक एररया 

वगैरे गोष्ट् ींचा आराखडा  आमच्या सुमविा-व्यवस्थापन 

ट मने सवव बारकाव्याींसह तयार करवून घेतला. 

व्यावसामयक दजावचे ऑमडओ, स्तिमडओ आमण 

प्रकाशयोजनेने सुसज्ज करणे हे एक मोठे काम होते जे 

सुमविा व्यवस्थापन ट म आमण ऑमडओ-स्तिमडओ ट मने 

उतृ्कष्ट्पणे पार पाडले. उपस्तस्थताींच्या सोय चा मवचार 

करून तयार केलेल  सुमविा मनमितच उच्च दजावच  होत , 

सवव उपस्तस्थताींसाठ  तो मींत्रमुग्ध करणारा अनुभव होता 

आमण सवव उपस्तस्थताींन  त्याचे खूप कौतुक केले.  

अमिवेशन स्थळ सुशोमभत करताना, आम्ह  खात्र  

केल  क , ते मराठ  सींसृ्कत  प्रमतमबींमबत करते. 

सववशस्तक्तमान देव गणेश उपस्तस्थताींचे स्वागत करत होते 

यामशवाय ‘टर   ऑफ लाइफ’ आमण भारताच्या ७५व्या 

स्वातींत्र्यमदनाच  सजावट हे मुख्य आकर्वण ठरले. 

उपस्तस्थताींन  मवमवि कॅमसनो ररसॉटव हॉटेल्समि ल 

लक्झर  मुक्कामाचे कौतुक केले आमण आनींद घेतला. 

नोींदण  व वाहतुक च्या सुरुवात च्या अडचण ींनींतर, ते 

ताबडतोब सुव्यवस्तस्थत करण्यात आले. मवमवि भेटविू व 

स्मरमणका असलेल्या मगफ्ट बॅगचे उपस्तस्थताींन  खूप कौतुक 

केले. वेगवेगळ्या कॅमसनो ररसॉटव हॉटेल्समधे्य राहणाऱ्या 

सवव उपस्तस्थताींना हॉटेल्स आमण कन्व्िेन्व्शन सेंटर दरम्यान 

मदवसभर ये-जा करण्याच  सोय उपलब्ध होत . 

अमिवेशनात यजमान आमण आदरामतथ्य सममत ने 

ज्या प्रकारे उपस्तस्थताींचे स्वागत केले आमण आदराने, पे्रमाने 

आमण काळज ने वागवले त्याचे सवव उपस्तस्थताींन  मनापासून 

कौतुक केले. अनेक उपस्तस्थताींन  कायवक्रमाचे मनयोजन, 

आयोजन, त्याचा उच्च दजाव, अमतशय सफाईदार ताींमत्रक 

बाब  आमण अींमलबजावण चे आवजूवन कौतुक केले. मवमवि 

कायवक्रमाच्या वेळेच  मामहत  आमण अपडेट वेळेवर 

पोहोचवण्याच्या पद्धत चे उपस्तस्थताींन  कौतुक केले. 

उद्घाटन समारींभ, ह्या सोहळ्याच्या मनममत्ताने काढलेल्या 

देखण्या 'उत्सव' स्मरमणकेचा प्रकाशन समारींभ, अमोल 

पालेकर याींचे मुख्य भार्ण, उत्तर अमेररका आमण 

भारतातून आलेल्या कलाकाराींन  पेश केलेले दजेदार 

कायवक्रम, स्पिाव, व्यवसाय मशखर पररर्द, शैक्षमणक 

मशखर पररर्द, युवा उपक्रम, ढोल ताशाच्या गजरात, 

अत्यींत मदमाखात पार पडलेल  मवज्ञान-मदींड , शमनवार 

सींध्याकाळच  शींकर महादेवन याींच  मींत्रमुग्ध करणार  

सींग त मैफल, लहान मुले आमण मकशोराींसाठ  

समुिपयवटन, मववाह-इचु्छकाींसाठ  रेमशमगाठ , मेहेंद , 

फॅ्लशमॉब अशा अनेकमवि कायवक्रमाींना उदींड प्रमतसाद 

ममळाला. CMEचा खूप जणाींन  लाभ घेतला तसेच उत्तररींग 

हा खास जेष्ठ मींडळ ींन  त्याींच्या वयोगटासाठ  आयोमजत 

केलेला मदवसभराचा भरगच्च कायवक्रम चाींगलाच रींगला.  

 ह्या कायवक्रमासाठ  खास मनमींमत्रताींना, आदरण य 

पाहुण्याींचा आमच्या VIP सपोटव ट मने अत्यींत 

काळज पूववक आदरामतथ्य व यथायोग्य पाहुणचार केला 

आमण त्याींन  पाहुणचाराचा आनींद लुटला. चाईल्ड केअर 

ट मने लहान मुलाींच्या जबाबदार च  भूममका उत्तम 

मनभावून पालकाींना मोकळ्या मनाने अमिवेशनाचा आनींद 

लुटायच  सींि  मदल . मशमपींग आमण लॉमजस्तस्टक्स ट मच्या 

उत्तम मनयोजनामुळे आमण व्यवस्थेमुळे अमिवेशनासाठ  

लागणाऱ्या सवव गोष्ट्  वेळेत पोहोचवण्याच  आमण नींतर त्या 

परत करण्याच  जोख म सुलभतेने पार पडल .  

फूड कममट  आमण फूड लॉमजस्तस्टक्स ट मने ज्या 

पद्धत ने जेवणाचे आयोजन केले होते, त्याला  मवशेर् पसींत  

ममळाल . प्रते्यक खाद्यपदाथावच  चव, जेवणाचा दजाव, जाि 

वेळ राींग न लावता चटकन उपलब्ध भोजन व्यवस्था, 

आसनव्यवस्था या सवव गोष्ट् ींना भरभरून दाद मदल .  
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प्रमथतयश कलाकाराींच्या जबरदि सहभागामशवाय 

सींमेलने कि च शक्य होत नाह त. एक सुमनयोमजत 

आराखडा, सींमहता, अनेक ममहन्याींचा सराव आमण समन्वय 

आमण शेवट  सवाांना आवडेल असा कायवक्रम देण्यासाठ  

खूप सींयम ठेवावा लागतो आमण मेहनत घ्याव  लागते. 

उत्तर अमेररकेत साकार झालेल्या आमण त्यात सहभाग  

झालेल्या सवव भारत य आमण उत्तर अमेररकेत ल 

कलावींताींना  मनः पूववक िन्यवाद आमण सलाम.  

अमिवेशनात ल मवमवि कलागुणाींचा आस्वाद घेणारे, 

कौतुक करणारे, अमभप्राय देणारे, सहभाग दशववणारे, 

टाळ्याींच्या गजरातून मनोबल वाढमवणारे, उपस्तस्थत समि 

रमसक  पे्रक्षकवगावचे अींतः करणापासून आभार! 

 अमिवेशनाचे सवव स्वयींसेवक हे जणुीं माझ्या पाठ चा 

कणा! त्याींच्या सहयोगाने आमण सहकायावने हा उपक्रम 

साकार होऊ शकला. अमिवेशनात प्रते्यक उपस्तस्थताींन  

तुमच  मेहनत पामहल  आमण त्याचे आवजूवन कौतुक केले 

आहे. ह्या सवव मजवलग स्वयींसेवकाींना मानाचा मुजरा.  

२०२४ च्या बृ.म. मींडळ अमिवेशनासाठ  महाराष्ट्र  

मींडळ बे एररयाला शुभेच्छा! २०२२ अमिवेशनाच  

माझ्यासह सवव  ट म आमण मराठ  मवश्व नू्य जसी कडून 

महाराष्ट्र  मींडळ बे एररया ट म आमण आयोजकाींना पूणव 

सहकायावच   म  ग्वाह  देतो.  

बृहन्महाराष्ट्र  मींडळाच्या माध्यमातून मला आपणाीं 

सवाांच्या सींपकावत येण्याच  सुवणवसींि  ममळाल . त्यातून 

ममळणारा आनींद आमण अनुभव मचरस्मरण य राह ल 

आमण त्यासाठ  म  मराठ  मवश्व नू्य जसी समुदाय आमण 

उत्तर अमेररकेत ल मराठ  समुदायाचा सदैव ऋण  राह न. 

बृ. म. मींडळाच्या अमिवेशनाच्या मनममत्ताने भेटत आहोतच, 

नींतरह  असेच भेटत राहू, से्नह वाढवू, सींपकावत राहू.  

