
- प्रसिद्ध झालेल्या मजकुराशी िंपादक व मंडळ िहमत अितेच अिे नाही.  

- सलखाणाच्या सनवडीचे, प्रकाशनयोग्य सकरकोळ बदलांचे आसण व्याकरणीय दुरुस्तीचे अंसतम असिकार िंपादक व मंडळाकडे राहतील. 

 

 

“मराठी मंडळ सॅक्रामेंटो”चे तै्रमाससक  
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२०२०-२०२१ अंक #१ 

 

 संपादकीय                                                                                        सिमानी कुलकर्णी   

 अध्यक्षीय                                                                                          संदीप सिडये  

 मनातले काही…                                                                                उमेश जाधव  

 काययकाररर्णी ओळख         

 अध्यक्ष                                                                                     संदीप सिडये       

 ससचव                                                                                      उमेश जाधव   

 खसजनदार                                                                               ससिश आडेट्टीवार           

 सिससचव                                                                                भगविी उपाधे्य         

 सिखसजनदार                                                                          सुजय रर्णसदवे                                           

 हृदयावर कोरले गेलेले ठसे                                                                  स्मििा कुलकर्णी 

 आयुषं्य !                                                                                            प्रीिी देशपांडे  

 आभार                                                                                              असमिा खरे  

 कसविा: सिसमरािूनी िेजाकडे                                                               सिमानी कुलकर्णी 

 सामान्यतः विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs )                                               काययकाररर्णी  

 उवयररि काययक्रम कॅलेंडर                                                                     काययकाररर्णी  
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संपादकीय 

नमस्कार मंडळी, 

 

सर्वप्रथम तुम्हा सर्ाांना नर्ीन र्र्ावच्या शुभेच्छा !!.  नर्ीन र्र्ावतील पहिली हतमािी संपली आहि 'अहभरुची' प्रकाहशत 

करण्याची रे्ळ बघता बघता येऊन ठेपली.  २०२०-२०२१ र्र्ावतील "अहभरुची" चा िा पहिला अंक आज तुमच्या िातात देत आिे. 

  तुम्हाला नर्ीन र्र्ावच्या शुभेच्छा हदल्या खऱ्या पि िे र्र्व सुरु िोतानाच आपल्यासमोर एक अकल्पित आव्हान घेऊन आलं 

आिे. कोरोना व्हायरस मुळे िोिाऱ्या कोहर्ड -१९ या रोगाच्या जगभरातील उदे्रकाने आपिा सर्ाांनाच सुन्न करून टाकलं आिे.त्याबद्दल 

माझ्या भार्ना व्यक्त केल्याहशर्ाय मला रािर्िार नािी. जागहतक आरोग्य संघटनेने "ग्लोबल पँडेहमक" म्हिून जािीर केलेलं िे संकट 

खरोखर अभूतपूर्व असंच आिे. भल्या भल्या मिासत्ता आज या संकटापुढे ितबल आिेत. इतकंच नािी तर या आपत्तीमुळे आपल्या 

सर्ाांची आयुषं्य खूपच बदलून गेली आिेत. सामाहजक अंतर म्हिजेच सोशल हडस्टन्स ठेरू्न जगिे आपल्यासाठी अगदी नर्ीन 

आिे.  मुळातच समाजशील असलेल्या मनुष्याला िी जगण्याची पद्धत पचनी पडायला रे्ळ तर लागेलच! पि सध्या तरी िा रोग 

थोपर्ण्याचा सोशल हडसं्टहसन्ग िाच एक उपाय आिे. आपल्यापैकी अनेकजि घरून काम करत आिेत. पि आपल्या आजूबाजूला 

अत्यार्श्यक सेर्ा पुरर्िारे म्हिजेच आरोग्य के्षत्रात काम करिारे डॉक्टसव ,नसेस, ग्रोसरी स्टोअसव मधे्य काम करिारे , हडहलव्हरी 

देिारे असे अनेक जि आपलं चार हभंतीतलं आयुष्य सुरळीत चालू रिारं् म्हिून रै्यल्पक्तक सुरके्षचा हर्चार न करता अखंड सेर्ा पुरर्त 

आिेत. या सर्ाांच्या कतवव्यतत्परतेला आहि त्यागाला मनापासून रं्दन !  या र्गावत न मोडिारे उरलेले आपि सर्व काय करू शकतो ? 

सर्ावत मित्वाचे म्हिजे शक्य हततके घरी राहून, स्वतःच्या आरोग्याची काळजी घेऊन आहि बािेर जारे्च लागेल तेव्हा  सोशल 

हडसं्टहसन्गच्या सर्व हनयमांचे पालन करून आपि व्यर्स्थेर्रचा आहि पयावयाने अत्यार्श्यक सेर्ा पुरर्िाऱ्या या र्गावर्रचा ताि कमी 

करू शकतो. िी सर्व काळजी तुम्ही यथाशक्ती घेतच असाल अशी खात्री आिे.  

पि मंडळी, याहूनिी एक मोठा प्रश्न असा आिे हक आपली सामाहजक जबाबदारी इथेच संपते का ? मािूस म्हिून उत्क्ांतीच्या 

सर्ोच्च हशखरार्र आिोत असे आपि म्हितो मग आपल्या जबाबदारीत आपि कुठे कमी पडलो म्हिून आज आपल्यार्र िी रे्ळ 

आली? सगळीकडे लॉकडाऊन झाल्यापासून हनसगावतील अनेक चांगल्या बदलांबाबतच्या बातम्या आपि ऐकत आिोत. िर्ा आहि 

पािी स्वच्छ िोत आिे, प्रािी पक्षी हनभवय िोऊन हिरत आिेत. ऋतुचक्र नेिमीसारखेच अहर्रत चालू आिे. पि हनसगावने लार्लेल्या 

या छोट्याशा  बे्रकमुळे आपल्या तथाकहथत रे्गर्ान आहि प्रगहतशील आयुष्यात मात्र िािाकार माजला आिे.  एकूिच 

आजूबाजूचा हनसगव स्वतःला पुनरुज्जीहर्त करत आिे असे हदसते आिे. िा हनसगव आपल्याला कािी संदेश देत असार्ा का ? हनसगव 

आपल्यामुळे नािी तर आपि हनसगावमुळे आिोत असं  सांगून आपल्याला झोपेतून खडबडून जागे करण्याचा िा त्याचा प्रयत्न 

असार्ा. हनसगावपासून दूर जाऊन कृहत्रम जीर्न जगिाऱ्या, सतत धार्त असिाऱ्या  मािसाला थोडं थांबून अंतमुवख व्हायला भाग 

पाडायचा िा एकच उपाय उरला असार्ा. यातून बोध घेऊन आपि हनसगावशी मैत्रीपूिव अशी जीर्नशैली स्वीकारण्याची गरज आिे. 

झाडे आहि पशुपक्षांची अहनबवध िानी करिं  थांबरू्या. ह्या सर्ाांशी आपि संसाधने र्ाटून घेतो आिोत िे भान ठेरू्या. िर्ा आहि 

जलस्रोत प्रदूहर्त करिे थांबरू्या. प्लाल्पस्टकसारख्या अहर्घटनशील गोष्ीचंा र्ापर कमीत कमी करूया. थोडक्यात काय 

तर हनसगावर्र कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न न करता त्याच्याशी तादात्म्य पारू्न जगूया. असो, जगात चाललेल्या या 

उलथापालथीमुळे माझ्या मनात चाललेली उलथापालथ तुमच्यासोबत र्ाटून घ्यार्ी असं र्ाटलं म्हिून िा लेखनप्रपंच!.  

तर मंडळी,  अशा या अहितीय २०२० र्र्ाांत आपली नर्ीन कायवकाररिी सर्व आव्हाने पेलण्यासाठी तयार आिे बरं का! 

अचानक उद्भर्लेल्या या पररल्पस्थतीमुळे कािी पूर्वहनयोहजत कायवक्रम रे्ळापत्रकानुसार िोऊ शकले नसले तरी कायवकाररिीचे मनोबल 

मात्र कायम आिे. ह्या अंकात आपल्या कायवकाररिी सदस्ांनी तुमच्याशी कािी मनमोकळी हितगुज केली आिे. "अध्यक्षीय" मधून 

आपले नर्हनर्ावहचत अध्यक्ष संदीप हबडये त्यांचं मनोगत व्यक्त करत आिेत. कोरोना पररल्पस्थतीमुळे कायवकाररिी िे र्र्व कसे िाताळेल, 

कायवक्रम कसे पार पडतील िे आहि असे कािी प्रश्न तुमच्या मनात असिे सािहजक आिे. त्याबद्दल सहचर् उमेश जाधर् ह्यांनी त्यांचं 

मनोगत व्यक्त केलं आिे "मनातले कािी .." या छोटेखानी लेखात. त्याचबरोबर अंकाच्या शेर्टी सामान्यतः हर्चारल्या जािाऱ्या कािी 

प्रश्नांची उत्तरे कायवकाररिीने हदली आिेत, ती जरूर र्ाचा . कायवकाररिी ओळख सदरात पुन्हा एकदा अध्यक्ष संदीप हबडये, सहचर् 

उमेश जाधर् , सिसहचर् भगर्ती उपाधे्य , खहजनदार सतीश आडेट्टीर्ार आहि सिखहजनदार सुजय रिहदरे् या सर्ाांनी त्यांच्या खास 

लेखनशैलीत आपली ओळख करून हदली आिे. कायवकाररिी सदस्ांच्या नमवहर्नोदी लेखनशैलीर्रून तुम्हाला त्यांच्या रहसकतेची 

किना नक्कीच येईल.  

      कुत्रा िा जगातला सर्ावत जास्त मािसाळलेला प्रािी आिे असं म्हितात. कुत्रा मं्हटलं हक आठर्ते ती त्याची स्वामीहनठा आहि 

हनरपेक्ष पे्रम. अहभरुचीच्या हनयहमत लेल्पखका ल्पिता कुलकिी यांनी "हृदयार्र कोरले गेलेले ठसे" या लेखात पाळीर् कुत्र्ांसोबत 

असलेल्या त्यांच्या अनोख्या नात्याबद्दल हलहिलं आिे. लेल्पखकेच्या नेिमीच्या रंजक शैलीतील िा लेख तुम्हाला नक्की आर्डेल. 
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     आत्ता लॉकडाऊन मधे्य आपल्याला प्रर्ास करायला बंदी आिे पि म्हिून आपलं मन कािी प्रर्ास करायचं थांबत नािी. 

ते कधी भहर्ष्याच्या स्वप्नात गंुगून जातं तर कधी आठर्िीचं्या प्रदेशात मुक्त भटकंती करतं. मनाच्या या भटकंतीला आर्रिं म्हिजे 

मिाकठीि काम. म्हिून तर बहििाबाई म्हितात  "मन पाखरू पाखरू त्याची काय सांगू मात, आता व्हतं भुईर्र गेलं गेलं आभायात" . 

असं मन आठर्िीत रमून गेलं हक कधी त्या िळव्या कोपऱ्याशी जाऊन पोिोचतं तेच समजत नािी. मग र्ास्तर्ाची एखादी झुळूक त्या 

मनाला भुररवकन उडरू्न र्तवमानात आिते. असाच एक िळर्ा अनुभर् र्ाचा प्रीती देशपांडे हलल्पखत "आयुषं्य" या लेखात.  

