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अंजली मे ढेकर

संचालक मंडळावर काम करण्याची संधी आणम्हा सवार्वांना िमळाली हे आणम्ही आणमचे
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वाटचाल अिभमानास्पिदि आणिणि कौतुकास्पिदि अशी आणहे.
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२०११ या वषारत मंडळाने दिहा वैविवध्यपिूर्णिर कायर कम सादिर केले व नवनवीन
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उपिकम राबर्िवले.
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कुमार आणपटे

2. िहवाळी सहल (स्की व स्नो-टूर्िबर्ंग)

कौस्तुभि िगिंडे

3. िकशोरगटासाठी िचतपिट

मनीष जाधव

4. रौप्यमहोत्सवी लोगो स्पिधार

िश्रिया जोगिं
वृषाली जोशी

5. गुढीपिाडव्यािनिमत्त शास्त्रीय संगीताचा कायर कम
6. ऋतूर् आणिणि सणि यांवर आणधािरत 'रंगसंगीत' हा सदिाबर्हार कायर कम
7. उन्हाळी सहल (िपिकिनक)

िवनायक मोघे

8. भारताच्या स्वातंतिदिनािनिमत्त अन्नदिान कायर कम

दिीपाली पेवक
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9. श्रीगणिेश चतुथी

िवद्याथी प्रतितिनधी:
शेषन अनंतसुब्रमण्यम

10. िदिवाळी
यांतील िकशोरगटासाठी िचतपिट आणिणि िहवाळी सहलीसारखे काही कायर कम
मंडळाच्या इतितहासात प्रथमच सुरू केले गेले, तर संकात आणिणि
गणिेशचतुथीसारखे नेहमीचे कायर कमदिेखील पितंग बर्नवण्यासारखा अनोख्या

उपिकमांतूर्न आणिणि ढोल-ताशा-लेझीमच्या यशस्वी प्रयोगांतूर्न अिधक बर्हारदिार झाले. या सवर कायर कमांत आणपिणि उत्साहाने
भाग घेतलात, आणयोजनात मदित केलीत आणिणि कायर कम यशस्वी केलेत. त्याबर्द्दल आणपिणिां सवार्वांचे मनःपिूर्वरक आणभार.
यापिैवकी उन्हाळी सहलीपियर्वांतच्या कायर कमांचा आणढावा पिूर्वारधारतील वातारपितात आणम्ही घेतला होता. उवर िरत कायर कमांबर्द्दल
थोडक्यात मािहती या वातारपितात दिेत आणहोत.
यािशवाय आणम्ही मंडळाच्या संकेतस्थळावरील पिानातही काही छोटामोठ्या सुधारणिा केल्या. मूर्ळ इतंग्रजीत असलेल्या
दिव्ु यांचे मराठीतील भाषांतर िदिसूर् लागण्याची व्यवस्था करण्यात आणली. तसेच संकेतस्थळाच्या माध्यमातूर्न सभासदिांना
एकमेकांना सूर्चनाफलकाच्या माध्यमातूर्न एक व्यासपिीठ उपिलब्ध करून दिेण्यात आणले . सूर्चनाफलकावर आणजच्या घडीला
१९ िनरिनराळया सूर्चना/िवषय मांडण्यात आणले आणहेत. येत्या काही काळात या मंचाची लोकिप्रयता आणिणि उपियुक्तता
आणणिखी वाढेल अशी आणम्हाला आणशा आणहे.
या वषीच्या कायर कािरणिीवर आणम्हाला काम करायची संधी िदिल्याबर्द्दल आणिणि वषर भरात आणम्हाला िदिलेल्या भरघोस
प्रितसादिाबर्द्दल आणम्ही आणपिले अत्यंत आणभारी आणहोत.