टीप: बृ. म. मींडळ अमिवेशन २०२२ मिे  आयोमजत 

स्वररींग, नादरींग, नायरींग, नृत्यरींग या स्पिाांचे अींमतम 

फेर चे मनकाल या बृ. वृत्ताच्या पुरवण  मवभागात पान  

१७-१८ वर पहावेत. 

*** 

बहृन्महाराष्ट्र मंडळ अधधवशेन, ब ेएररया २०२४-  वाताष 
- मधुराणी सपे्र-पाटील (बे एररया, कॅमलफोमनवया)  

     'बृहन्महाराष्ट्र  मींडळाचे  (बृ.म. मींडळ) २०२४ सालचे अमिवेशन बे एररयामधे्य होणार' ह  

वाताव वाऱ्यासारख  पसरल  आमण मराठ  मनाींमधे्य 'यींदा घरचीं कायव' असल्यासारखा उत्साह 

सींचारला. आत्तापासून अमिवेशनापयांत होणाऱ्या  उपक्रमाींचे आमण कायवक्रमाींचे आराखडे 

तयार करण्याचीं काम जोशात सुरू झालीं . या साऱ्या उपक्रमाींचा श्र गणेशा म्हणजे या वर्ीच्या 

'फेस्तस्टवल ऑफ ग्लोब्ज'च्या इीं मडया डे परेड’मधे्य मदमाखात ममरवणारा, महाराष्ट्र ाचे 

प्रमतमनमित्व करणारा भव्य मचत्ररथ! मवशेर् म्हणजे या मचत्ररथास पुरस्कारह  ममळाला. बृ. म. 

मंडळाच्या २०२४मधील आगामी अक्षधवेशनाचा श्रीगणेशा या क्षवजयी क्षचत्ररथाने 

िाल्याने कायाकत्याांमधे अजूनच उत्साहाची लाट उसळली.  

     दर वर्ी भारताच्या स्वातींत्र्य मदनामनममत्त्य 'इींमडया डे परेड' ममरवणूक आयोमजत केल  

जाते. वेगवेगळ्या सींकल्पनाींवर आिाररत मचत्ररथ, नृत्य, सींग त आमण इतर सादर करणाींन  मदलेल  ऊजाव आमण अमभमानाने 

उींच फडकणाऱ्या मतरींग्यामुळे भारलेलीं  वातावरण म्हणजे ह  ममरवणूक! यींदा भारत य स्वातींत्र्याच्या अमृत महोत्सव  वर्ी, 

या ममरवणुक चीं मवशेर् औमचत्य!  बृहन्महाराष्ट्र  मींडळाच्या अमिवेशनाच्या अनुर्ींगाने होणाऱ्या उपक्रमाींचीं सूतोवाच 

करण्यासाठ  आणख  चाींगला मुहूतव कुठला? अमिवेशन सममत चे सदस्य श्र . सुन ल गानू याींच्या समन्वयाने फेस्तस्टवल 

ऑफ ग्लोब्ज (FOG) साठ  बे एररयात ल अनेकमवि मराठ  सींस्था एकत्र आल्या . मग तयार झाला या 

ममरवणुक तला महाराष्ट्र ाचा मचत्ररथ.  

'महाराष्ट्र  मींडळ बे एररया'चे अध्यक्ष भास्कर रानडे साींगतात, "या आि ह  FOG च्या ममरवणुक ींमधे्य महाराष्ट्र ाचीं 

प्रमतमनमित्व करणारे सुींदर मचत्ररथ सादर झालेले आहेत. या वर्ी मात्र २०२४ अमिवेशनाच्या बातम ने बे एररयात ल मराठ  

मींडळ  मवशेर् उत्साहात आहेत.” 

या रथासाठ  एक आगळ  वेगळ  सींकल्पना ठरवल  गेल  - 'औद्योमगक महाराष्ट्र '! मराठ  माणूस जय जवान, जय 

मकसान याींबरोबर जय मवज्ञानह  तेवढ्याच जोशात गरजतोय! यींत्रोद्योग, तींत्रमवज्ञान याह  के्षत्राींत प्रगत  करतोय. महाराष्ट्र ाच  

औद्योमगक घोडदौड मवशद करणारा मनोहार  देखावा या मचत्ररथासाठ  तयार करण्यात आला. अनेक स्वयींसेवकाींन  एकत्र 

येऊन, त्यासाठ  अनेक चचाव, मवचारमींथनीं करून, अनुभव  लोकाींकडून मागवदशवन घेऊन अमतशय नामवन्यपूणव आमण   

कल्पक असे दृश्य उभीं केलीं . या देखाव्यात ल यींत्र आमण कला याींच्या ममलाफामवर्य  साींगताना तेजस कानेटकर म्हणतात, 

‘यींत्र देव तो पूज्य आम्हाला, पूज्य आम्हाला वेद ऋचा 

मवज्ञानावर भक्त  असुनह , गींि मोहव  काव्याचा'  
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मचत्ररथाच्या जोड ला होत  आकर्वक समूहनृते्य. ह  नृते्य मराठ  सींसृ्कत  - परींपरेला साजेश  होत च, पण या 

मवलक्षण सींकल्पनेवर आिारलेल  होत . त्याींचे वैमशष्ट्य म्हणजे त्याींन  हालचाल ींमिून यींत्राींचा आभास मनमावण केला. या 

नृत्याींचे मदग्दशवक मनमवल गोसाव  म्हणतात, "ह  नृत्याच  कल्पना वािवात आणायला आिानात्मक होत  पण एक 

नृत्यमदग्दशवक  म्हणून हे आिान स्व कारायला खूप मजा आल .”   

लेमझम हा अस्सल महाराष्ट्र  य नृत्य प्रकार. त्याला यींत्रसदृश हालचाल ींमधे्य ममसळून सादर केलेला सजवनश ल 

सोहळा उपस्तस्थताींना बघायला ममळाला. लेमझम सादर करण  हेमाल  गोींिळेकर याींच्या मदग्दशवनाखाल  साकार झालीं .  

महाराष्ट्र  म्हटलीं  क  ढोल, ताशे, हलग  आल च. मचत्ररथाच्या सोबत ला बे एररयाच्या ढोल ताशा पथकाींचा िुींद 

करणारा, ठेका िरायला लावणारा दणदण त गजरह  होताच. ढोल-ताशा पथकाचे समन्वयक होते शादूवल वेळापुरे. (ढोल 

ताशा लेमझम पथकाच  काह  छायामचते्र- कृपया या बृ. वृत्ताच्या पुरवण  मवभागात पान १९ वर पहाव त.)  

एकूण हा अनुभव भारतातल्या गणेशोत्सवाच्या ममरवणुक च्या आठवण च  तहान भागवणारा होता! बे एररया २०२४ 

अमिवेशन सींघाच्या उपक्रमाींचा नारळ अशा र त ने फुटला. लवकरच बाप्पाह  येत आहेत. त्याींच्या आश वावदाने २०२४ 

अमिवेशनाचीं हे कायव मनमववघ्नपणे पार पडो! गणपती बाप्पा मोरया!  

*** 

बहृन्महाराष्ट्र वतृ्त -धदवाळी अंक २०२२ र्साठी  उत्तर अमरेरकेतील मराठी लखेकांना आवाहन 

* सामहत्य  स्वमलस्तखत असावे आमण कोणत्याह  स्वरूपात, मकीं वा सोशलम मडयावर  पूववप्रकामशत नसावे. 

* लेख/कथा/मुलाखत/प्रवासवणवन: शब्दमयावदा-  कमाल १५००, * कमवता:  शब्दमयावदा  कमाल  २०० (२० ओळ )  

* आपले लेखन युक्षनकोड/ देवनागरी मराठी र्फॉन्ट मधे्य  टाईपसेट MS word क्षकंवा टेक्स्ट र्फाईलसह खालील 

ईमेलपत्त्यावर पाठवावे- vinata.kulkarni@bmmonline.org Or vinata@gmail.com  त्यासोबत आपले नाव, 

आपल्या गावाचे नाव आमण आपला एक लहान आकाराचा फ़ोटो (jpeg file) पाठवावा.  

* लेखनासोबत  मजकुरास अनुरूप १-२  मचते्र (फोटो -jpeg) पाठवावयास हरकत नाह . * लेखनासोबत आपले 

अमभवाचन स्तिड ओ स्वरूपात अींकाच्या यूयूब मवभागात पाठवायचे असल्यास -अगोदर ईमेलवर सींपकव  सािावा.   