    आजच्या पररल्पस्थतीत जर आपल्याला एका कुठल्या भार्नेची सर्ावत जास्त जािीर् झाली असेल तर ती भार्ना म्हिजे 

'कृतज्ञता' . रोजच्या आयुष्यात अगदी साध्या साध्या हकतीतरी गोष्ी आपि गृिीत धरत िोतो ज्या आज िार दुहमवळ झाल्या आिेत. 

या कोरोनाने हशकर्लेली अजून एक गोष् म्हिजे छोट्या छोट्या गोष्ीत लपलेला आनंद शोधण्याची आहि त्याबद्दल कृतज्ञ रािण्याची 

कला. "आभार" या लहलतपुष्पात लेल्पखका अहमता खरे यांनी िी भार्ना अगदी मोजक्या शब्ांत पि सुरेख व्यक्त केली आिे.  

   भारतात कोरोना हर्रुद्धच्या युद्धात हर्जयश्री हमळार्ी म्हिून दीपप्रज्वलन करून सामूहिक प्राथवना केली गेली. खरं तर कहर्ता 

िा माझा प्रांत नािी पि भारतातील दीपप्रज्वलनाची दृशे्य पाहून मनात एक प्रकारची अनन्यता  दाटून आली आहि त्यातून कहर्तेच्या 

कािी ओळी सुचल्या.  िा अनन्यभार्  "हतहमरातूनी तेजाकडे" ह्या कहर्तेत व्यक्त करण्याचा मी प्रयत्न केला आिे.  

  संपादकीय संपर्ायच्या आधी एका हर्शेर् व्यक्तीचा उले्लख करायचा आिे. या र्र्ी अहभरुचीसाठी मला एक खूप छान 

मदतनीस आहि मैत्रीि हमळाली आिे. ती व्यक्ती म्हिजे प्राची जेजुरीकर. िा अंक पू्रिरीड आहि संकहलत करण्यासाठी प्राचीची खूप 

मदत झाली आिे त्याबद्दल हतचे मनापासून आभार. आहि प्राचीसारखी मेिनती टीम-मेट शोधून हदल्याबद्दल अध्यक्ष संदीप हबडये 

यांचेिी आभार.  

            आपला िा अहभरुचीचा अंक पे्रम, अनन्यता , कृतज्ञता आहि त्याचबरोबर नमवहर्नोद अशा हर्हर्ध रसांनी पररपूिव झाला आिे. 

तुम्हाला आर्डेल अशी अशा आिे. तुमच्या प्रहतहक्रया नक्की कळर्ा. पुढील अहभरुची अंकासाठी एक थीम हर्चारात आिे " हनसगावशी 

जडले नाते ". यात तुम्ही व्यक्त करू शकता तुमचं हनसगावशी असलेलं नातं मग ते तुमच्या बागकामाच्या आर्डीतून हदसेल , 

टाकाऊपासून हटकाऊ गोष्ी बनर्ण्यात हदसेल, टर ेहकंग/िायहकंगच्या आर्डीमधे्य हदसेल हकंर्ा आिखी कािी छंद/अनुभर् जे तुम्हाला 

हनसगावच्या जर्ळ नेतात. िी थीम ठेर्ण्यामागचा उदे्दश एर्ढाच हक जसे आपि या कोरोना नामक संकटातून िळू िळू बािेर पडू, तसे 

पुन्हा हनसगावपासून दूर जाऊ नये. एक खूप छान हर्चार र्ाचनात आला िोता " "In the rush to return to 'normal,' use this time 

to consider which parts of normal are worth rushing back to." . तुम्ही िाच धागा पकडून हलिा पुढच्या अंकासाठी. ह्या थीम 

व्यहतररक्त इतर हर्र्यांर्रिी लेख /कहर्ता/अनुभर् कथन /कलाकृती नक्कीच स्वागतािव आिेत. तुमचं साहित्य १५ जुलै पयांत माझ्या ई 

-मेल र्र (contact2himani@gmail.com) पाठरू्न द्या.  

          मंडळी, िा अहनहिततेचा काळ लर्करात लर्कर सरून जाईल अशी प्राथवना करूया आहि तोपयांत संयमाने या संकटाला तोडं 

देऊया. तुम्हा सर्ाांसाठी उत्तम आरोग्याची कामना करून संपादकीय संपर्ते. काळजी घ्या आहि सुरहक्षत रिा.  

 

आपली से्नहांसकत, 

 

-सिमानी कुलकर्णी  

(संपादक, असभरुची - मराठी मंडळ सॅक्रामेंटो ) 

mailto:contact2himani@gmail.com
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अध्यक्षीय 

 

नमस्कार मंडळी,  

      असिरुचीचा हा अंक ह्या वर्ाातील पसहलाच अंक अिल्याने, िवाप्रथम २०२०-२१ च्या नवीन कायाकाररणीकडून आपण िवााना 

नववर्ााच्या मन:पूवाक शुिेच्छा. िालाबादप्रमाणे जानेवारी मसहन्यात झालेल्या वासर्ाक िवािािारण ििेत, १ फेबु्रवारी २०२० ते ३१ 

जानेवारी २०२१ ह्या कालाविीिाठी सह नवीन कायाकाररणी सनवडण्यात आली. मागच्या वर्ी महाराष्ट्र  राज्यात झालेल्या 

सनवडणुकीिारखे नाट्य ह्या सनवडणुकीत नव्हते, त्यामुळे आम्हाला रात्री अपरात्री शपथसविी घेण्याची िंिी समळाली नाही. अिो, तर ह्या 

सनवडीनुिार मी िंदीप सबडये (अध्यक्ष), उमेश जािव (िसचव), िसतश आडेट्टीवार (खसजनदार), िुजय रणसदवे (िह-खसजनदार) आसण 

िगवती उपाधे्य  (िह-िसचव) यांनी मुख्य कायाकाररणीचा पदिार स्वीकारला. मला खात्री आहे सक आपण ह्या िवााना पुरते ओळखून 

अिालच पण तरीही मुख्य कायाकाररणीचा पररचय ह्या अंकात िमासवष्ट् करण्यात आला आहे जेणेकरून तुम्हा िवााना आमची नव्याने 

ओळख व्हावी.  

 

             आम्हाला िाथ द्यायला सवनायक पाटील ( सहशेब-तपािनीि / ऑसडटर), अक्षज जोशी व सिया जोशी (युवा प्रसतसनसि), सहमानी 

कुलकणी (असिरुची िंपासदका), प्राची जेजुरीकर (असिरुची मदतनीि), मीनल जोशी (BMM व IAS प्रसतसनिी), अमोल जोशी 

(फेिबुक अपडेट्ि), सवक्रम बोबडे व पल्लवी िावंत (मराठी शाळा िमन्वयक), प्रिन्नलक्ष्मी सबडये (वेबमास्टर), आसण िंदेश मालपुरे 

(प्रायोजकत्व व्यवस्थापन)सह मंडळी िुद्धा आहेत.  

 

            नवीन कायाकाररणीच्या यशस्वी िुरुवातीिाठी गरज अिते ती मागील कायाकाररणीच्या िहकायााची आसण आम्हाला ह्या 

हस्तांतरणात २०१९-२० च्या कायाकारणीने प्रचंड मदत केली. २०१९-२० कायाकाररणीचे पदासिकारी असजत नातू (अध्यक्ष), अमोल 

जोशी (िसचव), रसिका कुळे (खसजनदार), नसमता वरेकर (िह-खसजनदार) यांचे आम्ही सवशेर् आिार मानतो आसण आमच्या यापुढील 

वाटचालीत देखील त्यांचे िहकाया अिेच लाित राहील अशी आशा बाळगतो.  

  

            कोणत्याही मंडळाच्या कायाकाररणीला िाथ देण्यािाठी बरेच मदतीचे हात लागतात आसण ते म्हणजे प्रते्यक कायाक्रमात 

आपुलकीने झटणारे आपले स्वयंिेवक, वेळोवेळी मदत करणारे देणगीदार, मंडळाचे प्रायोजक, कायाक्रमांत िहिागी होणारे हरहुन्नरी 

कलाकार, आसण ह्या िवााना प्रोत्साहन देणारे आपण िवा ििािद. हे िवा मदतीचे हात ह्याही वर्ी आमच्या बरोबर अितील अशी 

आमची खात्री आहे. ह्या सशवाय, िवा कायाकाररणीतील ििािद आसण स्वयंिेवक यांच्या कुटंुसबयांचे सवशेर् आिार कारण त्यांच्या 

पाठीबं्यासशवाय मंडळािाठी एवढा वेळ देणे शक्य नाही.  

 

             मंडळी, ह्या वर्ी आमच्या कायाकाररणीने पदिार स्वीकारल्या नंतर एकंदर आयोजनाचा आढावा घेतला आसण काही नवीन 

िंकल्पना राबवण्याचा सनणाय घेतला. बयााचदा ह्या िंकल्पनांमागील हेतू िवाांपयांत व्यवस्स्थत पोहोचत नाही आसण म्हणूनच काही 

महत्वाच्या िंकल्पनामागील हेतू पोहचवण्याचा हा एक प्रामासणक प्रयत्न. 

 

- िुिारीत ििािदत्व शुल्क  ( revised membership fee) - 

आपणा िवाांि मासहती अिेलच सक िगळी िोगें घेता येतात पण पैशाचे िोगं घेता येत नाही आसण मंडळाचे सनयोसजत कायाक्रम चालू 

ठेवण्यािाठी कायाकाररणीला प्रते्यक कायाक्रमाआिी आसथाक जुळवाजुळव करावी लागते. हा ताण प्रते्यक वर्ी कायाकाररणीला िहन 

करावा लागतो. हे िुिाररत ििािदत्व शुल्क ह्याच हेतूने ठरवले आहे सक हा ताण कमी होऊन कायाकाररणी आपली िवा ऊजाा तुम्हा 

िवााना चांगले कायाक्रम देण्यािाठी लावेल. तिेच हे ििािदत्व शुल्क, िवा मागील वर्ाांचा जमाखचा बघूनच ठरवण्यात आले आहे. 

आता ह्या वाढीव शुल्कामुळे आपणाि जर प्रश्न पडला अिेल सक "कायाकाररणीचे डोके सठकाणावर आहे काय?" तर दुदैवाने त्याचे 

उत्तर समळणार नाही, मात्र "ििािदत्वाचे फायदे काय?" ह्या प्रश्नाचे उत्तर आम्ही आमच्या FAQ मधे्य सदले आहे आसण ह्या अंकात 

देखील तो FAQ प्रसिद्ध करत आहोत. इतरही बऱ्याच प्रश्नांची उत्तरे ह्या FAQ मधे्य आपणाि समळतील. त्यामुळे आपण िवााना नम्र 

सवनंती आहे सक हा FAQ एकदा वाचावा आसण तरीही काही अनुत्तररत प्रश्न अितील तर कायाकाररणीकडे िंपका  िािावा. 

