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संपादकीय 
 

िमस्कार मींडळी, 

अिुबींध सहमती २०१९-२०२० चा शेवटचा अींक  ा हवशेिाींक म्हणूि प्रकाहशत करतािा हवशेि आिींद  ोत आ े. गेल्या 

विी जािेवारी मधे्य िवीि सहमतीच्या कायणकाररणीतील सहचव या पदाहधकारा व्यहतररक्त माझ्यावर माहसकाच्या 

सींपादिाची जबाबदारी सोपवण्यात आली. खरेतर माझी पाटी एकदम कोरी  ोती, म्हणजे या कामाचा पूवाणिुिव िव्हता 

पण हदलेले काम पूणण करण्याचा उत्सा  जरूर  ोता. माझ्या मींडळातील स काऱयाींच्या आहण िव्या आहण जुन्या 

जाणकार लेखकाींच्या मदतीिे अिुबींधचे काम सुखकर झाले. 

अींकासाठी लागणारी ताींहत्रक मदत, अींक जुळवणी तसेच मराठी िािेची उत्तम जाण असलेला अमेय पराींजपे याचा 

हवशेि उले्लख करते. अमेयिे बरेचदा रात्री उहशरा जागूि काम पूणण केले. तसेच चेति हवधाते, हमहलींद काहिटकर याींच्या 

अिुिवाचा िक्कीच उपयोग झाला. अींकातील लेखाींचे पू्रफ तपासणी साठी मराठीची उत्तम जाण असलेल्याींची मदत 

झाली. 

असे म्हणतात हक, पूवणतयारी ह  कोणत्या ी कामाची सुरुवात असते. त्याप्रमाणे अिुबींधसाठी आपल्या हवहवध 

वयोगटातील वाचकाींिा काय वाचायला आवडेल, तरुण हपढीला प्रोत्साह त तसेच त्याींच्या िािेत वाचता येईल म्हणूि 

इींग्रजी िािेतील लेख, अींक बाींधणी, सुसूत्रता, मागोवा (मींडळाच्या साींसृ्कहतक कायणिमाचा आढावा सदर), आपल्याच 

समाजातील व्यावसाहयकाींिा जाह रातीच्या सींधीची उपलब्धता इ. चा हवचार करूि अींकाची हिहमणती केली गेली. 

अींकासाठी उत्तम साह त्य असेल तरच तो वाचिीय  ोतो आहण ते हमळवणे फार हजकरीचे आहण सबुरीचे असते. मला 

साींगण्यास अहतशय आिींद  ोतो हक, आता आपल्या अींकाला साह त्य देणाऱया लेखकाींची सींख्या वाढली तसेच वाचकाींची 

सुद्धा..     

अिुबींधचा ‘स्त्री शक्ती’ हवशेिाींक प्रकाहशत करतािा आम्हाला हवशेि आिींद  ोत आ े. कारण हवशेिाींक काढणे  े एक 

धाडसी पाऊल  ोते आहण आम्ही ते उचलले. आपण िे मीच इहत ासातील स्त्री व्यस्तक्तमते्व व त्याची माह ती वाचतो 

हकीं वा त्याींचे दाखले देत असतो. पण, आताच्या शतकातील आहण आपल्यातीलच तरुण हपढीला सुद्धा स जगत्या 

आपल्याशा वाटतील अशा तुमच्या आमच्यातील स्तस्त्रया, मुली ींचे अिुिव, त्याींचा सींघिण, हवचार, आहण यशोगाथा 

तुमच्यापयंत पो ोचवूि स्त्री शक्तीचा सन्माि करत आ ोत. 

यातील का ी ींची कायणके्षते्र जरा  टके आ ेत. ‘हतचा’ स्वप्पूतीकडे जाण्याचा सींघिण, त्यासाठी लागणारी प्रबळ इच्छाशक्ती, 

 ाती आलेली जबाबदारी, त्यातूि हमळणारे पूणणत्त्वाचे समाधाि, घरी ‘ ोममेकर’ िूहमका ती आिींदािे आहण समथणपणे 

हििावत असते. या आहण अिेक िूहमका हििावतािा हतची दृष्टी मात्र व्यापक  ोत आ े. तरी ी मला वाटते, आजची 

स्त्री सामाहजक समाितेच्या लढ्याला तोींड देत आ े. पण  ा लढा ज्याींिी अमेररकेत लढला त्या अमेररकि सवोच्च 

न्यायालयाच्या न्यायाधीश कै. रूथ बेडर हगींग्सबगण याींिा  ा हविय श्रद्धाींजली ठरेल.    