* आपले सवा साक्षहत्य, र्फोटो इत्याद   पाठवण्याच   अंक्षतम तारीख २० सप्टेंबर आहे.  

* सामहत्य प्रकाशनाचे अींमतम अमिकार सींपादकाींकडे राहत ल. 

 * बृ.वृत्ताचा ऑक्टोबरचा अंक व नोव्हेंबरचा क्षदवाळी अंक एकक्षत्रत ऑक्टोबरच्या शेवटच्या 

आठवड्यात  प्रकाक्षशत  होईल, याची कृपया नोदं घ्यावी.  धन्यवाद!  
                                                                  

                                                                      -  क्षवनता कुलकणी (सींपादक, बृहन्महाराष्ट्र  वृत्त, उत्तर अमेररका) 

mailto:vinatak.bmmvrutta@gmail.com
mailto:vinata@gmail.com
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अध्यि:- संदीप दीक्षित  

  माझ  पत्न  तन्मय  आमण 

म  स्तििलॅीं ड ओहायो मिे 

रहातो. आम्हाला एक मुलग 

- उमा (मववामहत) आमण एक 

मुलगा- कुणाल आहे.  म  

गेल  २८ वरे् स्तििलॅीं ड 

मराठ  मींडळाचा सक्र य 

कायवकताव आहे. मला 

करावके व मगटारच  आवड आहे. म  एक पूणव 

मॅरॅथॉन व १५ अिव मॅरॅथॉन पार केलेल्या  आहेत. 

समृध्द मराठ  समाज हा माझा सामामजक सींकल्प 

आहे. मला बृहन्महाराष्ट्र  मींडळाचा अध्यक्ष म्हणून 

काम करण्याच  सींि  मदल्याबद्दल सवाांना मनः पूववक 

िन्यवाद. 

सक्षचव:- अक्षजत नातू  

म  व माझ  पत्न  - 

‘मािुर  नातू’  फोलसम- 

कॅमलफोमनवयामधे्य रहातो. 

आम्हाला एक मुलग  

(सायल  - मववामहत) आमण 

एक मुलगा (अमेय – मववाह

-इचु्छक) आहे. मला समचव 

म्हणून कायव करण्याच  सींि  

मदल्याबद्दल सवव मींडळाींना िन्यवाद. म  सॅकॅ्रमेण्टो 

मराठ  मींडळाचा सींस्थापक, इीं मडयन असोमसएशन 

सॅकॅ्रमेण्टोचा सींस्थापक-सदस्य व चेअरमन, बोडव 

ऑफ टर स्ट  आहे. पुढ ल दोन वर्ाांत, मराठ  

माणसाींना जोडण्यासाठ  सवव मींडळाींश  ऋणानुबींिाींचे, 

उत्कर्ावचे सींबींि जुळवून, प्रामामणक व सकारात्मक  

काम करून माझ्या समचव-पदाला पूणव न्याय द्यायचा 

माझा प्रयत्न राह ल.  

कोषाध्यि:- राजन पेडणेकर  

  म  टॅम्पा बे फ्लोररडामिे 

माझ  पत्न  वृर्ाल  आण  दोन 

सुींदर कन्या ( ऐश्वयाव, अमृता ) 

सोबत राहत असून मायबोल  

मेळावा टॅम्पा बे -मींडळाचा 

गेल्या  १४ वर्ाांपासून सदस्य 

 आहे. या काळात 

अध्यक्षपदावर काम करण्याच  

सींि  पण ममळाल . बाक  सवव 

वेळ स्वयींसेवाकायव करतो आहे. मला फायनान्सचा 

चाींगला अनुभव असून मवमवि मवना नफा तत्त्वावर ल 

काह  सींस्थाींच्या कामात माझा सहभाग असतो. म  

सनातन मींमदरात साववजमनक गणेशोत्सव चालू केला.  

 सदस्य:- प्रसाद पानवळकर  
  -  प्रसाद, त्याींच  पत्न   सौ. मनव  आमण 

२ मुले, न ल (College Sophomore) 

आमण मप्रया (7th Grade) याींच्यासह 

ऑस्तस्टन (टेक्सस)मधे्य राहतात. 

२०१३मधे्य ऑस्तस्टन मराठ  मींडळाचे 

अध्यक्ष असताना त्याींच्या सममत ने 

’ऑस्तस्टन मराठ  शाळे'च  स्थापना केल . 

या शाळेत अनेक वरे् मशक्षक म्हणून काम करून शाळेचे 

पुिक तसेच ॲप मनममवत मधे्य त्याींचा मोठा सहभाग होता. 

२०१३-२०१५  मिे ते बृ. म. मींडळाचे कायवकाररण  सदस्य होते. 

गेल  त न वरे् ते 'ज्ञान प्रबोमिन  फौणे्डशन'चे उपाध्यक्ष व मनि -

सींकलन मवभागाचे प्रमुख आहेत. २०१३ सालच्या बृ.म. 

मींडळाच्या अमिवेशनात त्याींना 'Ironman 70.3' स्पिाव पूणव 

केल्याबद्दल से्पशल जु्यर  अवाडव देऊन गौरमवण्यात आले. 

समाज कायावसाठ  मनि -सींकलन, आरोग्य सींदभावत ल 

जागरूकता, आमण उत्तर अमेररकेत ल मराठ  शाळेच्या 

मवकासावर काम करण्याचा त्याींचा 

मानस आहे. 

 सदस्य:- क्षवराज राऊत   

       कूपरट नो, कॅमलफोमनवयाचे 

रमहवास  मवराज राऊत हे महाराष्ट्र  

मींडळ बे एररयामिे सक्र य असून 

या आि  ते महाराष्ट्र  मींडळ बे 

एररयामिे अध्यक्ष, खमजनदार व 

समचवपदावर कायवरत होते. 

मींडळामिे त्याींन  अनेक नव न कायवक्रम आणले व युवाींसाठ  

उपक्रम राबवले. बृ.म.मींडळ कायवकाररण वर ते तींत्रज्ञान-के्षत्रावर 

लक्ष देऊ इस्तच्छतात. बृ.म.मींडळ व उत्तर अमेररकेत ल मराठ  

मींडळाींचा सींवाद अजून घमनष्ट् कसा होईल ह्यासाठ  त्याींचा प्रयत्न 

असेल. ते अनेक वरे् मसस्कोमधे्य नोकर ला होते आमण आता 

स्वतः च  सॉफ्टवेअर कीं पन  चालवतात. 

सदस्य:- अमर उऱ्हेकर  
अमर फामावमसस्ट व एमब ए पदव िर 

असून त्याींना माकेमटींग/जामहरात 

व्यावसामयक म्हणून २५ वर्ाांचा अनुभव 

आहे. सध्या ते नू्य जसीच्या बाहेर एका 

मोठ्या सींस्थेसाठ  ग्लोबल गु्रप पे्रमसडेंट 

पदावर आहेत. त्याींना प्रादेमशक, राष्ट्र  य 

व जागमतक C सूट भूममकाींवर भारत, च न, जपान, मसींगापूर येथे  

काम करण्याचा मवशेर्ामिकार लाभला. आता ते अमेररकेत 

स्थामयक आहेत. त्याींच  पत्न  रश्म  भार्ाशास्त्रज्ञ आमण रीं गमींच, 

सींग त व मचत्रकला के्षत्रात एक सजवनश ल व्यक्त  आहे. त्याींना 

दोन मुले (वय १३ आमण ७ वरे्) आहेत.  उऱ्हेकर कुटुींब याींना 

प्रवासाच  अमतशय आवड आहे, समाजाचे आपण ऋण  आहोत 

या मवचाराने पे्रररत होऊन समाजकायावप्रत ते वचनबद्ध आहेत.  
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सदस्य:- मंजुषा नाईक  

    वेस्ट पाम ब च फ्लोररडाच  

रमहवास  आहे. पत  डॉ. 

एकनाथ व मुलगा सम र असे 

हे मत्रकोण  कुटूींब. गेल  १५ 

वर्व टॅम्पा मराठ  मींडळाच  

सक्र य सभासद, सध्या 

महाराष्ट्र  मींडळ साऊथ  

फ्लोररडाच  अध्यक्षा, 

 फ्लोररडा उत्तररींग मवभागाच  सींस्थापक, महाराष्ट्र  

फाऊीं डेशनच  बोडव ऑफ डायरेक्टर, तसेच गेल  १५ वरे् 

‘अमभरुच ’या टॅम्पा येथून प्रकामशत होणाऱ्या मराठ  

वामर्वक अींकाच  सींस्थापक व सह-सींपादक.  बृ.म. मींडळ 

कायवकाररण तफे रेमशमगाठ  व उत्तररींग या उपक्रमाींवर 

काम करून आपल्या  सवव मराठ  मींडळाींना एकत्र आणून 

हा उपक्रम पुढे नेण्याचा मानस आहे.  