 

- वररष्ठ नागररक, सवद्याथी आसण मुलांना मोफत प्रवेश - 

मंडळाच्या कायाक्रमांत सवसवि वयोगटातील िवािमावेशकता वाढवण्यािाठीच सवद्याथी, वररष्ठ नागररक, मुले ह्यांना मोफत प्रवेश 



Marathi Mandal Sacramento Newsletter “Abhiruchi” Edition #1 of 2020-2021 

 

6 
 

देण्याचा सनणाय घेतला आहे. तिेच ह्या कल्पनेचा आसथाक ताण मंडळावर पडणार नाही ह्या दृसष्ट्नेच िुिारीत शुल्क ठरसवले आहे. त्या 

व्यसतररक्त वररष्ठ नागररकांिाठी कायाक्रम, युवा प्रसतसनिीचं्या नेतृत्वाखाली स्पोट्ाि डे अिे कायाक्रम देखील ह्याच िमावेशकतेच्या दृष्ट्ीने 

ठरवले आहेत.  

 

- सवस्ताररत कुटंुब - 

आपले मंडळ हे एक सवस्ताररत कुटंुबच अिल्याने ही कायाकाररणी त्याबाबत िदैव जागरूक राहण्याचा प्रामासणक प्रयत्न करणार 

आहे. त्या दृष्ट्ीनेच मंडळातील ििािदांच्या िुखदुुःखात एका कुटंुबाप्रमाणेच िहिागी होण्याचा प्रयत्न करणार आहे. 

 

           आता ह्या िंकल्पनांचे प्रयोग यशस्वी करण्यािाठी ही कायाकाररणी आपले १०० टके्क योगदान देणार हे नक्की मात्र त्याच 

बरोबर आपल्या िवाांचे पाठबळ आसण मागादशान देखील सततकेच जरुरी आहे. आपण मंडळाचे ििािदत्व घेऊन आमच्या नवीन 

िंकल्पनांचे जे स्वागत केले आहे त्याबद्दल मंडळ आपले खरंच खूप आिारी आहे आसण अिाच पासठंबा वर्ाानुवरे् िवा 

कायाकाररणीनंा समळत राहील हीच अपेक्षा. 

 

           खरंतर ह्या अंकात आम्हाला रंगपंचमी आसण स्पोट्ाि डे ह्या कायाक्रमांमिील तुमच्या प्रसतिादाबद्दल िांगायला आवडले अिते 

पण दुदैवाने िध्याच्या कोरोना पररस्स्थतीमुळे  आपल्याला हे दोन्ही कायाक्रम पुढे ढकलावे लागले आहेत. ह्या अंकािोबत कायाक्रमांचे 

कॅलें डर िादर करीत अिलो तरी जोपयांत कोरोनच्या पररस्स्थतीत बदल होत नाही तोपयांत नाईलाजाने पुढील कायाक्रमांबद्दल काही 

ठोि घोर्णाही  करू शकत नाही. ही गोष्ट् आमच्यािाठी थोडी सनराशजनक अिली तरीही कायाकाररणी ह्या िवा पररस्स्थतीचे सनरीक्षण 

करत आहे. आपले पालक बृहन महाराष्ट्र  मंडळ (BMM ) यांच्या िोबत ह्या पररस्स्थतीिाठी जी काही मदत करता येईल ते करण्याचा 

प्रयत्न करत आहे.  हो, तोपयांत आमच्या ह्या सवस्ताररत कुटंुबािाठी एकच सवनंती "घरी राहा, स्वतुःची काळज़ी घ्या, आपल्याला 

कोणत्याही मदतीची गरज अिल्याि मंडळाकडे िंपका  िािा. आपण िवा स्वतुःची काळजी घेऊनच ह्या िंकटावर मात करू शकतो, 

आसण एकदा हे िंकट टळल्यावर िेटूच सक मंडळाचा कायाक्रम िाजरा करायला."  

           असिरुची िंपासदका सहमानी कुलकणी ह्यांनी ह्या पसहल्या अंकात मला आपले मनोगत व्यक्त करायला िंिी सदली ह्याबद्दल 

त्यांचे आिार. आपण हा अंक िंपूणा वाचाल आसण आपल्या िूचना आमच्या पयांत नक्कीच पोहोचवाल अशी अपेक्षा करतो.  शेवटी, 

िध्याच्या कोरोना िारख्या पररल्पस्थतीतून बाहेर पडण्यािाठी लागणारा आशावाद दाखवणाऱ्या िुरेश िटांच्या चार ओळीनंी माझ्या 

लेखाचा शेवट करतो, 

           सवझलो आज जरी मी, 

           हा माझा अंत नाही.... 

           पेटेन उद्या नव्याने, 

           हे िामर्थ्ा नाशवंत नाही...!!! 

                             - कवी िुरेश िट  

              

आपला नम्र, 

 

 

-संदीप सिडये  

अध्यक्ष मराठी मंडळ सॅक्रमेंटो २०२०-२१ 
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                                                मनातले काही…                                                                                 

कधी जािार िे कोरोनाचं ग्रिि? पुन्हा कधी आपि सगळे परत भेटिार? यार्र्ीं आपले कायवक्रम िोिार हक नािीत? िसरे 

चेिरे एकत्र कधी भेटिार? आहि आम्ही हदलेल्या "मेम्बरहशप िी" चे  काय? असे बरेच हर्चार सगळयांच्या मनात येिं सािहजकच 

आिे. आमच्या मनात पि आिेत. 

 

         सर्व प्रथम, जसं आपि िोळी आहि स्पोटरवस डे िे कायवक्रम पुढे ढकलले, तसेच, पुढचे कायवक्रमसुद्धा त्याच प्रकारे, त्या रे्ळेचा 

आढार्ा घेत ठरर्तं जाऊ. अथावत तुम्हाला सगळ्ांना रे्ळोरे्ळी कळर्त जाऊच. तुमची हदलेली मेम्बरहशप िी, स्पॉन्सरहशप / देिगी, 

आम्ही जपून ठेर्ली आिे. तसेच या र्र्ी आम्ही स्टोरेजचा र्ापर आहि त्याला िोिारा खचव यांचा आढार्ा घेऊन, स्टोरेजचा र्ापर बंद 

करण्याचा हनिवय घेतला. त्यामुळे मंडळाच्या खचावत थोडी बचत झाली आिे. आम्ही खरंच मनापासून जे जे  प्रोगॅ्रम करता येतील ते 

करू आहि समजा या िर्षी एकही प्रोगॅ्रम करू शकलो नाही तर तुमची मेम्बरवशप तशीच्या तशी पुढच्या िर्षाासाठी 

लागू  होईल. 

 

जर िे कोरोनाचं ग्रिि जास्तच लांबत गेलं तर कािी प्रोगॅ्रम्स आधुहनक तंत्रज्ञाचा र्ापर करून करायचा प्रयत्न करू. 

 

परत लर्कर भेटूच. तो पयांत स्वतःची आहि सिपररर्ाराची काळजी घ्या. हनयमाने व्यायाम करा आहि प्रोगॅ्रम्स ची तयारी करा !!! 

 

आपला नम्र, 

 

 

 

-उमेश जाधि 

सवचि २०२०-२१  
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काययकाररर्णी ओळख : अध्यक्ष 

 

नमस्कार मंडळी , 

       मी िंदीप सबडये, रााँकलीन ह्या छोट्याशा गावात पत्नी प्रिन्नालक्ष्मी, ३ मुलं (आयान, अणाव, आसदत्य) आसण २ कोबंड्या यांिोबत 

राहतो. मी Hewlett Packard Enterprise मधे्य इंसजनीअर म्हणून काम करतो, म्हणजे कागदोपत्री तिा पुरावा अिल्याने बोलायचे 

काम करतो म्हणून.  

        मी जन्मापािून मंुबईकर अिलो तरी तिे माझे मुळगाव शेळपी, हे कोकणातील सनिगारम्य अशा सिंिुदुगा सजल्ह्यातील 

कुडाळपािून तािािराच्या अंतरावर आहे. कोकणाचा कॅसलफोसनाया करणारी टॅगलाईन राजकारणी प्रसिद्ध करत अितानाच, मी मात्र 

२००१ मधे्य मंुबईतील जगप्रसिद्ध काळाचौकी ह्या िागातून कॅसलफोसनायातील िॅक्रमेंटोमधे्य आलो. तर, िॅक्रमेंटो पररिरात २००१ पािून 

राहत अिलो तरी मराठी मंडळाशी ओळख तशी उशीराच झाली, िािारण २०११ मधे्य. िुरुवातीची २ - ३ वरे् फक्त ििािद व 

गदीतला पे्रक्षक, पुढे २ - ३ वरे् सदवाळी कायाक्रमांत मुलाचा िहिाग, नंतर स्वयंिेवक म्हणून िहिाग. ह्या िवा िहिागामागे कारण 

म्हणजे िांसृ्कसतक कायाक्रमांची आवड व समत्रपररवारामधे्य वाढ. २०१७ मधे्य तर कायाकाररणीवर िहिसचव म्हणून जबाबदारी 

स्स्वकारली होती. आता ह्याला तुम्ही िाडि म्हणा, सकंवा अजून काही पण माझ्यािाठी हे शक्य झाले ते समत्रांच्या उते्तजनानेच (हो त्या वर 

िांसगतलेल्या "समत्रपररवारामधे्य वाढ" मिील समत्रच....तू जा रे िसमती वर...काही निते,,,एकदम िोपे्प अिते जमेल तुला.. वगैरे वगैरे). 

अिो, तर कायाकाररणीवरचे काम एकदम िोपे्प निले तरी खूप  कठीििी निते, आसण मी ह्या अनुिवाचा चांगला आनंद घेतला. तुम्हा 

िवाानी एकदा तो आनंद घेतलाच पासहजे...काही निते..एकदम िोपे्प अिते...जमेल तुम्हाला... 

      तर, ह्या वर्ी कायाकाररणीवर येण्याचे मुख्य कारण म्हणजे श्री. उमेशदादा जािव ह्यांची मंडळ कायाकाररणीच्या आयोजनाबाबत 

अिलेली दु्रष्ट्ी. खरंतर, जेव्हा उमेशदादांनी त्यांच्या मनातील कल्पना िांगायला िुरुवात केली, तेव्हा त्यांना गीतकार आनंद बक्षी 

ह्यांच्या ओळी िांगाव्याश्या वाटत होत्या, 

               तेरी ज़ुबां पे है सज़क्र सितारो ंका 

               तेरे लबो ंपे है नाम बहारो ंका 

               पर तेरे दामन में कााँटे हैं गुलाब नही ं

पण शेवटी उमेशदादा, हे िुध्दा त्या वर िांसगतलेल्या समत्र पररवारातलेच अिल्याने त्यांनी मला पटवून सदलेच...काही निते रे...एकदम 

िोपे्प अिते...जमेल आपल्याला. 

 

तर आता त्या िवा कल्पना प्रत्यक्षात यशस्वीपणे िाकार करण्यािाठी आपल्या िवाांचा िहयोग समळत राहील अशी आशा आहे. 