अींकात कथा, काव्याीं मधील स्त्री, पररस्तथथतीला शरण ि जात कणखरपणे उिी राह लेली हदसते. आधुहिक ह रकणी 

(लेफ्टिींट जिरल डॉक्टर माधुरी काहिटकर) याींची यशोगाथा, का ी ींच्या आठवणी, पुढारलेल्या स्त्रीहवश्वाचे हवचार, 

सींसृ्कत सुिाहिते यासारख्या लेखिािे  ा हवशेिाींक समृद्ध झाला आ े. तसेच मॅसाचु्यसेट्स मधे्य मराठी पालकाींच्या 



 

पोटी जन्मलेल्या, ज्याींचे बालपण आपल्या मींडळाच्या साहिध्यात गेले, व आज उच्च पदावर  पो ोचलेल्या दोि बह णी ींची  

वाटचाल िक्कीच आपल्या तरुण मुली ींिा त्याींच्या धे्ययपूतीकडे जाण्यास उमेद देईल. 

युथ हविागातूि सुद्धा स्तस्त्रयाींहवियीची प्रामाहणक मते आपल्याला वाचायला हमळतील. ‘प्रहसद्ध स्तस्त्रयाींचे कोडे’ 

सोडवायला गींमत येईल. कु. रोह णी जोशीची कामहगरीसुद्धा गौरवास्पद आ े. बालजगतसुद्धा देखणे झाले आ े. 

अींकाच्या मुखपृष्ठा बद्दल हवशेि साींगायचे म्हणजे अमेररकेत रा णारी मराठी तरुण हपढी, ज्या आदरणीय स्तस्त्रयाींिा 

आपले आदशण मािते त्याचे प्रतीक, पेस्तिलच्या सा ाय्यािे जान्हवी जोगळेकर या मुलीिे हचतारलेले आ े. 

अशा ‘स्त्री-शक्ती’ हवशेिाींकािे आमची सहमती शेवट गोड करत आ े, ‘Cherry on Top’. अिुबींध च्या हवशेिाींकासाठी 

साह त्य हदलेल्या प्रते्यकाची सींपादकीय सहमती हवशेि आिारी आ े. या दोि विांच्या कालावधीत अिेक लेखक हमत्र 

मैहत्रणीशी बींध/िाते जुळले, बरेच का ी हशकायला हमळाले. मींडळाचे अध्यक्ष सींतोि साळवी, याींिी आमच्यावर 

दाखवलेला हवश्वास यामुळे ह्या जबाबदारीचा कधी ताण जाणवला िा ी. त्याींचे हवशेि आिार.  

 ा वाचिािींद तुमचा यींदाचा दीपोत्सव लखलखीत करेल अशी आशा करते. आपला प्रहतसाद  ीच आमची दाद. 

धन्यवाद.  

 

 

आपली,    

सौ सीमा काहिटकर  

 

 

लवशेष नोदं- स्त्री शक्ती या हवशेिाींकात का ी साह त्य लेखकाींच्या हविींतीवरूि इींग्रजी िािेत हदले आ ेत. त्याींची 

आतापयंतची वाटचाल तरुण हपढीला वाचता येईल  ा एकच उदे्दश त्यामागे आ े.  

           

 

 

  

          

  



 

 

 

 

अिुबींध माहसकात जाह रात करण्यासाठी कृपया सींपकण  करा: 

 

सीमा काहिटकर (सींपादक)  - seema.kanitkar@nemm.org 

रवी कुलकणी     (हवत्त)   - ravi.kalkarni@nemm.org  

अनुबंध संपादक सलमती   

   

संपादक :  सीमा काहिटकर 

 

संपादक सहाय्य  :  हमहलींद काहिटकर  

सींतोि साळवी 

 

मांडिी व सजावट :  अमेय पराींजपे 

 

जालहरात सहाय्य : रवी कुलकणी 

 

मुखपृष्ठ : जान्हवी जोगळेकर (१४ विे)  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

***लेखांत व्यक्त झालेली मते ही पूर्णपरे् संबंधित लेखकांची आहेत. नू्य इंग्लंड महाराष्ट्र  मंडळ तसेच संपादक सधमती त्ांच्याशी सहमत 

असेलच असे नाही. 

***अींकासाठी सवण काळजी घेतली गेली असली तरी छपाईत हकीं वा अन्य इतरत्र का ी चूक िूल झाली असल्यास उदार 

मिािे ती िजरेआड कराल अशी आशा आ े. 

***अिुबींध माहसकामधे्य सुशोिीकरणासाठी वापरण्यात आलेली हचते्र  ी माह ती अींतजाणलातूि घेण्यात आलेली आ ेत. 

त्याींचे मालकी  क्क सींबींहधत मालकाींकडे असूि नू्य इींग्लींड म ाराष्टर  मींडळाकडे िा ीत. 