सदस्य:- सक्षवता मोरे  

    समवता त्याींचे पत  सींतोर् 

याींच्यासह मसॲटल 

 (वॉमशींग्टन) येथे राहतात. 

सींतोर् व्यवसायाने 

 इीं मजन अर व मगटार वादक 

असून त्याींना मवनोदाच  

जाण व सकारात्मक 

कायावच  आवड आहे. या 

दाींपत्याला शु्रत  व ईशा (मववाह-इचु्छक) मुल  आहेत. पूवी 

नामशक, मुींबई आमण आता अमेररकेत वािव्यास 

असतानाह  या कुटुींबास सामामजक साींसृ्कमतक कायावत 

सहभाग  होऊन आपले अनुभव अमिक समृध्द करण्याच  

आस आहे. समवता मॉने्टसर  मशमक्षका असून लहान 

मुलाींसमवेत काम करायला त्याींना आवडते.  

कायाकाररणीवर क्षनयुक्त  सदस्य 

क्षवद्या जोशी (बृ.म. मंडळ माजी 

अध्यि २०१९-२०१२२):- 

- होममओपॅमथक डॉक्टर,  

- एम.ब .ए.- हेल्थ केअर मॅनेजमेंट.  

 -हेल्थ सस्तिवस ॲडमममनस्टर ेटर.  

यापूवी  बृ. म. मींडळ 

कायवकाररण वर समचव, महाराष्ट्र  

मींडळ मशकागो कायवकाररण वर 

उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, मवश्वि, मराठ  

शाळा स्थापनेत पुढाकार व सींचालक.  २०११च्या बृ. म. 

मींडळाच्या मशकागो-अमिवेशनाच्या कायवक्रम सममत त   

सहभाग. नृत्य, नाय व सामहत्याच  आवड. अनेक 

सामामजक सींस्थाींमधे्य सहभाग व पुरस्काराींन  सन्मामनत. 

 क्षवनता कुलकणी (संपादक, बृहन्महाराष्ट्र  वृत्त)  

 सींख्याशास्त्र (M.Sc.,and 

M.Phil), सींगणकशास्त्र 

(M.S.) अथवशास्त्र (M.A) 

आमण इन्फमेशन टेक्नॉलॉज  

मॅनेजमेंट मवर्याींत प एच.ड . 

 पूवी  भारतात व नींतर 

अमेररकन मवद्याप ठात 

प्राध्यापक. त्याचबरोबर 

गेल्या  दहा वर्ाांपासून 

अमेररकन रेडक्रॉसमिे 

स्वयींसेवाकायव व सींपूणव इमलनॉय मवभागासाठ  रेड क्रॉस 

मामसकाचे सींपादन; महाराष्ट्र  मींडळ मशकागो- रचना 

तै्रमामसक ४ वरे् सींपादक; मराठ  भामर्क मींडळ टोराींटो- 

से्नहबींि तै्रमामसक २ वरे् सींपादक आमण १ वर्व अध्यक्ष; 

महाराष्ट्र  फाऊीं डेशन, नू्य जसी- ५ वरे् बोडव ऑफ 

डायरेक्टर; मवश्व मराठ  सामहत्य सींमेलन (ऑनलाईन)-  

(२०२१) अध्यक्ष व आमींमत्रत प्रमुख वक्त्या (मवदेश मवभाग).  

भारत आमण उत्तर अमेररकेत ल मवमवि मनयतकामलकाींतून 

१००+ लेख, कथा, कमवता, ४ इींग्रज  पुिके (मवद्याप ठ 

पातळ वर) व ५ मराठ  पुिके प्रकामशत.  
........................................................ 

क्षवश्वस्त सक्षमती  

 

अध्यि:- मोक्षहत क्षचटणीस  

    पत्न  रुना  याींच्यासह  

मसॲटल, वॉमशींग्टन येथे 

वािव्य. या दाींपत्यास  शॉन 

हा मुलगा आहे   मोमहत 

एम.कॉम. (अकाऊीं मटींग 

 आमण ऑमडमटींग, कॉस्तस्टींग, 

सॅ्टमटस्तस्टक्स) एमब ए 

(फायनान्स) या मवर्यात 

पदव िर  आहेत. मेटर ो 

 मसॲटलमधे्य CPA फमवस्  

आमण  ररटेल्स् साठ  ४०+ 

वरे् अकौींमटींग, फायनान्स/एचआर कीं टर ोलर म्हणून काम 

केले. २०१३ पासून बृ.म.मींडळाच्या अनेक प्रकल्पाींवर 

काम: २०१३-२०१७ कोर्ाध्यक्ष आमण २०१७-२०२४ साठ  

मवश्वि सममत वर. लॉस एीं जल स,  डेटर ॉईट आमण नू्य 

जसी अमिवेशन सममत वर काम, २०१५ पासून 

बृहन्महाराष्ट्र  मींडळाचा अमतररक्त मनि  व्यवस्थामपत 

करण्यासाठ  आमथवक  सल्लागाराींसोबत काम करत आहे.  
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बहृन्महाराष्ट्र  मंडळ कायषकाररणी व धवश्वस्त र्सधमती २०२२-२४  

 क्षवश्वस्त सक्षमती सदस्य:- क्षनतीन जोशी  

  भारतात वमकल  व्यवसाय 

आमण सध्या मशकागो 

 येथ ल व्यवसायात CFO 

पदावर मनयुक्त. महाराष्ट्र  

 मींडळ, मशकागोचे १९८६ 

 पासून सदस्य व 

कायवकाररण वर मवमवि 

पदाींवरून सहभाग. २०११ 

सालापासून बृहन्महाराष्ट्र  मींडळात कायवरत असलेलीं  

व्यस्तक्तमत्व. २०११च्या मशकागो अमिवेशनाचे प्रमुख 

सींयोजक.  २०१३-२०१५ कायवकाररण  सदस्य, २०१५ ते 

२०१७ मधे्य अध्यक्ष आमण २०१९पासून  (२०२६पयांत) 

बृ.म.मींडळाच्या मवश्वि सममत चे सदस्य आहेत. 

आजवरच्या वाटचाल त महत्त्वपूणव योगदान देऊन 

मींडळाच्या सवाांग ण उत्कर्ावसाठ  सतत प्रयत्नश ल 

राहण्याचा सींकल्प.   

 

 क्षवश्वस्त सक्षमती सदस्य:- सुनील सूयावंशी  

    मूळचे नामशक मजल्ह्यात ल मुल्हेर 

या ऐमतहामसक गावातले. गेल्या  २३ 

वर्ाांपासून कनेमटकटचे रमहवास . ते 

आमण त्याींच  पत्न  से्नहा कनेमटकट 

मींडळाचे सक्र य सदस्य असून त्याींन  

माज  पदामिकार  म्हणून भूममका 

बजावल्या  आहेत. सुन ल याींन   चार  

अिव-मॅरॅथॉन पूणव केल्या  आहेत. त्याींच  

मुलग  व  मुलगा  नुकतेच मवद्याप ठात  

मशकत असल्याने  ते व त्याींच  पत्न  ‘एम्ट  नेस्टर’ बनले आहेत. 

२०१३-२०१५ बृ. म. मींडळ कायवकाररण चे अध्यक्ष म्हणून नेतृत्व 

करत असताना त्याींच्या ट मने प्रते्यक धे्यय, प्रकल्प  आमण काह  

नव न उपक्रम यशस्व ररत्या पूणव केले. सुन ल बृ.म. मींडळाच्या 

’मराठ  मततुका मेळवावा' या घोर्वाक्याच्या अनुर्ींगाने बृ..म. 

मींडळाच्या पुढ ल त न कायवकार  सममत्याींना त्याींच  उमद्दषे्ट् 

कायवक्षमतेने साध्य करण्यासाठ  पामठीं बा आमण मागवदशवन करू 

इस्तच्छतात. 

अटलांधटक धर्सटी मधील बीएमएम अधधवशेन २०२२ 
- सुधीर शं कुलकणी (लेथम, न्यू यॉकव ) 

    दर दोन वर्ाांन  भरणारे 

उत्तर अमेररकेत ल २०वे मराठ  

अमिवेशन कोमवडमुळे, ह्या 

वेळेस तब्बल त न वर्ाांन  

अटलाींमटक मसट , नू्य जसी येथे 

११-१४ ऑगस्ट रोज  पार पडले. 