 

असिरुची मधे्य ही आमची ओळख प्रकासशत करणाऱ्या िंपासदका सहमानी यांचे आिार, तिेच आमच्या छंदांबाबत न सवचारल्याबद्दल 

सवशेर् आिार   

 िन्यवाद , 

 
 

संदीप सिडये  

अध्यक्ष, मराठी मंडळ सॅक्रमेंटो २०२०-२१ 
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काययकाररर्णी ओळख :  सवचि 
नमस्कार मंडळी, 

मी उमेश जािव, रोझसवल गावात पत्नी पूनम आसण २ मुलांिोबत (असिरे्क आसण पूजा) राहतो. िॅक्रमेंटो ला मी माझं 

अमेररकेतलं "मूळ गाव" मानतो, कारण माझी अमेररकेतील वारी इथेच १९९३ मधे्य िुरु झाली आसण  पूनम िुद्धा इथेच प्रथम आली. ४ 

जुलै १९९३, अजूनही तो सदवि मला पूणा पणे आठवतो. मंुबई िारख्या गजबजलेल्या शहरा मिून िॅक्रमेंटो च १९९३ मिलं "सचल" 

जीवन पाहून मला जरा चुकल्या चुकल्या िारखं झालं होत हे नक्कीच. त्या काळात रोजवील म्हणजे गावाच्या बाहेर सजथे गाड्या 

समळतात आसण सजथे दर वर्ी पाविाळ्यात आपल्या मंुबई िारखं पाणी तंुबायचं आसण लोकांच्या घरात जायचं ही त्याची ओळख. त्या 

काळात खूप समत्र जमवले आसण त्यातले बरेचिे अजूनही िॅक्रमेंटो आसण पररिरात राहतात, आसण म्हणूनच जेंव्हा २०११ मधे्य परत 

िॅक्रमेंटो ला यायची िंिी समळाली तेंव्हा मला अगदी घरी परत आल्या िारखं वाटलं. 

िॅक्रमेंटो सशवाय मी लॉि अाँजेल्ि मधे्य १० वर्ा रासहलो, सजथे माझ्या- पूनम च्या अनेक आठवणी, असि व पूजा यांचे आमच्या 

आयुष्यात आगमन आसण त्या बरोबर येणारे अिंख्य अनुिव जोडले आहेत. लॉि अाँजेल्ि जरी मोठं अिल तरी सतथेही बऱ्याच समत्रांशी 

आयुष्यिराची नाती आसण महाराष्ट्र  मंडळ बरोबर काम करण्याची मजा, खूप िुख देऊन गेली  त्या नंतर समशीगन मिील ओकेमोि या 

गावात ५ वर्ा, आसण सतथल्या मराठी कुटंुबांिोबतचे ऋणानुबंि म्हणजे अगदी स्वगाात झालेली मैत्री ! म्हणजे अगदी देवाने मुद्दामून 

शोिलेली, एकाच सवचारांची, समस्श्कल स्विावाची, िगळ्यांची मुलं अगदी एकमेकांच्या जवळची आसण आई-बाबांची मैत्री पुढच्या 

सपढीत तशीच सकंवा सकंबुहना जास्तच पुढे घेऊन जाणारी देवाने केली योजना !!! माझ्या मुलांचा जन्म जरी लॉि अाँजेल्ि मधे्य झाला 

अिला तरी त्यांना घडवलं समशीगन मिील ओकेमोि गावाने. 

जेंव्हा समशीगन िोडलं तेंव्हा डोळ्यात खूप पाणी आलं होत. िॅक्रमेंटो मधे्य किं काय परत िेटल होणार हा मोठा प्रश्न होता. 

बरेचिे जुने समत्र अजून िॅक्रमेंटो मधे्य होते पण जो लळा लॉि अाँजेल्ि आसण समसशगन ने मराठी माणिांचा लावला होता आसण जी 

आपल्या मराठी िंसृ्कती बरोबरची नाळ परत जुळली होती सतचं काय होणार हा िला मोठा प्रश्न होता. पण हळू हळू इथल्या मराठी 

कुटंुबांशी ओळख झाली आसण मग इथल्या मराठी मंडळाबरोबर पररचय झाला आसण वाढत गेला. पूनमने या बाबतीत खूप पुढाकार 

घेतला आसण सतच्या  मुळे माझ्या पण ओळखी झाल्या. अगदी जीवाला जीव लावणारी, एकमेकांची तेवढीच मस्करी करणारी पण 

पासहजे तेंव्हा मदतीला िावून येणारी लोक आहेत आपली !!! आता मला परत 'िॅक्रमेंटोचा' अिल्यािारख वाटत.   

या वर्ी, कायाकारणी वर येण्याचं मुख्य कारण म्हणजे, जे बीज २००५ िाली आपल्या कॉमु्यसनटी मिील काही सदग्गज लोकांनी 

लावलं होत त्याचं आता मोठ्या वटवृक्षात रूपांतर झालं आहे. बरीच नवीन नवीन कुटंुब या पररिरात आली आहेत आसण 

कायाकाररणीच्या सनरसनराळ्या प्रोगॅ्रम्स ना उत्स्फूता पणे प्रसतिाद पण देत आहेत. तिा माझा आसण कलेचा दूर दूर पयांत काही िंबंि 

नाही, पण या मंडळाच्या िरिराटीत  थोडी मातीची िर घालावी आसण या वटवृक्षाची जोपािना कशा प्रकारे करता येईल ज्याने हा 

वटवृक्ष पुढची वर्ाानुवरे् अिाच सटकून राहील आसण आपली िंसृ्कती जपत राहील, हा प्रयत्न आसण म्हणून हे िाडि. सवचार केला सक 

िी  महाराष्ट्र ाची िंसृ्कती जपण्याची िंिी िंदीप सबडये िाऊ यांच्या िडाडीच्या नेतृत्त्वाखाली, िमाराज ितीश आडेट्टीवार  यांच्या 

िारख्या अथाशास्त्रतज्ञा बरोबर, तिेच िुजय रणसदवे आसण िगवती उपाधे्य , या उिरत्या इंटर्न्ा च्या बरोबर काम करण्याची िंिी परत 

किी समळणार? आसण काही चुकलंच तर मोठ्या मनाने माफ करणारे तुम्ही िवा तर आहातच !पॅ्लर्न् तर खूप मोठे होते, पण या वर्ी, 

कोरोना व्हायरिने आमच्या उत्साहावर जरा पाणी फेरल अिलं तरी "आम्ही पुन्हा येणार आसण जरूर येणार" आसण तुमच्या 

िहिागाची आसण िहकायााची अशीच िाथ समळेल सह अपेक्षा. 

िन्यवाद , 

 

-उमेश जाधि  

सवचि, मराठी मंडळ सॅक्रमेंटो २०२०-२१  
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काययकाररर्णी ओळख : खवजनदार  
नमस्कार मंडळी, 

    मी ितीश आडेट्टीवार, फॉल्िम गावात पत्नी वैशाली आसण मुलगी आयुर्ी िोबत राहतो. खरंतर अमेररकेतील िध्याच्या 

वास्तव्याि आम्ही आमचा दुिरा डाव म्हणजे "िेकंड इंसनंग्स" िमजतो. त्यामागची गोष्ट् थोडक्यात िांगतो. मी एक "मासहती तंत्रज्ञान 

व्याविासयक (IT  प्रोफेशनल)" म्हणून अमेररकेत १९९३ िाली आलो. अमेररकेतील पूवा ते पस्श्चम सकनारपट्टीमिील सवसवि ३ 

राज्यांमधे्य  काम करण्याची िंिी मला समळाली आसण शेवटी १९९६ मधे्य बे एररयाला स्थासयक होण्याचा सनणाय घेतला. बे एररया मधे्य 

आम्ही खरंच सवलक्षण क्षणांचा आनंद घेतला, सवसवि के्षत्रातील खूप अिे समत्र जमवले ज्यांना आम्ही सवस्ताररत कुटंुबच मानतो. काही 

पे्ररणादायी कुटंुबांनी वेळोवेळी बयााच गोष्ट्ी सशकवल्या, काहीनी आम्हाला त्यांचे आयुष्यिराचे िोबती बनवले, तर काही आमच्या ह्या 

सजवनप्रवािातले हवे हवेिे वाटणारे िह-प्रवािी बनले. अिा हा आमचा अमेररकेतील पसहला डाव २००७ िाली िंपला जेव्हा आम्ही 

ठरवले सक पुण्याला परत जायचे. नंतर, िारतातील ७ स्मरणीय वर्ाांनंतर, आम्ही २०१३ िाली "बृहन िॅक्रमेंटो" पररिरात आमचा दुिरा 

डाव खेळायला आलो आसण आता वेळ होती ती पुन्हा एकदा समत्रांचे सवस्ताररत कुटंुब नव्याने बनवायची. 

          मराठी मंडळ िॅक्रमेंटो म्हणजे आमच्यािाठी हृदयाची हाक होती. बे एररया मधे्य आम्ही मराठी मंडळाच्या बऱ्याच 

कायाक्रमांमधे्य िहिागी झाली अिलो तरीही हीच वेळ होती मराठी मंडळ िॅक्रमेंटोच्या उपक्रमांमधे्य खूप जवळून िहिागी होण्याची. 

वैशालीने पुण्यात अिताना बऱ्याच मोठ्या कायाक्रमांचे व्यवस्थापन केले होते, आसण ह्या पाश्वािूमीवर मंडळाचे तेव्हाचे अध्यक्ष सवक्रांत 

िावंत ह्यांनी वैशालीचे नाव २०१४ िालच्या िह-िसचव पदािाठी जाहीर केले. ह्या िंिीमुळे एक ििािद म्हणून मंडळाच्या 

जबाबदारीची अजून जाणीव करून सदली. तेव्हापािून मी नेहमीच मंडळािाठी एक स्वयंिेवक म्हणून िसक्रय होतो, परंतु आता वेळ 

आली होती ती ह्या पलीकडे जाऊन जबाबदारी उचलण्याची, म्हणूनच २०२० च्या कायाकाररणीवर खसजनदार ह्या पदाचा िार 

स्वीकारला. अतं्यत अनुिवी व िामासजक कायााला आपापल्या परीने िमसपात अिलेले उमेश जािव, िंदीप सबडये यांच्या िागीदारीत 

आसण िुजय रणसदवे, िगवती उपाधे्य  ह्यांच्यािोबत नव्याने फुलणाऱ्या मैत्रीमुळे, सह िंिी समळाल्याने मला खरंच खूप िन्य वाटत आहे. 

        अिे बोलले जाते सक "There is no higher religion than community service. To work for the common good is 

the greatest creed." तेव्हा, हेच तत्वज्ञान मनात ठेवून, आपल्या मराठी मंडळाच्या, िमुदायाच्या िल्यािाठी िवोत्तम काम 

करण्याची इच्छा आसण ह्या प्रवािात स्वताबद्दल अजून काही सशकण्याची िंिी, ह्या िवा गोष्ट्ीमुळे हा एक रोमांचक प्रवाि होणार हे 

नक्की. शेवटी, स्वतुःला शोिण्याचा उत्तम मागा म्हणजे स्वतुःला इतरांच्या िेवेत गमावणे. 

       आपल्या िवाांचा पासठंबा आसण ह्या जबाबदारीचा असिकासिक िदुपयोग व्हावा ह्यािाठी आपले  मागादशान दोन्ही अपेसक्षत आहे. 