धन्यवादि!
संचालक मंडळ २०१०-११,
महाराषर मंडळ िपिट्स्बर्गर

स्वातंत्र्यदिदिनािनिमित्त अन्नदिान कायदर्यक्रमि
भारताच्या स्वातंत्र्यिदिनािनिमत्त महाराषर मंडळाने अन्नदिान उपिकम राबर्िवला. मंडळाच्या सभासदिांपिैवकी सुमारे २५ मोठ्या व
१० छोटांनी या उपिकमात िहिररीने सहभाग घेतला. या उपिकमाच्या िनिमत्ताने गरजूर् लोकांसाठी छोले, बर्टाटा रस्सा,
भात, नान, आणिणि सॅलड असं खास भारतीय जेवणि बर्नवण्यात आणलं . सकाळी ११ वाजता स्वयंपिाकास सुरुवात झाली
आणिणि दिपिु ारी १ वाजेपियर्वांत सगळं अन्न तयार होऊन "लाईट ऑफ लाईफ" (http://lightoflife.org) या
संस्थेकडे संध्याकाळच्या जेवणिासाठी वेळेत रवाना झालं . या कायर कमासाठी िहंदि ूर्-जैवन मंिदिराच्या स्वयंपिाकघराची व्यवस्था
उपिलब्ध करून िदिल्याबर्द्दल मंिदिराचे आणभार. तसेच या अन्नदिान उपिकमासाठी उपिित स्थत असलेल्य सवर स्वयसेवकांचे
आणभार:
• ितशा व अिमता अंबर्े • आणशना, मोिहत, वीणिा व शंतनु िभडे • िरया व राजेश िदिवेकर • कौस्तुभ िगंडे • शोभा व
अरुणि जतकर • िश्रया जोग • शारदिा व अनुपि कणिेरी • िमहीर व अनघा लेले • ज्योती मुळे • अरिवंदि पिाठक •
नताशा, िनिकता, सीमा व शैवलेश पिाटकर • पिूर्िणिर मा सांपिळे
या कायर कमाची छायािचते मंडळाच्या संकेतस्थळावर पिहावीत.

गणे शचतुर्थीच्यदा कायदर्यक्रमिाचा आढावा
सालाबर्ादिप्रमाणिे याही वषी मंडळाची गणिेश चतुथी िहंदि ूर्-जैवन मंिदिरात साजरी झाली. या वषीच्या कायर कमाची काही खास
वैविशष्टे अशी:


िपिट्सबर्गर च्या िनरिनराळ्या िवद्यािपिठांत िशकणिारे िवद्याथी मंडळाच्या गणिेशचतुथीच्या कायर कमासाठी उपिित स्थत राहू
इतित च्छतात. दिरवषी मंडळाच्या सभासदिांमाफरत त्यांची जाण्यायेण्याची सोय केली जाते . या वषी मात िवद्याथ्यार्वांकडूर् न
िमळालेल्या अभूर्तपिूर्वर प्रितसादिामुळे एका खास बर्सची व्यवस्था केली गेली. कानेगी मेलन िवद्यापिीठ, िपिट्स्बर्गर
िवद्यापिीठ, ड्युकेन िवद्यापिीठ, इत. िवद्यािपिठांतील सुमारे ५० िवद्याथ्यार्वांनी या सेवेचा लाभ घेतला.



या वषी ढोल-ताशा आणिणि लेझीमच्या गजरात गणिरायाची िमरवणिूर्क मंिदिराच्या खालच्या सभागृहापिासूर्न मुख्य
मंिदिरापियर्वांत नेण्यात आणली.



या वषी लहान मुलामुलींनी गणिपिती अथवर शीषर आणिणि अगदिी लहान मुलामुलींनी "प्रणिम्य िशरसा दिेवम्" या श्लोकांचे
पिठणि केले.



या वषीची पिूर्जा मंडळाची दिीघर कालीन सभासदि श्री. अरूणि व सौ. शोभा जतकर यांच्या हस्ते करण्यात आणली.
(श्री. अरूणि जतकर यांचे या गणिेशचतुथी कायर कमाबर्द्दलचे मनोगत पिुढे दिेत आणहोत.)



मंडळाच्या िमरवणिुकीची िचतफीत शैवलेश बर्ोकील यांनी काढली आणिणि मंडळाचे सभासदि आणलोक करंबर्ेळकर यांनी
उत्स्फूर्तर पिणिे ती साम टीव्हीकडे पिाठवली. त्यानुसार आणपिल्या िमरवणिुकीचा समावेश साम टीव्हीवर गणिेशोत्सवातील
एका खास कायर कमात करण्यात आणला. त्याची िचतफीत यूर्टूर्बर् वर
http://www.youtube.com/watch?v=SIeNxwMC9wg येथे पिहावी.