या अमिवेशनास चार हजाराहून 

अमिक लोक उपस्तस्थत होते. 

गेल्या दोन वर्ाांपासून  ब एमएम 

आमण मराठ  मवश्वचे पदामिकार  व असींख्य स्वयींसेवक 

यासाठ  पररश्रम घेत होते. अशा मोठ्या सींमेलनात काह  

तु्रट  राहू शकतात. मात्र, त्याींच्या श्रमाला अमिवेशनात  

चाींगले फळ ममळाले असे म्हणायला हरकत नाह . 

आम्हाला आतापयांतच्या अमिवेशनाप्रमाणे, समाींतर 

कायवक्रमाींच  रेलचेल असल्यामुळे फक्त काह  मनवडक 

कायवक्रम बघता आले. कायवक्रमाींचा अहवाल आमण त्याींच  

व्यवस्था तसेच अमिवेशनाच  वैमशष्ट्ये व  माझ्या  सूचना  

खाल ल प्रमाणे :- 

अ } आवडलेल्या गोष्ट् : 

१) मराठ  मवश्व व मथएमटर क्स ह्याींन  सादर केलेला 

ओपमनींग सेरेमन  कायवक्रम फार उत्तम झाला! मला असे 

समजले क , त्याींन  सवव कायवक्रम आि  रेकॉडव केला 

असल्याने, सेंटरच्या साऊीं ड मसस्तस्टमवर ते अवलींबून 

निते! 

२) भारतातून आलेल्या कलावींताींन  सादर केलेल  

दोन नाटके-'सारखीं काह तर  होतींय' व 'आमने सामने' 

चाींगल  रींगल ! श्र .  प्रशाींत दामले व सौ . ल ना भागवत 

याींचा अमभनय अप्रमतम झाला होता! 

३) शींकर महादेवन ह्याींच्या आवाजाच  (डेमसबल) 

लेिल थोड  कम  असत  तर चालल  असत ! परीं तु, तरुण 

मपढ ने ह्या कायवक्रमाचा आनींद नाचून पुरेपूर उपभोगला ! 

४) नू्य जसीच्या सौ. म ना नेरुरकर मलस्तखत व 

मदग्दमशवत  'कॅम्प वमळवडे'  ह  सींमगमतका, माझ्या मते, 

मुख्य से्टज वर म्हणजे  हॉल D  वर सादर झाल  असत  तर 

अनेकाींन  त्याचा आनींद उपभोगला असता. खराब साऊीं ड 

मसस्तस्टममुळे सींग मतकेमधे्य  मिून मिून रींगाींचा बेरींग होत 

होता. 'अमतथ  देवो भव' ह्या उक्त नुसार दुसऱ्या महायुद्ध 

काळात प्रथम पोमलश जू्य व फाळण  नींतर मसींि   

मनवावमसताींना आिार देण्याच्या ह्या दोन घटनाींच  साींगड, 

जवळ जवळ ३० कलावींताच्या साहाय्याने सौ. म ना 

नेरुरकर ह्याींन  सादर केल , त्याींचे कौतुक करणे आवश्यक 

आहे.    

ब  } काह  नावडलेल्या / खटकलेल्या   गोष्ट् : 

१) बहुतेक कायवक्रम वेळेवर सुरू झाले नाह त - 

वेळेच्या व्यवस्थापनाचा  (Time Management) अभाव! 

२) प्रते्यक सभागृहाबाहेर, इतर अमिवेशनाींप्रमाणे  

कायवक्रमाच  मामहत  हव   होत . 

३) मुख्य सभागृह, हॉल D मधे्य  से्टमडयम स मटींगच  

सुमविा नित ! 



    

९ बृहन्महाराष्ट्र  वृत्त     सप्टेंबर  २०२२           

४) बहुतेक कायवक्रमाींत  सूत्रसींचालकाच   (Master 

of  Ceremony) कमतरता जाणवल ! 

५) रमजस्टर ेशन मि ल गडबड - स्वयींसेवकाींना 

आमचे  रमजस्टर ेशन  सापडले  नाह ! आमच्यासारखे इतर 

काह  लोकाींचेह  रमजस्टर ेशन ममळाले नाह . शेवट  एका 

स्वयींसेवकाने हाताने मामहत  मलहून आम्हाला बॅज (नोींदण -

मबल्ला ) मदला.  

६) ध्वन -योजना (Sound System) खराब होत .  

७) बाक  कायवक्रमाींचे हॉल मुख्य हॉल D पासून खूप 

दूर होते. मला वाटते क , सींयोजकाींन , अमिवेशन स्थळ  

मवमवि सभागृहात जाण्यायेण्याकरता  वयस्काींसाठ   गोल्फ

-काटवच  व्यवस्था करायला पामहजे होत .  

८) कन्व्िेन्व्शन सेंटर ते हॉटेल आमण परत फेऱ्या 

करणार  बस छोट  होत . त्यात फक्त १३ प्रवास  बसू 

शकत होते. सुरुवात ला बसचालक उभे (standing)

प्रवास  घेण्यास नकार देत होते. प्रवाशाींच्या मानाने बस 

येण्या-जाण्याच  वारींवाररता (frequency) पुरेश  नित . 

त्यामुळे बसवर अवलींबून न राहता, चार वेळा आम्ह  उबर 

टॅक्स  वापरल . माझ्या मते, गँ्रड रॅमपड्स सींमेलनाप्रमाणे 

मोठ्या बसेसचा उपयोग करायला पामहजे होता!   

९) "सैन्याप्रमाणे अमिवेशनेह   पोटावर चालतात!" 

माझ्या मते, जेिढ  दर  मदवसाच्या मनरमनराळ्या पदाथाांच  

जामहरात करण्यात आल  त्या मानाने जेवणे  मनराशाजनक 

होत . बँके्वटच्या रात्र  आम्हाला पमहल्याींदा पाण -पुर   

ममळाल  नाह . नींतर ममळाल  त्यात ल पुऱ्या वाताळलेल्या 

(Stale )होत्या.  शुक्रवार  रात्र  जेवणात श्र खींड होते पण ते 

आम्हाला ममळालेच नाह . काह ींना ममळाले पण ते खराब 

झाले होते असे कळले. मात्र शमनवार  पुरणपोळ  

वाढण्यासाठ   स्वयींसेवकाच  मनयुक्त  केल  होत . हा बदल 

कौतुकास्पद होता. एके मदवश  नाश्त्त्याला, काह  लोकाींना  

चहा ममळाला नाह , हे मात्र अक्षम्य म्हणता येईल !  :)  

क) म  व माझ्या पत्न ने आतापयांत (हे िरून) टोराींटो 

(कॅनडा) (१९८५) पासून एकूण १६ अमिवेशनाींना हजेर  

लावलेल  आहे. २०२२ च्या अमिवेशनाच   वैमशष्ट्ये:- 

  १) प्रते्यक मदवसाच्या स्त्र -पुरुर्ाींच्या पोशाखा- 

सींबि  पूववसूचना पाठवल्या होत्या. काह  जणाींन  ते 

आचरणात आणलेले मदसत होते. माझ्या आठवण  नुसार 

हा  डर ेसकोड अमिवेशनाच्या इमतहासात पमहलाच होता. 

  २) ह्या अमिवेशनात ल स्थामनक तसेच भारत य 

राजकारण्याींच  गैरहजेर . त्यामुळे राजकारण , मवशेर्तः  

भारत य ह्याींच्या  भोवत   मपींगा घालण्यात अमिवेशनाच्या 

पदामिकाऱ्याींना वेळ खचव करावा लागला नाह .  

ड ) माझ्या सूचना :- 

१) दुपारच्या आमण रात्र च्या जेवणासाठ  अनेक 

पदाथव होते. त्यात एखाद -दुसरा कम  असता तर  चालले 

असते. मोजके पदाथव असले तर जेवण चव ने जेवता  येते -

अन्नाच  नासाड  होत नाह . 

२) शमनवार  आमण रमववार  दुपार  एक नींतर 

ठेवलेले चार-चार कायवक्रम समाींतर होते. माझ्या मते, 

त्यात ल एखाद-दुसरा कायवक्रम कम  ठेवल्यास पे्रक्षकाींच  

मने मििा होणार नाह त तसेच कलाकाराींनाह   पे्रक्षकाींच  

अनुपस्तस्थत  जाणवणार नाह ; त्याींना प्रोत्साहन ममळेल !  