ह्या िंिीबद्दल मी कृतज्ञता व्यक्त करतो. 

िन्यवाद!  

 

 

-सतीश आडेट्टीिार  

खवजनदार , मराठी मंडळ सॅक्रमेंटो २०२०-२१  
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काययकाररर्णी ओळख : सहसवचि   
 
 

िमस्त वाचकांना िपे्रम नमस्कार, 

 

        बरेच सदवि सवचार चालू होत होता सक, अनायिे शेल्टर-एट -िाईटचे आदेश आलेच आहेत तर, 'सवश्वाची-उत्पत्ती', 'स्वतुः 

मिल्या स्व चा शोि' अश्या गंिीर सवर्याचा सवचार करायला घ्यावाच! 

 

       पूणात्व (ईश्वर) ज्याप्रमाणे अपूणााला (िक्त-मनुष्याला) स्वतुःकडे येण्याचे मागा स्वतुःच दाखवत अित, अगदी त्याचप्रमाणे मला 

िंदीप सबडये (आमचे माननीय, आदशा, मराठी मंडळ िॅक्रामेंटो प्रमुख) ह्यांचा सनरोप आला सक स्वतुःची ओळखपर अिा एक लेख 

सलहून द्यायचा आहे. खूप सवचारांती पण काही िुचेना आसण तेवढ्यात कल्पना िुचली की नाहीतरी स्वतुःचा शोि वगैरे घेण्याचा सवचार 

चालूच होता तेव्हा ही उत्तम िंिी आहे त्या सवचारला वाचा फोडण्याची!  

 

      स्विावाने आसण व्यविायाने मुळात मी शास्त्रज्ञ अिल्यामुळे अिेल कदासचत, पण प्रते्यक गोष्ट् सतच्या मुळाशी जाऊन िमजून 

घेण्याचे आसण सवद्या-ज्ञानाची आवड आसण अनुिव अिल्याने ते तेवढयाच मुळात जाऊन सशकवण्याच्या कळा (कृपया येथे अंगी ना-

ना कळा ह्या अथााचा बोि घेऊ नये) अंगी बाळगल्यामुळे पार सहग्स-बोिॉन पाटीकल पािून स्वतुःची ओळख सलहायला िुरुवात 

करणारच होते पण मग माझ्यातली शास्त्रज्ञ आवरती घेऊन व्यक्ती सवर्यक मासहती सलहायला घेतली.  

(अिो, नमनाला घडा िर तेल नको!).  

 

        तर मी िगवती सवश्वनाथ जालनापूरकर आसण सववाहोत्तर िगवती कौसु्ति उपाधे्य! माझा अमेररकेतला प्रवाि 'फॉल्िम', 

िॅक्रामेंटो इथे २०१९ िालच्या एसप्रल मधे्य िुरु झाला तो माझे पती कौसु्ति उपाधे्य ह्यांच्या िोबत. २०१९ च्या जानेवारी मधे्य एक िेट 

आसण ४ सदवि दूरध्वनी वरचा िंपका  ह्या जोरावर आम्ही सववाह बंिनात अडकण्याचं िाडि  केलं आसण सवचारांची झालेली जुळवणूक 

आसण स्वािावांमिली परस्पर-पूरक वृत्ती ह्या योगातून आता िुखी िंिार चालू आहे.  

 

           माझं मूळ जोडलेलं आहे ते थेट महाराष्ट्र ातल्या वारकरी िांप्रदायाशी, घरी सपढ्यान-सपढ्या चालत आलेली गुरु-परंपरा, 

ज्ञानेश्वरी, हररपाठ, आसण िगवद-गीते चे सनत्य पाठांतर, स्वतुःच्या आई वसडलांचाच गुरु-उपदेश घेऊन त्यांच्या आजे्ञचे पालन करणारे 

आई, वडील आसण वयाने लहान अिून वेळोवेळी आिार बनलेला िाकटा िाऊ अश्या अतं्यत पे्रमळ, आसण िास्त्त्वक वातावरणात 

िंपूणा लहानपण गेल्याच आठवत. आज सह पंढरपूर येथे, नामदेव-पायरी जवळ वाड-वसडलांच्या सशकवणीची आठवण करून देत 

जूना वाडा तग िरून उिा आहे, तर बाशी (िोलापूर) येथे िमािी िंस्थान आज सह गुरु-मंत्रातल्या तत्त्वांचा  पुनुः-उच्चार करत आहे. 

        माझं पदवी-सशक्षण औरंगाबाद येथे झालं तर, पदवीउत्तर सशक्षण हे सशष्यवृत्ती िमवेत नेदलां ड्ि इथे िंपूणा झालं आसण िध्या 

िॅन- फंॅ्सिस्को येथे कायारत आहे. मराठी मंडळ हा नक्कीच माझ्या सजव्हाळयाचा सवर्य म्हणावा लागेल. हे अिं का? अि सवचार केला 

तर मला आठवतो तो सदवि जेव्हा मी लग्न करून पसहल्यांदा  'फॉल्िम' येथे आले. एअरपोटाहून घरी आल्यावर माझ्या स्वागताला 

हजार होती ती म्हणजे  'फॉल्िम' मिली माझ्या पतीचंी आसण आता माझी अशी आपे्तष्ट् मंडळी. िाग्र-िंगीत ओवाळून, उखाणा 

घ्यायला लावून पे्रमाने आपल्यात िामावून घेणारी िवा मंडळी, इतकच नवे्ह तर त्याही नंतर, आग्रहाने घरी बोलावून, आपुलकीने 

कौतुक करणारी िमस्त समत्रमंडळी! अथाात मी िारावले होते, घरची आठवण वगैरे तर लांबच पण आता अगदी थोडयाश्या काळातच 

हे च माझं घर आहे अिं वाटायला कारणीिूत हीच िवा आहे.  

       चार पे्रमाची माणिं एकत्र यायची ती वेगवेगळ्या कारणाने येत अिावीत पण, माझ्यािाठी मात्र मराठी मंडळ हे सनसमत्त ठरलं 

आसण आता हे आयुष्यिर िुखद आठवण बनून माझ्या िोबत राहणार! 
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        २०२० ते २०२१ च्या  मराठी मंडळ िॅक्रामेंटो मधे्य मी िह-िसचव (joint-secretary) म्हणून उमेशजीचं्या हाताखाली काम 

करण्याची जबाबदारी स्वीकारली. त्यांच्यातल्या िकारात्मक ऊजेचा स्रोत मला अजून उमगलेला निला तरीही त्यांच्या कल्पनेला मूता 

स्वरूप देण्याचा पुरेपूर प्रयत्न अिाच चालू राहील अशी प्राथाना. मंडळाच्या सनसमताने िमाजाच्या ऋणाची परतफेड करण्याची सह िंिी 

मला सदल्याबद्दल मी उमेश जािव, िंदीप सबडये, िसतश आडेट्टीवार, आसण  िुजय रिहदरे्  ह्यांची कायम ऋणी  राहीन! 

 

 

 

-भगिती उपाधे्य  

सहसवचि, मराठी मंडळ सॅक्रमेंटो २०२०-२१  
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काययकाररर्णी ओळख : सहखवजनदार  
 

नमस्कार मंडळी, 

      मी सुजय रिहदरे्. मी सॅक्रमेंटोमधे्य माझी पत्नी दीहपका र् मुलगा अथर्व यांच्याबरोबर राितो. र्याच्या चाहळशीनंतर अमेररकेमधे्य 

स्थाहयक िोण्याचा हनिवय चूक हक बरोबर अशी दुहर्धा मनात घेऊन २०१५ साली आम्ही िॉल्सम मधे्य दाखल झालो. 

       मूळचे आम्ही ठािेकर. २००८ साली नोकरी हनहमत्ताने बंगलोर येथे गेलो आहि त्यानंतर २०१५ मधे्य अमेररकेत आलो.  २०१६ आहि 

२०१६ मधे्य मराठी मंडळ सॅक्रमेंटोचे  कािी सदस् आहि इथल्या मराठी कुटंुबाशी ओळख झाली. २-३ र्र्ावत त्या ओळखीचे घहनष् 

मैत्रीत रूपांतर कधी झाले कळलेच नािी. त्यामुळे आपल्याला इथे येऊन िक्त पाचच र्रे् झाली आिेत असं अहजबात र्ाटत नािी. 

२०१९ मधे्य मराठी मंडळ सॅक्रमेंटोचे सभासद असताना आपििी कािीतरी समाजकायावत भाग घ्यार्ा असे र्ाटू लागले, एक आर्ड 

हनमावि झाली आहि त्यानंतर मंडळात स्वयंसेर्क म्हिून काम करू लागलो. ह्या र्र्ी उमेश जाधर् याने कायवकाररिी र्र येिार का 

अस हर्चारताच मी लगेचच िोकार हदला.  इथल्या मराठी कुटंुबांसाठी, समाजासाठी कािीतरी करण्याची संधी हमळाल्याचा मला खूप 

आनंद िोत आिे. 

    सध्या आपिा सगळ्ांर्रच आलेल्या ह्या COVID19 संकटामुळे हि संधी जरा लांबली आिे. पि या पररल्पस्थतीतून आपि सर्व 

सिीसलामत बािेर पडताच आपल्यासाठी सांसृ्कहतक मनोरंजनाचे तसेच अनेकहर्ध उपक्रम घेऊन आम्ही नक्कीच येऊ अशी खात्री 

आिे. तोपयांत तुम्ही सर्ावनी काळजी घ्या, स्वस्थ रिा! 

 

धन्यर्ाद!  

 

-सुजय रणवदिे 

सहखवजनदार, मराठी मंडळ सॅक्रमेंटो २०२०-२१  
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हृदयावर कोरले गेलेले ठसे  

 

नुकतेच माझ्या मुलाने वाचायला सदलेले गाथा स्टाईन यांनी सलहलेले 'द आटा ऑफ रेसिंग इन द रेन' पुस्तक मी वाचले आसण 

त्यानंतर लवकरच त्यावर काढलेला त्याच नावाचा सिनेमाही बसघतला. केस्व्हन कोस्टनरच्या आवाजातील एन्झोला ऐकताना खूप वेगवेगळ्या 

िावनांच्या चढउतारांवरून सवचारांची गाडी सफरत होती. एन्झोची जीवनकहाणी त्याच्या हुशार, सवनोदी आसण तत्वज्ञानी िारे्तून ऐकताना 

आसण पाहताना माझ्या जीवनातल्या अनेक पाळीव श्वानांच्या आठवणीनंी मन िरून गेले. हो, एन्झो हा एक पाळलेला गोल्डन ररसटर व्हर 

कुत्रा आहे आसण तो त्याची कहाणी कशी िांगतो ते श्वानपे्रमी व्यक्तीनंी पहायलाच हवे.   