 

अध्यक्षीय मनोगत 
िमस्कार मींडळी, 

सवणप्रथम NEMM सहमती तफे तुम्हा सवांिा हदवाळीच्या  ाहदणक शुिेच्छा!! 

दोि विे कधी सींपली ते कळलींच िा ी.  े कधी शक्य  ोते? जेव्हाीं आपण सगळे एकत्र राहूि आपल्या कमु्यहिटीसाठी 

सचोटीिे काम करतो. तसाच अिुिव मला गेली दोि विे आला.  

सवणप्रथम मला आमच्या कहमटीचे मिापासूि कौतुक करावेसे वाटते. आमच्या कहमटीिे खरोखरी गेली दोि विे 

मिापासूि माझ्याबरोबर खाींद्याला खाींदा लावूि काम केले आ े. प्रते्यक कहमटी मेंबरिे समोर जे हदसेल ते काम, 

दुसऱयाची वाट ि बघता अहतशय उत्तम रीतीिे पार पाडले आ े. तसेच आम्हाला लािलेल्या Volunteers ची मदत. 

त्याींिी सदैव मदतीचा  ात पुढे केला.  

गेली दोि विे आपल्या “NEMM COMMUNITY” िे जी आम्हाला साथ हदली आ े, ती आम्ही कधीच हवसरणार िा ी. 

तुमच्या साथीमुळेच आमचा उत्सा  हिगुहणत झाला आहण आम्ही िरपूर जोमािे हवहवध योजिा पह ल्या विी सफलरीत्या 

पार पडू शकलो.  

पह ल्या विी जेव्हा आम्ही सुरुवात केली तेव्हाच आम्ही ठरहवले की, आपण कायणिमात थथाहिक कलाकाराींिा, 

िारतातूि येणाऱया कलाकाराींबरोबर काम करण्याची सींधी हदली पाह जे. त्यामुळे आम्हाला जेव्हा शक्य  ोते, तेव्हा 

थथाहिक कलाकाराींिा िारतातील कलाकाराींबरोबर काम करायची सींधी हदली. त्याहशवाय इतर कायणिमात थथाहिक व 

अमेररकेतील कलाकाराींिा िरपूर सींधी देण्याचा प्रयत्न केला. प्रते्यक कायणिमाला आपण शाळेचे रेन्ट िरपूर देतो, 

त्यामुळे शाळेचा पुरेपूर उपयोग करायचे आमच्या कहमटीिे ठरहवले, जे दुपारचे दोि ते तीि तास आम्हाला हमळाले, 

त्या वेळेत आम्ही वेगवेगळी सेहमिासण, मुलाींसाठी आटण आहण िाफ्ट (मराठी सणाींिुसार), गुढीपाडवा शोिायात्रा, 

पाककला स्पधाण, कॅरम आहण बुस्तद्धबळ स्पधाण यशस्वीरीत्या आयोहजत केल्या. आपल्या “NEMM COMMUNITY” 

मधे्य सवाणिा आपल्या “नू्य इींग्लींड” रह वाश्ाींसाठी का ीतरी करायची इच्छा असते, त्यासाठी आम्ही का ी कायणिमाींिा 

“हवींटर क्लोथ डर ाईव्ह“ आहण “कॅि फूड डर ाइव्ह“, ”सू्कल सप्लाय डर ाईव्ह“ इत्यादी योजिा आयोहजत केल्या. तसेच वयविे 

६०+ च्या पुढील सिासदाींसाठी ‘एव्हरग्रीि’ या गु्रपची मुहूतणमेढ रोवली आहण िव्यािे  जॉईि झालेल्या युथचा गु्रप परत 

चालू केला.आमच्या उत्सा ी, कतणबगार “Ladies Committee” मेम्बसणिी फोटो बुथची कल्पिा अहतशय चाींगल्या 

पद्धतीिे आयोहजत केली, आपली ह  कल्पिा सगळ्याींिा एवढी आवडली हक बाकीच्या मींडळाींिी सुद्धा फोटो बूथ चालू 

केले. गेल्या दोि विाणत आम्ही “अिुबींध” माहसकाची लोकहप्रयता िरपूर प्रमाणात वाढवली आ े. आपले बरेच मेंबसण ि 

चुकता आपले लेख, कहवता इत्यादी आपल्या माहसकात वारींवार देत असतात. 



 

आमच्या साींसृ्कहतक कायणिमासाठीचे बुहकीं ग तसेच मेम्बसणचा डेटा सींकहलत करूि त्याचे ‘Tugoz’ या सींथथेमाफण त 

काम सुरळीत चालू केले.   