३) शेवटच्या मदवसाचा - 'आव्वाज मऱ्हाठ चा' ह्या 

मवमविरींग  कायवक्रमाच  सुरुवात सकाळ  ११ च्या सुमारास  

झाल . ह्यात  मुख्यतः  सम र चौगुले आमण मवशाखा सुभेदार 

याींच्यात ल केममस्टर  ने हास्याचे फवारे उडत होते. 

त्यामशवाय मराठ  गाण्याींचाह  समावेश होता. अशा तऱ्हेचा  

कायवक्रम मनरोपाच्या मदवश , जेिा लोक परत च्या वाटेवर 

व्यग्र असतात, त्यावेळ  ठेवणे अयोग्य होते! त्यामुळे ह्या 

अप्रमतम कायवक्रमाचा लाभ घेण्यासाठ  मुख्य हॉल D- 

अध्यावहून ररकामा झाला होता. ह्यात ल बरेच कलाकार 

भारतातून आलेले होते; त्याींचा मकत  मवरस झाला असेल?   

  थोडक्यात, उत्तर अमेररकेत मराठ  सींसृ्कत  

जपण्याचे तसेच वाढवण्याचे कायव बृहन्महाराष्ट्र  मींडळ गेले 

अनेक दशके करत आहे आमण अमिवेशने हा त्याचा  एक 

भाग आहे. ह्या कायावचा झेंडा पुढे नेण्याचे काम आता 

पुढच्या मपढ वर आहे. 'पुढच्यास ठेच, मागचा शहाणा' ह्या 

म्हण प्रमाणे आगाम - २०२४च्या अमिवेशनाच  िुरा 

साींभाळणाऱ्या बे-एररयात ल सींयोजकाींन  अटलाींमटक मसट  

येथ ल अमिवेशनापासून िडा घ्यावा; हाच ह्या लेखाचा 

उदे्दश. त्याींना त्याींच्या कायावत सुयश येवो ह  समदच्छा!  

... 

टीप:- (शमनवार १३ ऑगस्ट रोज , शींकर महादेवन 

ह्याींच्या कायवक्रमाच्या सुरुवात ला Bleachers च्या पायऱ्या 

उतरताना म  पडलो असताना, ज्या गृहस्थाने मला मदत 

केल  त्याींचे म  येथे जाह र आभार मानत  आहे.)   

*** 
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ब.ृम. मंडळ अधधवशेन २०२२- एक प्रचंड यशोगाथा 

- मदन ओक (बे एररया, कॅमलफोमनवया)  

     "मराठ  मवश्व", सवव 

स्वयींसेवक आमण 

नेतृत्वाच्या सींपूणव नू्य 

जसी ट मचे मनः पूववक 

अमभनींदन, तुम्ह  सवव 

कौतुकास पात्र आहात! 

हे एक मोठे यश मानले 

पामहजे. तुमचे प्रचींड 

मनयोजन, प्रयत्न, नेतृत्व 

आमण सवावत महत्त्वाचे 

म्हणजे कठोर पररश्रम 

यासाठ  तुमचे आभार 

मानू इस्तच्छतो, ब एमएम 

अमिवेशन आयोमजत 

करण्यामाग ल प्रते्यक कामात तुमच्यावर कोमवडचे सवव 

ढग असूनह  तुम्ह  ते यशस्व  केले.  

उतृ्कष्ट् भोजन, एमफमशयींट ॲप, ईमेलिारे सुस्पष्ट् 

सुसींवाद व मामहत ,  से्नहपूणव आदरामतथ्य या सींमेलनात 

साध्य झालेल्या  काह  महत्त्वाच्या गोष्ट्  आहेत. तुमचे सवव 

स्वयींसेवक खूप उत्साह   होते, अमिवेशनाच्या गुणवते्तचा 

आलेख  पूवीपेक्षा वर नेल्याबद्दल िन्यवाद. 

जगभरात ल सींग त आमण भारत य शास्त्र य 

सींग तात ल सवावत मोठा व अनोखा फरक म्हणजे प्राच न 

काळात ल प्रस्थामपत गुरू-मशष्य परींपरा ज्यामुळे सींग ताचा 

हा अमूल्य ठेवा माग ल मपढ कडून नव न मपढ कडे पोहोचू 

शकतो. मदवींगत पद्ममवभूर्ण पीं. मशवकुमार शमाव, 

पद्ममवभूर्ण पीं. हररप्रसाद चौरमसया आमण उिाद झाक र 

हुसेन या उिादाींन  अनुक्रमे त्याींच्या सींतूर, बाींसुर  आमण 

तबला कला प्रकाराींमधे्य एक मानक स्थामपत केला आहे. 

ह्या गुरूीं न  त्याींच्या मशष्याींमधे्य त्याींच  कला मूतव केल  आहे. 

बृ.म.मींडळाच्या २०२२ मि ल अमिवेशनाच्या 

मनममत्ताने  स्व. पद्ममवभूर्ण पींमडत मशवकुमार शमाव ह्याींचे 

कॅमलफोमनवया मि ल  पट्टमशष्य सींतूर वादक श्र . मदन 

ओक तसेच पद्ममवभूर्ण पींमडत हररप्रसाद चौरामसया ह्याींचे 

ठाणे येथ ल पट्टमशष्य बासर  वादक श्र . मववेक सोनार 

ह्याींच   "स्वरलय मवरासत"  ह  जुगलबींद  मद. १३ ऑगस्ट 

२०२२ रोज  दुपार  २ वाजता  सादर करण्यात आल . अश  

सींतूर-बासर च  कलाकृत  यापूवीच्या कोणत्याह  ब एमएम 

अमिवेशनात सादर केल  गेलेल  नाह . त्याींना तबल्याच  

उतृ्कष्ट् साथ उिाद झाक र हुसेन व उिाद अल्लारखा 

खान साहेब ह्याींचे सवोत्तम मशष्य श्र  आमदत्य कल्याणपूर 

ह्याींन  केल . ह्यात ल कलाकाराींन  राग वाचस्पत  मधे्य 

आलाप, जोड व त्यानींतर  रूपक ताल आमण मध्य लय त न 

ताल  ह्याींमि ल  रचना  सादर करून  त्यानींतर अमतशय   

लोकमप्रय अशा राग पहाड वर आिाररत एक द पचींद  

तालात ल रचना सादर केल . सुरात ममळवलेल  सुमिुर 

वादे्य, ताल व लय ह्याींचे पारीं पररक पद्धत ींन  केलेले 

सादर करण ह्याने पे्रक्षकाींच  मने कलाकाराींन  मजींकून 

घेतल . मवशेर्तः  सींतूरचे मींि सप्तकात लागलेले स्वर तसेच 

सफाईदार वाजवलेल  आलाप  व त्यात ल "घस ट" रमसक 

श्रोत्याींवर जणू जादूच  करून गेल .  

कायवक्रमात उत्स्फूतवपणे ममळालेल  दाद जश  

महत्त्वाच  तसेच सोशल म मडया फेसबुक इींस्टाग्राम वर 

share केलेले फोटो ममळालेले लाईक्स व कीं मेंट्सह  

महत्त्वाचे असतात आमण कलाकाराला त्याच  गरज असते, 

त  पण कलाकाराच  एक कमाईच असते  असीं श्र . मदन 

ओक कायवक्रमाच्या शेवट  म्हणाले. 

मािव  पराींजपे ओक ह्याींन  नेपथ्य व बॅकग्राऊण्ड 

स्क्र न प्रोजेक्शन साींभाळले. सींजय दाते ह्याींच  ह  सींकल्पना 

होत ; तसेच ऑमडओ अँड स्तिड ओ साठ  त्याींच  सववप्रकारे 

मदत व मागवदशवन ममळाले. जया दाते ह्याींन  सफाईदारपणे 

कायवक्रमाचे मनवेदन केले. अचवना व मकरींद देविर,  

वैशाल  पाटणकर, अचवना नाडकणी तसेच सींद प िरम 

ह्याींन  कायवक्रमाचे सींयोजन केले. सवाांना िन्यवाद! 