आमच्या घरातला मला आठवणारा पसहला पाळलेला कुत्रा म्हणजे टॉमी. मी िािारण िात आठ वर्ााची होते.  आम्ही तेंव्हा मोठ्या 

घरी राहत होतो.  आजी, आजोबा, काका, काकू, आत्या आसण चुलत िावंडे अशांनी िरलेले घर होते ते.  टॉमीला किी घरी आणला हे 

नाही आठवत आसण त्याची ब्रीड कोणती होती तेही मासहत नाही. बहुतेक गावठी अिावा. छान, उंचापुरा, िोनेरी आसण करडा अशा समश्र 

रंगाचा होता. तो किीही बांिलेला निायचा. त्याची बिण्याची आवडती जागा म्हणजे बाहेरच्या खोलीच्या सजन्याच्या लाँसडंगची प्रशस्त 

पायरी. त्यािमोर मोठी स्खडकी होती सजथून तो येणाऱ्या जाणाऱ्या लोकांवर नजर ठेऊ शके. आम्हा िवा चुलत िावंडाना टॉमीचा खूप 

लळा होता. त्याच्याबद्दल आम्ही बरीच चचाा करत अिू. सजन्यावरून िडािड चढता उतरताना त्याला लागू नये याची नकळत काळजी 

घेत अिू. पुढे काही वर्ाांनी आम्ही माझ्या बाबांनी बांिून घेतलेल्या नव्या घरात राहायला गेलो.  टॉमीला अचानक आम्ही कुठे गेलो हे 

िमजेना. िुरुवातीला आम्ही िारखे िंध्याकाळी मोठ्या घरी येत अिू.  परत जाताना टांग्यानी घरी जात अिू.  तेंव्हा समरजेत ररक्षा नव्हत्या. 

आम्ही टांग्यात बिलो की टॉमीही आमच्या बरोबर टांग्याच्या पाठी येत अिे. आम्ही िावंडे खूप कुतूहलाने त्याच्याकडे पाहत राहायचो, 

त्याला िारखे हाक मारत राहायचो.  आमचे नवे घर मोठ्या घरापािून तिे लांब होते.  टांग्याने १५-२० समसनटे तरी लागायची. रस्त्यात 

बरीच बेवारशी कुत्री अिायची. त्यांचा िामना करत तो आमच्या बरोबरीने नव्या घरी यायचा. कुत्र्ांचा एक अतं्यत महत्वाचा चांगला गुण 

म्हणजे ते राहत अिलेल्या हद्दीचे रक्षण करणे. मग ते घर आसण त्याचे आवार अिो सकंवा रस्त्यावरची गल्ली अिो. त्यामुळे टॉमी जेव्हा 

केवळ आमच्यािाठी त्याच्या राहत्या घराची हद्द िोडून इतर िटक्या कुत्र्ांच्या हद्दीत प्रवेश करायचा तेव्हा त्याला त्यांचा जोरदारपणे 

िामना करायला लागायचा. आता ते आठवलं की लक्षात येतं तो सकती िैयावान होता ते. तो आला की आम्ही त्याला आवजूान पाणी द्यायचो, 

त्याला खायला पोळी, िाकरी, बे्रड अिे काही द्यायचो.  तो बाहेरच्या पायरीवर थोड्यावेळ बिून राहायचा आसण थोड्यावेळाने मोठ्या 

घराकडे जाण्यािाठी परत सफरायचा. टॉमीच्या वागण्याचा आता सवचार केल्यावर त्याची आमच्यावर अिलेली सनष्ठा आसण पे्रम तीव्रपणे 

जाणवते. 

नवीन घरी राहायला जाताच आम्हा मुलांचा आनंद सिगुसणत होण्याचे कारण होते एक गावठी कुत्री व सतची नुकतीच जन्मलेली 

सपले्ल. शहरी गजबजाटापािून दूर व इतर गावठी कुत्र्ांपािून िौरंक्षण होईल अिे पाहून सतने बंगल्याच्या पाठीमागचे आवार सतच्या 

सपल्लांना वाढवण्यािाठी िूतापणे शोिले होते. घराच्या मागच्या आवारात राहणारी ती गोडंि सपले्ल पाहून त्यातले एक सपलू्ल पाळण्यािाठी 

आम्ही िावंडानी आई-बाबांजवळ हट्ट िरला. शेवटी अगदी नाईलाजाने त्यांनी िमंती सदली. खूप उत्साहाने आम्ही त्या सपल्लाचे पालन 

पोर्ण करू लागलो.  तेव्हा आम्ही नुकताच 'बॉना फ्ी' हा सिनेमा पसहला होता. त्यावरून आम्ही सपल्लाचे नाव एल्सा ठेवले.  िफेद आसण 

िोनेरी अशा रंगाची एल्सा आम्हाला खूप आवडायची. तुळशीकट्ट्याजवळच्या पाररजातकाच्या झाडाजवळ सतला बांिलेली अिायची. 

सतच्या हररणाक्षी डोळ्यांनी ती टुकूटुकू पाहत राहायची.  सतला झालेल्या त्वचेच्या रोगामुळे ती लवकर गेली. सतच्या जाण्यामुळे आम्ही 

उदाि झालो होतो.  
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 पुढे एक सदवि अगदी छोटे, जेमतेम नऊ आठवड्याचे एक अले्ससशअन सपलू्ल 

बाबांनी आणले. त्याचा ब्रीडर बेळगावला राहत होता.  त्या काळपट, करड्या 

रंगाच्या सपल्लाचे नाव आम्ही जॅकी ठेवले.  जॅकी सदिायला एकदम तगडा आसण 

शस्क्तमान होता. त्याचा आवाज िुद्धा अगदी दणकट होता. येणारे जाणारे लोक 

आसण पोस्टमन त्याला खूप घाबरायचे. अतं्यत चांगला पहारेकरी होता जॅकी.  

सदवाळीच्यावेळी ऐकू येणाऱ्या फटाक्यांना मात्र तो खूप घाबरत अिे, इतका की 

त्याने एकदा आवाजाला घाबरून आत घरात येण्यािाठी स्खडकीच्या लोखंडी 

गजातून त्याचे डोके आत घातले आसण मग त्याला ते बाहेर काढता येईना. शेवटी 

गज कापल्यानंतर त्याची िुटका झाली. रोजच्या कामाच्या गडबडीत 

आईबाबांना जॅकीला स्वतंत्र सफरवायला एखादा सदवि वेळ समळाला नाही तर 

बाबा त्याला िकाळी मोकळे िोडत अित मग तो असतशय आनंदाने गल्लीिर 

उंडारून येत अिे. एकदा मुस्र्न्पासलटीच्या लोकांनी िटक्या, बेवारशी कुत्र्ांची 

िंख्या आटोक्यात आणण्यािाठी रस्त्याच्या कडेला टाकलेलं सवर्ारी अन्न त्याने 

खालं्ल आसण सवर्बािेने तो गेला.  

  जॅकीनंतर आमच्या घरात आली रंिा.  रंिा ही सतबेट मिली ल्हािा ऍप्सो जातीची एक काळ्या व करड्या केिांची खूप गोड 

कुत्री होती. पशुवैद्यकीय दवाखान्यात उपचारािाठी आलेली अिताना सतथल्या ओळखीच्या डॉक्टरांनी जॅकी गेल्याचे दुुःख कमी 

करण्यािाठी ती आम्हाला सदली. सतला पाळणारे कोणी निल्यामुळे आम्ही सतला घेऊन आलो.  ती इवलीशी गोड, काळ्यािोर डोळ्यांची, 

तीक्ष्ण कानांची आसण सझपऱ्या केिांची कुत्री २-३ वरे्च आमच्याबरोबर रासहली पण आम्हाला अतं्यत जीव लावून गेली.  

पुढचा अतं्यत देखणा कुत्रा होता, पांढऱ्या शुभ्र, मऊमऊ केिांचा पॉमेरेसनयन 

जातीचा समकी. माझ्या अगदी जवळच्या समत्राचा तो कुत्रा होता. आमचे शेजारी 

पूर्ीच्या काळात सकव हशच्या हबझनेसमधे्य िोते जे हमकीचे ब्रीडर िोते. समकी 

अतं्यत हुशार, ठिकेबाज आसण उत्साही कुत्रा होता. समत्राने असतशय मन लावून 

त्याला टर ेन केले होते. सशकवलेल्या िवा गोष्ट्ीचें तो अगदी आज्ञािारकपणे पालन 

करत अिे. माझ्या लहानपणाच्या आठवणीत िारतात पाळीव कुत्री शक्यतो 

राखण करण्यािाठी पाळलेली अित आसण त्यामुळे ती घरात न आणता 

घराच्या बाहेर बांिलेली अित.  माझा समत्र कुत्र्ाला ितत बाहेर िाखळीला 

बांिून ठेवण्याच्या पद्धतीचा पूणापणे सवरोिक होता त्यामुळे त्याने समकीला घराबाहेर न बांिण्यािाठी मुस्िलीने त्याच्या आई-वसडलांना 

तयार केले. स्वयंपाघर व जेवणघरात न जाण्यािाठी समत्राने समकीला टर ेन केले होते. समकीच्या हुशारीमुळे, शहाणपणामुळे आसण गोड 

वागण्याने त्याने िवाांना खूपच लळा लावला होता.  
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पुढची तीन कुत्री जमान शेपडा जातीची होती, 

उंचीपुरी आसण देखणी. त्यापैकी दोन होती माझ्या 

मोठ्या बसहणीकडे आसण एक होता माझ्या 

नणंदेकडे.  सतघांचीही नावे रेक्स होती. प्रते्यकाची 

वेगळी लकब होती. पसहला रेक्स जेवढा कडक 

आसण दरारा ठेवणारा होता तेवढाच पे्रमळ होता. 

दुिरा रेक्स अतं्यत खेळकर आसण सनमाळ होता. 

ताईच्या आवारात एक छोटािा बांिलेला तलाव 

आहे ज्यात सतने कमळे लावली आहेत आसण त्यात मािेही आहेत. सतथे एक बेडूक येत अिे तो रेक्सला खूप आवडायचा.  बेडकाकडे 

बघत एका सवसशष्ट् प्रकारे िंुकत तो त्याच्याशी िंवाद िाित अिे. नणंदेकडचा रेक्स असतशय खोडकर होता. ते एअरफोिा से्टशनमिे  

 

 

 

रहात अिल्याने तो बरेचदा आिपािच्या आवारात मोकळा सफरत अिे. मांजर आसण कोबंडी सदिली की घराबाहेर िूम ठोकून 

त्यांचा पाठलाग करायचा. एका चपट्या फरशीच्या तुकड्याबरोबर तो खूप चेव येऊन खेळत राहायचा. िकाळी प्रते्यकाच्या खोलीत 

जाऊन िगळ्यांना आपलं गारगार नाक लावून उठवायला त्याला खूप आवडायचं.   

दर वर्ी होणाऱ्या आमच्या िारताच्या सटर पमुळे आसण आमच्या मनापािूनच्या श्वानपे्रमामुळे आमचं त्यांच्याशी खूप छान ररलेशन 

होतं. वर्ािर िेट झाली नाही तरी ते किी आम्हाला सविरायचे नाहीत.  िारतात जाताना जेवढं जवळच्या नातेवाईकांना िेटण्याचं आकर्ाण 

अिायचं तेवढच या कुत्र्ांना िेटायचं अिायचं. िध्या माझ्या बसहणीकडे अिलेली हुशार राखणदार लाडी आसण िावाकडे अिलेली दंगा 

करणारी एल्सा आम्ही िारतात गेल्यावर त्यांना िेटलो की आनंदाने शेपूट हलवून आमचे गेल्यागेल्या स्वागत करतात. 