लेझीम आणिणि स्तोत पिठणिाच्या कायर कमात खालील मुलामुलींनी भाग घेतला. त्यांचे अिभनंदिन:
• करणि बर्ोकील • सूर्रज बर्ोकील • श्रेयस रायखेळकर • हरीश व्यंकट • कुमुिदिनी व्यंकट • आणशना िभडे • मोिहत
िभडे • अणिेश दिांडेकर • शाल्मली जोशी • रोहन पिरांजपिे • िदिव्या भट • आणिदि बर्ाळसराफ • तनव दिांङेकर
लेझीम आणिणि स्तोत पिठणिाचे कायर कम मुलांकडूर् न बर्सवूर्न घेण्यात खालील व्यक्तींची मदित झाली. त्यांचे िवशेष धन्यावादिः
• सुचेता आणिणि िवनायक मोघे • तेजस पिरांजपिे • अक्षय राजहंस • िश्रया जोग
या कायर कमासाठी श्री. रत्नाकर मुजुमदिार यांनी खास आणरास तयार केली होती. त्याबर्द्दल त्यांचे धन्यवादि.यािशवाय ढोलताशा िमळिवण्यासाठी कौस्तुभ िगंडे यांनी खूर्पि धडपिड केली आणिणि शहराच्या आणसपिासची अनेक दिक
ु ाने पिालथी घातली.
ढोल-ताशामुळे या वषीच्या िमरवणिुकीला एक वेगळाच रंग चढला. कौस्तुभने घेतलेल्या मेहनतीबर्द्दल त्यांचेही खास
धन्यवादि! त्यािशवाय ज्या सभासदिांनी महाप्रसादिासाठी अन्न वाढायला मदित केली त्या सवार्वांचे िवशेष आणभार!
गणिेशचतुथीच्या कायर कमासाठी मंडळाच्या सभासदिांना आणिणि उपिित स्थतांना मंडळ महाप्रसादि म्हणिूर्न भोजनाची व्यवस्था
करते. िशवाय या वषी िवद्याथ्यार्वांसाठी खास बर्सची व्यवस्था करण्यात आणली. यांसाठी मंडळ कोणितेही शुल्क आणकारत
नाही. पिरंतु मंडळाला सभासदिांनी िदिलेल्या दिेणिग्यांच्या रकमेतूर्न हा खचर िनभावला जातो. या वषीच्या खालील दिेणिगीदिारांचे
आणभार :
• बर्दिामी • बर्ेळंबर्े • बर्ेरीवाल • भडसावळे • (हेमंत) भावे • भेडे • िभडे • चंदा • अनािमक • दिेवरस • िदिवेकर •
(बर्ळवंत) दिीिक्षत • (िनरंजन) दिीिक्षत • गांधी • घाटे • िगंडे • हेगडे • (राजेद) जाधव • जतकर • (शरदि) जोशी •
कापििडया • लांबर्ोर • लोवलेकर • मढीकर • मेढेकर • मनोहर • मुजुमदिार • फुले • राव • वालावलकर • साबर्डे
सांपिळे • साने • तेरदि
े ेसाई • उमरेडकर • वटी
या सवार्वांचे िवशेष धन्यवादि!

ह्या वषीच्या पिूर्जेचे यजमान श्री. अरूणि जतकर यांनी आणम्हाला िलहू न पिाठवलेले गणिेशचतुथी सोहळ्याबर्द्दलचे मनोगत
आणम्ही आणपिल्याला ईमेलद्वारे आणपिल्याला पिाठवले होते . संग्रहाखातर ते या वातारपितात पिुन्हा समािवष करीत आणहोत.