*** 

बृहन्महाराष्ट्र  वृत्त - ऑनलाईन क्षवभाग 

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

 

- लेख:- बीएमएम २०२२- एक अक्षवस्मरणीय अनुभव 

- शैलेश पोतदार (डॅलस, टेक्सस)- पान क्र. १४-१५   

 

- कक्षवता:-  सांगाती- क्षप्रया गोडबोले (एक्षडसन, नू्य 

जसी) पान क्र. १६ 

 
- बृ. म. मंडळ अक्षधवेशन २०२२ मधे आयोक्षजत 

स्वररंग, नादरंग, नाट्यरंग व नृत्यरंग  स्पधाांचे अंक्षतम 

रे्फरीचे क्षनकाल पान क्र. १७-१८ 

 
- भारतीय स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वषी,  इंक्षडया 

डे परेड मधे बे एररया मंडळाचे ढोलताशा व लेक्षिम 

पथक - काही िणक्षचते्र पान क्र. १९ 

... 

- राक्षशभक्षवष्य:- सप्टेंबर  २०२२ - दादा दामले (नू्य जसी)  

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

https://bmmonline.org/vrutta-supplements/
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 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 
20611 Whitebud CT.  
Tampa FL 33647  
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बहृन्महाराष्ट्र वतृ्त - परुवणी 

र्सप्टेंबर, २०२२ 

-(बृ. म. मंडळाच्या संकेतस्थळावर)-  
 

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

 

https://bmmonline.org/vrutta-supplements/
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- शैलेश पोतदार (डॅलस, टेक्सस) 
  

 

          अमेररकेसारख्या परदेशामधे्य कामामनममत्त आलेल्या व इथे स्थामयक झालेल्या 

मराठ  माणसाींन  आपल  मराठ  सींसृ्कत  येथे जपल  आमण वाढवल . या महाकाय 

देशामधे्य आमण बाजूच्या कॅनडामधे्य मवखुरलेल्या मराठ  मींडळ ींना एकत्र आणण्यासाठ  

१९८१ साल  बृहन्महाराष्ट्र  मींडळ स्थापन झाले. १९८१ च्या बृहन्महाराष्ट्र ाच्या वृत्तातल्या 

त्यावेळच्या सींपादक य मधे्य मलमहलेल्या दोन ओळ  आजह  मकत  समपवक आहेत पहा-  

         'मतळामतळाने वाढावा भावनाींचा एक दुवा  

         दुरावल्या ज वनाचा बींि नव्याने जुळावा' 

     बृहन्महाराष्ट्र  मींडळ अमेररकेत ल मराठ जनाींसाठ  वर्वभर वेगवेगळे उपक्रम घेऊन 

येत असते. परीं तु सववचजण ज्याच  आतुरतेने वाट पाहत असतात ते म्हणजे दर दोन वर्ाांन  

भरणारे बृहन्महाराष्ट्र  मींडळाचे अमिवेशन. एक कॉपोरेट इिेंट वाटावा अशा या 

अमिवेशनात भरगच्च कायवक्रमाींच  रेलचेल असते. बृहन्महाराष्ट्र  मींडळाच्या २०२२च्या 

अमिवेशनाचीं आमण चार मदवस 'इये मराठ मचये नगर ' स्थापन करण्याचीं  मशविनुष्य पेललीं ते नू्य जसी च्या 'मराठ  मवश्व' ने. 

होय, मशविनुष्यच ते. २०२० मधे्य कोरोनाच्या मवळख्यामधे्य सींपूणव जग सापडलेले असताना, सींपूणव मानवजात च्याच 

अस्तित्वाचा प्रश्न होता आमण म््हणूनच कदामचत ब एमएम २०२२ च्या आयोजकाींन  या अमिवेशनाचीं घोर्वाक्य ठेवलीं असावीं 

'सोहळा अस्तित्वाचा'. कोमवड -१९ सारख्या सींकटावर मात करत मराठ चा झेंडा फडकवत साजरा होणारा महाराष्ट्र ाच्या 

सींसृ्कत चा सोहळा आमण तोह  साजरा होणार होता अटलाींमटक महासागराच्या त रावर वसलेल्या अटलाींमटक मसट  मधे्य. 

काह  मदवसातच सींमेलनात अींमतम फेर त मनवडलेल्या, त्याचबरोबर भारतातून येणाऱ्या अनेक कायवक्रमाींच  याद  

बृहन्महाराष्ट्र   वृत्तातून प्रमसद्ध होऊ लागल . नू्य जसीच्या श्र  अमनता कुलकणी याींच्या सींकल्पनेतून साकार झालेला व माझ  

मुलग  स्वराींग  ज्याींच्याकडे गेले अनेक वर्व कथ्थक मशकते त्या गुरु  श्र  अस्तखला राव याींन  बसवलेला 'Meet me on the 

meadow' हा  कथ्थक बॅलेह  मनवडला गेला, आमच्या डॅलसमि ल  ममत्रमींडळ ींच्या DFW  Theatron च  'समेवर टाळ ' 

ह  एकाींमकका, नायरींग या एकाींमकका स्पिेत पमहल्या त नमधे्य मनवडल  गेल . आमण DFW Theatronचे 'The    

Shakespeare Experiment' हे नाटकह  मनवडलीं गेलीं आमण शेवट  आमच्या सगळ्याींच  जाण्याच  तार ख व मठकाण 

ठरले. कोण  मवचारलीं तर मबनमदक्कत साींगता येणार होतीं - ११ ऑगस्ट २०२२, मुक्काम पोस्ट टर ॉमपकाना कॅमसनो ररसॉटव, 

अटलाींमटक मसट , नू्य जसी.  

शुक्रवार क्षदनांक १२ ऑगस्ट: आज ब एमएमचा पमहला मदवस. ररसॉटवमिून सकाळ  सकाळ च मराठ  

मींडळ ींचा सागर अटलाींमटक मसट   कन्व्िेन्व्शन सेंटरकडे मनघाला. समि स्त्र वगव अगद  ठेवण तल्या पैठण्या, नऊवार , 

पाचवार  साड्या, आमण पुरुर्वगव पुणेर  पगड्या, झब्बा-िोतर, डोक्यावर फेटे अशा पारींपररक वेशात मनघाला होता. 

माझ्यामते टर ॉमपकाना कॅमसनो ररसॉटवमि ल मींडळ  पमहल्याींदाच अशा भारत य पोशाखात ल मींडळ ींना बघत होत . 

कन्व्िेन्व्शन सेंटरला रेमजस्टर ेशनचे सोपस्कार पार पडल्यावर पमहला हल्ला-बोल होता तो म्हणजे अस्सल मराठ  नािा. 

कुणाचेह  मन मजींकायचे असेल तर त्याचा एक महामागव उदरातून जातो. त्यामुळे उपमा, कोमथींब र वड , साटोऱ्या अशा 

अस्सल मराठमोळ्या पदाथाांवर ताव मारत आमण सोबत गरम गरम भारत य पद्धत च्या  कडकड त चहाचा आस्वाद घेत 

सवव मींडळ  जठराग्न  आमण मन तृप्त करत होत . सलग त न मदवस नाश्ता, दुपारच्या  व रात्र च्या जेवणाला वेगवेगळा 

महाराष्ट्र  य मेनू ठेवत चार ते साडेचार हजार मराठ  समुदायाला मनरमनराळे पदाथव मनसोक्त खाऊ घालणाऱ्या ब एमएमच्या 

'फूड कममट ’ला , 'शेफ’ना व समि आचार  वगावला सुरुवात लाच कडक सॅलू्यट.  

तर कायवक्रमाींच  सुरुवात द प प्रज्वलन, ब एमएमच्या अध्यक्षा मवद्या जोश  याींचे प्रािामवक, पमसवस्टींट या कीं पन चे 

अध्यक्ष डॉ आनींद देशपाींडे याींच्या भार्णाने झाल . त्यापाठोपाठ ब एमएमकडून मदल्या जाणाऱ्या पाररतोमर्क मवतरणाचा 

समारींभ  झाला आमण मग सुरू झाला ओपमनींग सेररमोन . मराठ  मवश्वच्या सत्तरहून अमिक कलाकाराींचा सहभाग असलेला 

हा सोहळा पुढ ल दोन मदवस होणाऱ्या  अस्सल मराठमोळ्या कायवक्रमाींच  नाींद  ठरला. 

 

बीएमएम २०२२ -  एक अधवस्मरणीय अनभुव 
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आता पुढे मात्र आमच्या साठ  मोठा कसोट चा काळ होता. एरव  इीं मजन ररींगच्या पर के्षला िडेच्या िडे ऑप्शननला 

टाकून काठावर का होईना पास होणाऱ्यात तरबेज असलेले आम्ह  सगळेच गडबडलो. एकाच वेळ  सुरू होणारे एकापेक्षा 

सरस कायवक्रम होते. कुठला बघावा आमण कुठला सोडावा 'To be or not to be, that is the question'  असे म्हणत 

म  माझा दोि 'शे्रयस बेडेकर' आमण ह्यूस्टन मि ल मींडळ ींचा 'मराठ  अस्तित्व'ला झुकतीं माप  मदलीं. दोन सव्वादोन 

तासाींचा, शाह र साबळे याींच्या महाराष्ट्र ाच  लोकिारा या कायवक्रमाच  आठवण होईल असा हा अफलातून कायवक्रम आहे. 