मुले ४थी आसण ६वीला होती तेव्हा आमचा पसहला लॅब्रॉडोर कुत्रा राजा आमच्याकडे आला. अमेररकेत राहायला आल्यानंतर 

घेतलेला पसहला कुत्रा अिल्यामुळे आम्ही िवा कुटंुबीय अतं्यत पे्रमाने आसण आवडीने त्याची काळजी घेण्यािाठी तत्पर झालो. मुलांचा 

अनेक सदविांपािूनचा श्वानपालनाचा हट्ट शेवटी खरा झाल्यामुळे ती ितत राजाच्या मागेच अिायची आसण समकीची मनापािून उत्तम 

काळजी घेणारा माझा समत्रच माझा नवरा अिल्याने राजाच्या पालनपोर्णाच्या बाबतीत मी पूणापणे सनुःशंक होते.  
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असतशय गोडंि, िॅटीनिारख्या मऊ आसण चमकणाऱ्या केिाचा काळािोर 

राजा आमच्या चौघांचा जीव आसण प्राण बनला. नऊ आठवड्यापािून १५ वर्ााचा 

वाढसदवि होईपयेंत त्याने त्याच्या पे्रमळ, िमािानी आसण शांत स्विावाने आम्हाला खूप 

काही सशकवलं. जीवनात होणारी कुठलीही नवी गोष्ट् कशी िहजररत्या स्वीकार करायची 

हे मी राजाकडून सशकले. तो दहा वर्ााचा अिताना घरी राहायला आलेल्या नव्या पाहुणीला 

त्यानं आनंदानं आपलं मानलं. नऊ आठवड्याची लहानगी रेवा िारखी त्याच्याच िोवती 

अिायची.  राजाचे कान, नाक, तोडं चाटून त्याला खेळण्यािाठी मागे लागायची. त्याला 

खूपदा त्याचा त्राि होत अिलेला कळत अिे पण त्याच्यािारख्याच सदिणाऱ्या त्या  

लॅब्रॉडोर सपल्लाला तो खूप िहनशीलता दाखवत अिे. राजाच्या पे्रमळ िासनध्यात राहून 

रेवाही खूप सशकली. राजा कुणाशीही दोस्ती करत अिे. िांडण करणे त्याच्या स्विावात 

नव्हते. चालायला जाताना सदिणाऱ्या कुठल्याही कुत्र्ावर तो किीच िंुकला नाही उलट 

त्यांच्याबरोबरचे त्याचे वतान अतं्यत समत्रत्वाचे अिे.  

 

  

 

आमच्या िगळ्या समत्रपररवाराबरोबर दोस्ती करणारी रेवा मात्र स्वतुःला जपून इतर कुत्र्ांशी मैत्री 

करते. सतला पटेपयेंत ती त्यांच्याजवळ जात नाही म्हणजे नाही. शंका आल्याि कुस्ती खेळायला नेहमी 

तयार आसण दुिऱ्या कुत्र्ाचे वतान न आवडल्याि त्याला चारीमंुड्या सचत करण्याि ती मुळीचच कमी 

पडत नाही. 'मी टू मुव्हमेंट' ला जबरदस्त िाथ देणारी रेवा अतं्यत चांगली खेळाडू आहे. चेंडू 

पकडण्यािाठी ती सवजेच्या वेगाने िावत जाते. चालायला बाहेर पडलं की झुडपात लपलेल्या चेंडूचा 

वाि सतला दूरवरून कळतो. जवळ गेल्यावर बरोबर ती तो शोिून काढते.  किी किी दोन, तीन चेंडू 

समळतात. त्या िगळ्यांना स्वतुःच्या तोडंात िरून घरी आणते. तीन तीन चेंडू तोडंात पकडून चालताना 

सतला त्राि होत अितो पण आम्ही ते आमच्या हातात िरलेले सतला असजबात चालत नाही. पाणी 

रेवाला खूप आवडते. फॉलिम तळ्यावर चालायला गेलो की झाली सहची गडबड िुरु. महत्वाची 

समसटंग अिल्यािारखी जोरजोरात चालायला लागते. पाण्याजवळ गेल्यावर िुिाट िावत पाण्यात उतरते.  
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मग सतच्यािाठी एक काठी शोिायची आसण ती पाण्यात फेकायची, मग रेवाबाई माशािारख्या पोहत ती लांबवर तरंगणारी काठी घेऊन 

येतात, मग तोच खेळ आपल्याि कंटाळा येईपयेंत खेळत रहायचा. सतला त्याचा कंटाळा सबलकुल येत नाही. मन िरल्यासशवाय ती 

पाण्यातून सनघत नाही. आमच्या घरी रेवाने शोिलेल्या चेंडंूचा आसण काठ्यांचा ढीग आहे. एकदा मी सतचे चेंडू दोन सपशव्यांिरून 

देण्यािाठी गराजमिे काढून ठेवले तर ही त्या सपशव्यांजवळ जाऊन बिली आसण त्या आत आणेंपयेंत सतथून हलली नाही. राजा गेल्यानंतर 

थोडीशी िैरिैर होऊन ती त्याची वाट पहात अिे. पण त्याचे काही सवसशष्ठ स्विावसवशेर् तो सतच्याजवळ िोडून गेला आहे अिे बऱ्याचदा 

वाटते. सतच्या वागण्यात खूप वेळा राजा िेटतो आसण मग मन आनंदते. राजा आसण रेवानी आमच्या कुटंुबाला जे काही सदलं आहे आसण 

सशकवलं आहे ते सलहायला शब्द अपुरे आहेत. 

 

अडीच वर्ाांपूवी आमच्या जीवनात आणखी एका सपटुकल्या सपल्लाचा प्रवेश झाला.  डॉग शेल्टरमिून 

जेव्हा मुलांनी सतला त्यांच्या घरी आणले तेव्हा मेरा खूपच सचसकत्सक, सचंताखोर आसण घाबरट होती. 

शेल्टरमधे्य येण्याआिी समळालेल्या उपेसक्षत वागणुकीमुळे घरातल्यांच्या पे्रमावर सवश्वाि ठेवायला सतला 

खूप वेळ लागला. मुलांनी सतला हळुवार मायेने वाढवले आसण आता मात्र ती त्यांच्या घरात एकदम रुळली 

आहे.  

 

प्रते्यक गोष्ट्ीचे असतशय कुतूहल अिलेली मेरा खूपच स्वतंत्र सवचारांची आहे. सतची ब्रीड समश्र अिल्यामुळे वेगवेगळ्या प्रकारच्या जातीचं्या 

कुत्र्ांचे गुण सतच्यामधे्य आढळतात. शेतावर मेंढ्यांच्या रखवालीिाठी अिलेल्या शीपडॉग जातीचे स्विावसवशेर् सतच्यामधे्य प्रामुख्याने 

सदितात. आम्ही िगळे जेव्हा एकत्र अितो तेव्हा सतला खूप आनंद झालेला अितो. िगळे फॅसमली रूममधे्य गप्पा मारत अिले की ती 

शांत झोपते. वेगवेगळ्या खोल्यांमधे्य आम्ही सदिलो की िवाांवर नजर ठेवण्यािाठी सतला प्रते्यक खोलीतून सफरावे लागते आसण मग ती 
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दमून जाते. प्रते्यक खोलीत 

गेल्यासशवाय सतला चैन पडत नाही. मुले 

बाहेरगावी गेलेली अिताना ती 

आमच्याकडे राहायला येते. रेवाच्या 

िासनध्यात राहायला सतला खूप 

आवडतं. िारखी सतच्या मागे मागे 

अिते आसण सतच्याकडून ती अनेक 

गोष्ट्ी सशकते.  मला दोघीनंा घेऊन 

चालायला जायला खूप आवडते. मेराला ओले झालेले गवत सदिले की ती खुश होते आसण जोरजोरात सगरक्या घेऊ लागते. सतचा तो खेळ 

िंपपयेंत आम्हाला थांबून रहावं लागतं. अशा वेळी रेवा खूप ियंम ठेऊन उिी अिते. 

कुत्रा पाळणे अनेक लोकांना त्यांच्या कम्फटा झोनच्या बाहेरचे वाटते त्यामुळे ते त्या वाटेलाच जात नाहीत. पण ज्यांच्या घरी कुत्रा 

अितो त्यांना त्याची ममता, अनन्यिाव, पे्रम, िहचया आसण घरातल्या प्रते्यक माणिाला सबनशता स्वीकार करायची व ितत आनंद देण्याची 

वृत्त्ती इतकी िावते की तो कुत्रा त्यांच्या रोजच्या जीवनाचा अतं्यत महत्वाचा असविाज्य घटक बनून जातो. त्याच्यासशवाय जीवन त्या 

लोकांिाठी कल्पनातीत अिते. आमचे कुटंुबही त्याला अपवाद नाही.  टॉमी पािून मेरा पयेंत माझ्या जीवनप्रवािात िेटलेल्या या अनेक 

कुत्र्ांनी माझ्या हृदयावर जे कायमचे ठिे कोरले आहेत ते किीच पुिले जाणार नाहीत. 

िध्याच्या अनपेसक्षतपणे आलेल्या लॉकडाऊनच्या टप्प्यावर जगताना घरातल्या पाळीव श्वानांमुळे लोकांच्या जीवनात सकती 

िकारात्मक पररणाम होत आहेत याबद्दलच्या बातम्या रोज वाचनात येतात. सकतीतरी लोकांनी कुत्रा घरी आणण्यािाठी केलेल्या मुलांच्या 

हट्टाला खरे करण्यािाठी पाऊले उचलली आहेत आसण त्यातून समळणाऱ्या सनमाळ पे्रमाच्या अनुिवाने होत अिलेला आनंद मनापािून 

व्यक्त केलेला आहे. अशा बातम्या वाचल्या की त्या लोकांिाठी आसण त्यांच्या पाळीव श्वानांिाठी खूप बरे वाटते. पाळीव श्वानांमुळे 

समळणारी िुिंगत िोबत आसण सन: स्वाथा मैत्री कुठल्याही मैत्रीशी तुलना करू शकत नाही अिे माझे प्रामासणक मत आहे. 

 

 

 

-स्मििा कुलकर्णी 
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आयुषं्य !  

आज घरातली आर्रा-आर्र करताना अचानक त्याचं पतं्र िातात आलं आहि स्वतःच्यािी नकळत हतच्या डोळ्ांच्या 

कडा  ओलार्ल्या, पोटात कालर्ाकालर् झाली. आपि मन लारू्न, कािीतरी हशर्िकाम करत असतो आहि मधेच बोटात सुई टोचून 

रक्ताचा लालबंुद थेंब टरटरुन र्र येतो, तसंच कािीसं हतचं झालं. मग स्वतःचाच प्रचंड राग आला. अजूनिी त्याच्या खुिा का सापडतात 

इथे-हतथे? मनाच्या आड, दृष्ीच्या आड केल्या गोष्ी हक र्ाटते संपले सगळे.. आता कधीच, कुठे, कािीच नािी गर्सिार. पि 

आजच्यासारखी रे्ळ आली हक जािर्ते हकती संभ्रमात असतो आपि ते  ! 