िदिवाळीच्यदा कायदर्यक्रमिाचा आढावा
२०११ सालच्या िदिवाळी कायर कमाने मंडळाच्या रौप्यमहोत्सवी वषारची सांगता झाली. सुमारे ३०० हू न अिधक लोकांच्या
उपिित स्थतीत या वषीचा िदिवाळी कायर कम नॉर्थर अॅॅिलगेनी इतंटरमीिजयेट् शाळे च्या सभागृहात पिार पिडला. दिपिु ारी ४
वाजण्याच्या सुमारास फराळ आणिणि गाठीभेटींनी कायर कमाला सुरुवात झाली. त्यानंतर मंडळाच्या ज्येष्ठ सभासदि सौ. सुधा
दिीिक्षत यांच्यासह इततरांनी िदिवाळीिनिमत्त श्रीलक्ष्मीची आणरती केली. त्यानंतर िविवधगुणिदिशर नाचा कायर कम सभागृहात सुरु
झाला. िपिट्स्बर्गर मधील लहानमोठ्या सवर वयोगटातील सभासदिांनी एकापिेक्षा एक सुरख
े असे २० कायर कम सादिर केले. यांत
शास्त्रीय, उपिशास्त्रीय आणिणि अवारचीन असे नृत्याचे प्रकार, संगीत आणिणि नाटक असे सवर कलाप्रकार समािवष होते.
मनोरंजनाच्या कायर कमानंतर मंडळाची वािषर क सवर साधारणि सभा पिार पिडली. मंडळाच्या मावळत्या संचालक
मंडळाचे अध्यक्ष, उपिाध्यक्ष आणिणि कोषाध्यक्षा यांनी वषर भरातल्या कायर कमांचा आणिणि मंडळाच्या आणिथर क पििरस्थीतीचा
आणलेख सभासदिांसमोर मांडला. त्यानंतर नवीन वषीच्या संचालक मंडळावरील सदिस्यांची िनवड केली गेली. मंडळाच्या
िनवारचन सिमतीवरील श्री. अजय बर्ेळंबर्े आणिणि सौ. सुिचता लांबर्ोर यांनी नवीन वषीच्या संचालक मंडळाची ओळख करून
िदिली. त्यानंतर सवार्वांनी जेवणिाचा आणस्वादि घेतला. शेवटी प्रदिीपि फुले, िविनता बर्ेळंबर्े आणिणि शकंु तला िशंदिे सादिर केलेल्या
कॅिरओकी गीतांवर सवार्वांनी आणधी दिांिडयाचा आणिणि नंतर उत्स्फूर्तर नृत्याचा आणनंदि घेतला.
दिर कायर कमाप्रमाणिे याही वेळी आणम्हाला अन्न वाढण्यासाठी अनेक सभासदिांनी उत्स्फूर्तर पिणिे मदित केली, त्याबर्द्दल
त्या सवार्वांचे आणभार! तसेच दिरवषीप्रमाणिे याही वषी रॅफल्सच्या माध्यमातूर्न िनधी गोळा करण्यात आणला. या वषी मंडळाकडे
सुमारे ४५० डॉर्लसर िनधी गोळा झाला. रॅफल्स िवजेत्यांचे अिभनंदिन आणिणि रॅफल्स पिुरस्कत्यार्वांचे खास आणभार!
या वषीचा फराळ बर्नवूर्न आणणिण्यासाठी खालील व्यक्तींनी पिुढाकार घेतला. त्या सवार्वांचे धन्यवादि!

शेव:

नीता िशंदिे, पिूर्जा ितपिाठी, अंजली मेढेकर, ज्योत्स्ना फुले

करंजी:

शकंु तला िशंदिे, िनवेिदिता बर्दिामी, माधुरी गोडसे, िनमा कार

चकली:

मनाली साने, स्वाती मुजुमदिार, वीणिा िभडे, लक्ष्मी महाजन, शारदिा कणिेरी

िचवडा:

अित स्मता रंगनाथन, िविनता बर्ेळंबर्े, अचर ना चौक, अनघा लेले

शंकरपिाळे : अिमता मुल्हेरकर, मीनल वैवद्य, वृषाली जोशी, जान्हवी जोशी, अंजली पिरांजपिे
लाडूर् :

िनवेिदिता भट्टे, अित श्वनी साळुं खे, संगीता बर्ोकील, शोभा जतकर, लीना ठकार

मंडळाच्या संचालक मंडळावरील काही सभासदि िनवृती घेत आणहेत, तर काही पिुढच्या वषीच्या कायर कािरणिीवर
काम करण्यास उत्सुक आणहेत. जुन्या सभासदिांच्या अनुभवाचा आणिणि नव्या सभासदिांच्या उत्साहाचा नवीन संचालक
मंडळाला नक्कीच फायदिा होईल. येत्या वषी ते मंडळाचे कायर कम चोखपिणिे सादिर करतील अशी आणम्हाला खाती आणहे .
नविनवारिचत संचालक मंडळाची संरचना अशी आणहे:
• शंतनु िभडे (अध्यक्ष) • िवनायक मोघे (उपिाध्यक्ष) • प्रीती पिोतदिार (सिचव) • िविनता बर्ेळंबर्े (कोषाध्यक्षा) •
राजेश िदिवेकर (जालसंचालक) • शेषन अनंतसुब्रमण्यम (िवद्याथी प्रितिनधी) • सुभाष हेगडे • राजेद जाधव •
चेतन काळभोर • मीता लोवलेकर • राजेद महाजन • सेजल रानडे • अित श्वनी साळुं खे • राहु ल तेलंग
नविनवारिचत संचालक मंडळाचे अिभनंदिन, तसेच मावळत्या संचालक मंडळाकडूर् न शुभेच्छा!
- संचालक मंडळ २०१०-११, महाराषर मंडळ िपिट्स्बर्गर