दुपारच्या चहाचा आस्वाद घेत मथएटरमि ल सगळ  मींडळ  या साींग मतक मेजवान त रीं गून गेल . अथावत त्यामुळे ‘शाबर ’ 

सारखीं नाटक आमण  ‘जर -पटका’ सारखा ऐमतहामसक प्रसींग, नृत्य व गाण्याींचा कायवक्रम बघण्याच  सींि  हुकल  याच  

चुटपुट लागल  होत ,  पण पयावय निता.   दुपार ह  कायवक्रमाींच  रेलचेल होत . आम्ह  'Meet me on the meadow' हा  

कथ्थक बॅले बमघतला. हा कथ्थक बॅले नृत्य, गाण  आमण मागे भव्य पडद्यावर सादर होणारे स्तिड ओ यामुळे रमसकाींच  

वाहवा ममळवून गेला.  रात्र च्या मराठमोळ्या जेवणानींतर पमहल्या मदवसाच  साींगता झाल  ते प्रशाींत दामले आमण वर्ाव 

उसगावकर याींच्या बहुचमचवत 'सारखीं काह तर  होतींय' या नाटकाने.  प्रशाींत दामले याींचा रींगमींचावरचा वावर, उत्तम 

टाईममींग यामुळे नाटक उत्तरोत्तर रींगत गेलीं. वर्ाव उसगाींवकर याींचे प्रशाींत दामले याींच्याबरोबर ब्रह्मचार  नाटकानींतर  

एवढ्या वर्ाांन  केलेले पुनरागमन उत्तम.  

शक्षनवार क्षदनांक १३ - बीएमएमचा दुसरा क्षदवस. साबुदाण्याच  स्तखचड , तरी पोहे  आमण फक्कड दोन कप 

चहा ररचवून आम्ह  सगळे अमोल पालेकराींच्या ‘keynote’ भार्णाला पोहोचलो. अमोल पालेकराींचे सींयत स्वरुपातले  

भार्ण उत्तम झाले. तर  सगळेच कायवक्रम सािारण अिाव तास उमशराने सुरू होत असल्याने आजह  कुठला कायवक्रम 

बघावा व कुठला सोडावा हा पेच होताच. कोल्हापूरच्या आपल्याला पररमचत नसलेल्या इमतहासावरआिार त म नाताई 

नेरुरकराींचा 'कॅम्प वमळवडे' हा सींग त, नृत्याचा, नायामवष्कार अप्रमतम होता. त्यात त्याला सींग त मदले आहे आमचा ममत्र 

ज वन बेटेमगर  याने. या कलाकाराींच्या सींचाने केवळ एकाच प्रयोगावर ना थाींबता, पुढेह  प्रयोग करत राहावे ह  मवनींत . 

'सुींदरा मनामधे्य भरल ' सारखे यश या कलाकृत लाह  लाभो ह  समदच्छा. दुपारच्या जेवणानींतर  'स्वरालींय मवरासत', DFW 

Theatronचे एकाींमकका स्पिेत ल मनवड झालेले 'समेवर टाळ ' हे नाटक, अचवना जोगळेकराींचा 'कला, कलाकार आमण 

कोमवड' हा कथ्थक नृत्याचा कायवक्रम आमण सवाांचे प्रमुख आकर्वण असलेला 'शींकर महादेवन' लाईि कॉन्सटव असे 

कायवक्रम बघायचे ठरले. एकाच वेळेस अनेक समाींतर कायवक्रम असल्यामुळे 'स्वयींप्रकाश  स्वर तारे' , 'पमिम रींग पूवव 

रूप' आमण असे अनेक कायवक्रम चुकणार होते;  पण त्याला पयावय निता. ब एमएमच्या आयोजकाींन  यावर नक्क च 

 काह  पयावय असू शकत ल याचा मवचार करावा.  

रात्र च्या जेवणात झणझण त तवा मचकन, जरा हटके असलेले िाईट मचकन, झुणका, भाकर  आमण ममरच च्या 

ठेच्यावर ताव मारून आम्ह  सगळे तयार झालो ते शींकर महादेवन याींच्या लाईि कॉन्सटवसाठ . कॉन्सटवच  सुरवातच 

गणेश वींदनेने झाल  आमण त्या मनरागस सुराींच्या प्रवासात पुढचे दोन ते अड च तास सभागृहातल  चार ते साडेचार हजार 

मराठ  मींडळ  न्ाऊन मनघाल .  

रक्षववार क्षदनांक १४ - बीएमएमचा शेवटचा व क्षतसरा क्षदवस - आज सगळे आवराआवर  करूनच ररसॉटवच्या 

बाहेर पडत होते. काह  जणाींन  आपापल्या बॅगा ररसॉटवच्या लॉकरमधे्य ठेऊन कन्व्िेंशन सेंटरच  वाट िरल . इडल  

चटण , शेवयाचा उपमा, करींज  आमण चहा असा फक्कड नाश्ता करून आम्ह सुद्धा 'नादरींग' या  ढोल-ताशाच्या स्पिेला 

पोहोचलो. डोळ्याचे पारणे फेडणारा आमण सींपूणव वातावरण भगवे करणारा असा हा नादरींग कायवक्रम झाला.   

डॅलसच्या ढोल-ताशा पथकाला पमहले बक्ष स जाह र झाले तसेच 'समेवर टाळ ' या एकाींमककेलाह  प्रथम 

पाररतोमर्क ममळाले आमण आम्ह  डॅलसकराींन  एकच जल्लोर् केला. समारोपाचा कायवक्रम 'आव्वाज महाराष्ट्र ाचा' सुध्दा  

दणक्यात झाला. आता मफलाडेस्तल्फया एअरपोटवच्या मदशेने  मनघालो. मन अजूनह  अमिवेशनाच्या  आजूबाजूला रेंगाळत 

होते. मनात साठवल्या होत्या अनेक अव ट गोड च्या कायवक्रमाींच्या आठवण . हा आठवण ींचा साठा दोन वरे् नक्क च 

पुरेल. 'काय बे ? ' खरीं  क  नाह  ? 

*** 
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- क्षप्रया गोडबोले  (एमडसन, नू्य जसी)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

तू मतथे अन् म  इथे, समोर तू तर  मदसे 

तुझाच हट्ट रोजचा, म  मजथे, तू मतथे 

 

उजाडताच तू समोर, केशर  उन्ापर  

मदपून जात  दोन्  नेत्र, तेज:पुींज तू तर  

 

करुणामय  दृष्ट्  जश  कामिेनू रूमपण  

ओतप्रोत वात्सल्य, मदसे मज ना काह ह  

 

हलकेच हले वेल वृक्ष फूल तृण परागह  

आरूढ सुगींिावर  तू मशींपुन  चराचर  

 

तू अींथरून गामलचा काळोख कुट्ट रात चा 

मदप्त चींि तारका, जसा शाींत तेवत मदवा 

 

तुझाच जन्म जन्म हा, तुझ्याच चरण  वींदना 

तूच मदलेले कर म  जोमडते पुन्ा पुन्ा 

 

असत ल चुका अगमणत अन् पापेह  असींख्य त  

ना साींगता कसे कळे तू िावतोस त्या क्षण  

 

नसणे तुझे अमान्य असणे तुझ  ह  शाश्वत  

ना भेटले कि  तुला, तर  तू माझा साींगात  

 

***    

र्सांगाती 

ॐ गं गणपतये नमो नमः  
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ब.ृ म. मंडळ अधधवशेन २०२२मध ेआयोधजत स्वररंग, नादरंग  
या स्पधाांच ेअंधतम रे्फरीच ेधनकाल  
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ब.ृ म. मंडळ अधधवशेन २०२२ मध्य ेआयोधजत नाट्यरंग, नतृ्यरंग  
या स्पधाांच ेअंधतम रे्फरीच ेधनकाल  



    

बृहन्महाराष्ट्र  वृत्त पुरवण        सप्टेंबर  २०२२        १९ 

 

    

इंधडया ड ेपरेड मध्य ेब ेएररया मंडळाच ेढोलताशा व लधेिम पथक 
 - काही क्षणधचत्र े- 