          असेिी त्या दोघांच्यात आठरू्न ओठांर्र िसू िुटण्यासारखे क्षि अगदी दोन-चारच असतील पूिव बारा-तेरा र्र्ाांच्या सिजीर्नात. 

सिजीर्न!, हकती सिज म्हिून जातो ना आपि िा शब्. एकत्र राहिलं केर्ळ म्हिून िोतं का सिजीर्न? असो, जे 

कािी िोतं, ते संपून मधे्य बराच काळ लोटला िोता. एकमेकांच्या समोरा-समोर आले तरी िाय-िॅलो कोरडेपिाने करण्याएर्ढे दोघेिी 

सरार्ले िोते. आपापल्या सध्याच्या आयुष्यात सुखी-समाधानी िोते. हतला र्ाटलंिी नव्हतं हक त्याच्यासाठी हतच्या मनाचा एक कोपरा 

अजून असा ओला िोईल.. पि ओला झालेला कोपरा त्याच्याचसाठी िोता का? हतने परत एकदा स्वतःच्या मनाला चाचपले. ..नािी बहुदा. 

सगळंच कोरडं कोरडं झाल्यार्र, मनाचा दगड झाल्यार्र मगच तर हतने तो हनिवय घेतला िोता. तेंव्हा त्याच्या या पत्राने हतचं मन 

क्षिभर सुद्धा िाललं नव्हतं. कागदार्रच्या त्याच्या र्ाकड्या-हतकड्या शब्ांर्र हतची कोरडी नजर हिरली िोती, तेर्ढीच दखल घेऊ 

शकली िोती ती तेंव्हा. आजचं ओलार्लेलं मन बहुदा हतनं हतच्या त्या  भोगांना हदलेली हतलांजलीच िोती….असिार... 

        मनातले हर्चार झटकून िातातले ते पत्र हतने टरा-टरा िाडून टाकले आहि पुढचा खि आर्रायला घेतला...पि हतच्या कपाळार्र 

एक अदृश्य अठी उमटून राहिली. ......मागून तो कधी आला आहि त्याने हतला हमठीत कधी भरले िे कळलेच नािी 

हतला. अलगद गालार्र खट्याळ िसू उमटले आहि त्याचे ओठ िलकेच हतच्या कपाळार्र हर्सार्ले..तेंव्हा.. कपाळार्रची ती अठी 

हतच्यािी नकळत पुसून गेली.. 

 

.. एकाच जन्माच्या दरम्यान हकती प्रकारची आयुषं्य जगतो ना आपि ? 

 

-प्रीिी देशपांडे 
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आभार  

कामावरून घरी येऊन, हातात कॉफीचा वाफाळलेला कप घेऊन एकटीनेच बिायला सतला फार आवडतं. कपािोवती ओजंळ लपेटून 

कॉफीचा चटक लावणारा वाि आसण कपाचा गरमपणा मुरवून घेत पुस्तक वाचणे, फोनवरचे सनरोप , पोस््टि वाचणे सकंवा किी किी 

नुितेच अंगणात बिून बाग सनरखणे सतला िुखावून जाते . िंध्याकाळची कामे िुरु होण्याआिीचा सनवांतपणा .  

आज अिंच घरी आल्यावर काहीतरी मराठी वाचावं  अिं वाटलं. मराठी पुस्तक वाचून घरी गेल्यािारखं वाटतं . घरी म्हणजे पुण्याला. 

पुस्तकातला प्रते्यक शब्द सजवंत  होतो आसण लाखो आठवणी दरवळतात. आज गुलजारचं  पुस्तक बोलवत होतं. केव्हढी शक्ती आहे 

त्यांच्या प्रसतिेत ! मोजक्या, अचूक शब्दांनी शब्दसचत्र रंगवतात .. कथेतली पात्र, त्यांच्या िावना आसण आजूबाजूचा माहोल शब्दांच्या 

सचमटीत पकडून अशा िोडून देतात की जीव सचरत जातो.  

   ती  कॉफी आसण पुस्तक घेऊन बाहेर आली. ढगाळलेलं आिाळ , हवेत सकंसचत गारवा. बागेतली फुलं ऐन बहरात. जाईचा दरवळ, 

गुलाबाचा  मोहोरलेला लासलमा , जांिुळखुळा लॅवे्हन्डर , िळिळणारी नवी पालवी, 

सकलसबलणारे पक्षी, वाऱ्याच्या मंद झुळका आसण येतो येतो म्हणून खुणावणारा पाऊि.  

सतने एक खोलवर श्वाि घेतला, कृतज्ञतेचा! 

 

 

 

 

-असमिा खरे 
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सिसमरािूनी िेजाकडे.... 

 

लक्ष दीपांच्या प्रकाशी हे चराचर न्हाऊ दे 

सतसमरातूनी तेजाकडे हे सवश्व अवघे जाऊ दे ।।  

 

आज िाऱ्या मानवांचे सहत देवा तूच पाहे 

युद्ध थोडे आगळे अन शतू्रही अदृश्य आहे 

तव प्रिा िृष्ट्ीतूनी चैतन्य होऊन वाहू दे 

सतसमरातूनी तेजाकडे हे सवश्व अवघे जाऊ दे ।।  

 

िवाकल्याणाथा जुळती कर तुझ्या पुढती आता 

यत्न जेथे तोकडे, तव कृपा होई पूताता 

हे दयाळा, तुझी करुणा ितत िोबत राहू दे 

सतसमरातूनी तेजाकडे हे सवश्व अवघे जाऊ दे ।।  

 

 

 

 

-सिमानी कुलकर्णी  
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सामान्यतः विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs) 

1. What is the benefit of membership?  

मंडळाचे सभासद व्हायचे का नािी िा खरे तर ज्याचा त्याचा रै्यल्पक्तक प्रश्न आिे. सभासद िोऊन र् कायवक्रमाला उपल्पस्थत राहून 

मंडळाप्रती असलेली आपुलकी/से्नि तुम्ही दाखर्ता. Sacramento पररसराचा परीघ मोठा असल्याने सर्व कायवक्रमांना उपल्पस्थत 

राििे सर्ावना शक्य िोत नािी याची आम्हाला जािीर् आिे. शेर्टी काय भारताच्या एका प्रांतातून आलेली िक्त भारे्मुळे जोडली 

गेलेली आपि मंडळी! आपि मंडळ चालर्तो, एकत्र येतो, सि साजरे करतो ते कशासाठी? तर आपली संसृ्कतीशी नाळ पूिवपिे 

तुटू नये, आपल्या पुढच्या हपढीला ती समजार्ी, भार्ा जमेल हततकी अर्गत व्हार्ी हकंबहुना आपलीशी र्ाटार्ी म्हिून. त्यामुळे 

सभासदत्वाचे पैसे देऊन मला काय हमळेल हकंर्ा त्याचे मूल्य ("value for money") काय असे प्रश्न कािीप्रमािात गौि ठरतात. 

आपले आहथवक गहित आहि सभासदत्वाने मला काय हमळेल िे ज्याचे त्याने ठरर्ारे्. 

 

2. Is $75 per adult or for the family?  

 

$75 Membership fee is for one adult for the Year 2/1/2020 through 1/31/2021.  

 

3. Is there a separate fee for kids?  

 

If any one adult in the family has paid the annual membership fees, then the kids in that family will not be 

charged separate membership fees.  

 

4. Is there a separate fee for seniors?   

 

No. There will be no separate fees for seniors. Seniors are those members of our community who are 65 

and older. We want blessings from our seniors. We want them to participate in all our events, enjoy the 

company of our friends and family and guide the committee.  

Please note that this year we are planning a program focused on Senior Citizens. We will communicate the 

date and logistics before 3/31/2020.  

 

5. Is there a separate fee for adults over 21 who do not have a full-time job?  

 

No. There is no separate fees for adults over 21 who do not have a full-time job. The intent of this is to 

encourage participation for full time students who relate themselves to Maharashtra and to make them 

feel at home. The intent of this is also, for those adults in our community who may genuinely need a 

helping hand. Please note, that this is not for those adults, where another adult in the family has a full-

time job. This is a true helping hand, so please contact Umesh Jadhav @ UJ.MMSAC@GMAIL.COM or 

6266647682 and we will keep the ask confidential.  

 

6. Do I have to take MMSAC membership if my kid is going to MMSAC Shala?  

 

No. However, we encourage you to take MMSAC membership as the intent of MMSAC is to get our next 

generation learn and continue our culture.  

Please note that this year, our youth representatives, Siya Joshi and Akshaj Joshi, are actively involved in 

planning activities for Holi event (Sunday 3/22/2020) and they are leading Sports Day (Sunday 4/19/2020) 
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planning and execution – with the support of MMSAC Executive Committee. We are hoping that you 

become members and participate and enjoy the events planned and executed by our next generation.  

 

7. Is food cost included in the $75 membership? Will there be any additional cost for the MMSAC 

event, published in calendar of events?  

 

We are in the process of finalizing those details. For most recent updates on food or any specific cost for 

the event, please go to MMSAC for details. Our ability to provide food at no cost or any additional cost for 

the event, depends on what we collect as membership fees and support from our sponsors and donors, 

who truly want to see us grow as a community. We are sincerely hoping that you understand, why it is 

difficult to give a straight answer to this question. However, based on what we know today, there will be 

no additional cost for MMSAC members for food or event for the Holi event scheduled on 3/22/2020.  

 

8. If my parents are visiting from India, do I have to pay separate fees for them?  

 

No. We do want our parents who visit from India to experience family away from family.  

 

9. Where do I see a list of all the programs offered for the year?  

Please go to MMSAC for details.  

In addition,  

a. Please become a member and Join MMSAC members WhatsApp group  

b. Please send an email to MMSAC.committee@gmail.com and get included in the MMSAC email group  

 

 

10. How do I volunteer?  

I want to Volunteer Or Please send an email to MMSAC.committee@gmail.com  

Call or Text MMSAC Executive Committee members – Sandip Bidaye – (916) 432-0397 , Satish Adettiwar – (916) 

673-7374 , Sujay Randive – (916) 337-2240 , Umesh Jadhav – (626) 664-7682 , Bhagwati Upadhye – (916) 513-

9507  

 

11. I do not receive MMSAC emails?  

We are in the process of streamlining these requests. In the meantime, please send an email to 

MMSAC.committee@gmail.com and get included in the MMSAC email group  

 

12. I am new to Greater Sacramento area (Sacramento, Elk Grove, Natomas, Folsom, El Dorado Hills, 

Granite Bay, Roseville, Rocklin etc.) or new to MMSAC, how do I integrate and feel welcomed?  

 

Please reach out to any member of MMSAC Executive Committee (Q 10). MMSAC events is a great platform 

and provides opportunities for you to integrate with the established community. We encourage you to 

volunteer and participate in the programs to expediate the experience. However, we recognize that we may 

need to do more. We will assign a “Primary Contact” from EC to create opportunities outside the MMSAC 

events and EC will sincerely attempt to introduce you and make you part of our extended family, in the best 

possible way. 
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उवयररि काययक्रम कॅलेंडर 
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