आमचे दुसरे विण सींिाींतीच्या सणािे व्यवस्तथथत चालू झाले. िे मीप्रमाणे आम्ही हतळाचे लाडू,  लवा, ल ाि मुलाींचे 

 लव्याचे दाहगिे आहण वाणाची ऑडणर िारतात हदली. “Snow Storm” च्या िीतीपोटी सींिातीचा कायणिम आपण 

थथाहिक कलाकाराींसोबत हकीं वा ”ईस्ट कोस्ट“ कलाकाराींसोबत साजरा करतो. ह्या विी दोि एकपात्री प्रयोग 

“Washington DC” च्या कलाकाराींिी यशस्वीरीत्या प्रिुत केले आहण आपल्या पे्रक्षकाींिा देखील दोन्ही प्रयोग अहतशय 

आवडले. सींिाती पाठोपाठ आपण “गाण्याींचे गाव“  ा अहिरुद्ध जोशी आहण टीमचा कायणिम “BMM” च्या स कायाणिे 

आयोहजत केला आपल्या सवांच्या आवडीच्या गाण्याींिी  ी मैहफल छाि रींगली.  

माचण मह न्यात पूणण जगावर कोरोिाचे सींकट आले. थोड्याच अवधीत जगाचे सवण हियम बदलले आहण आपली 

हदिचयाणच पूणणपणे बदलली. आमच्या कहमटीिे सुद्धा गव्हिणर आहण “CDC” च्या हियमाींचा माि ठेवूि आमचे सवण 

ठरलेले अहतशय सुींदर कायणिम एका मागोमाग एक अहतशय जड अींतः करणािे रद्द केले.  

ह्या कठीण परीस्तथथतीत देखील आमच्या कमीटीिे  ार मािली िा ी. िव्या जोमािे कहमटी पुन्हा कामाला लागली आहण 

त्यातूिच “Covid Fundraising”, म ाराष्टर  हदिाचा कायणिम, “NEMM GOT TALENT”, “ONLINE गणेशोत्सव” 

इत्यादी वेगळ्या प्रकारचे कायणिम आम्ही आपल्या समोर सादर केले. आमच्या प्रते्यक व्हचुणअल कायणिमाला तुम्ही 

उसु्फतणपणे प्रहतसाद हदलात त्याबद्दल पुन्हा एकदा मिः पूवणक आिार.  

जेव्हा आम्ही कहमटीच्या कामाला दोि विांपूवी सुरुवात केली तेव्हा मी आपल्या मींडळाचे एकेचाळीस विाणपूवी 

हलह लेले “Constitution” वाचले. एकेचाळीस विाणत मींडळाचे कायणिम, काम करण्याची पद्धत, हियम इत्यादी िरपूर 

बदलले आ ेत. त्यावेळीच ठरवलीं हक आपण टरस्टी ींच्या स कायाणिे “NEMM Constitution” पूणणपणे िवीि हलह ली 

पाह जे. टरस्टी ींच्या मदतीमुळे आपली िवीि Constitution ऑक्टोबर मह न्यात जिरल बॉडी मीहटींगमधे्य सवणमतािे 

मान्य झाली.  

आता माझी अध्यक्षपदाची दोि विे जवळ जवळ पूणण झाली आ ेत. गेल्या दोि विाणत जी मला आपल्या समाजाबरोबर 

जवळूि काम करायची सींधी हमळाली ती मी आयुष्यिर हवसरणार िा ी. खरोखर आपला समाज कुठच्या ी चाींगल्या 

कायाणला मिापासूि पाठी ींबा देतो ह्याबद्दल दुमतच िा ी. 

कुठले ी समाजकायण म्हटले हक आपल्या बरोबर आपल्या साथीदाराची देखील तेवढीच तारेवरची कसरत चालू असते. 

गेल्या दोि विाणत माझी पत्नी, शे्वता (सींध्या) साळवीची जी मला साथ हमळाली त्यामुळे  ा प्रवास अहतशय सुींदर झाला. 

आम्ही दोघे उियताीं ह्या दोि विांच्या छाि आठवणी, प्रते्यक कायणिमाची लगीि घाई, तयारी, बे्रकफास्ट आहण 

हडिरच्या वेळी NEMM च्या गप्पा इत्यादी गोष्टी ीं बरोबर घेऊि जात आ ोत. चला तर मींडळी हिरोप घेतो.  

- संतोष साळवी 

   अध्यक्ष 



 

  



 

काययकारणी सममती (२०१९-२०) 

 
सींतोि साळवी 

 

 
सु ास कासार 

 
सीमा काहिटकर 

 
रवी कुलकणी 

 

 
अींजली माईर्कर 

 
अमेय पराींजपे 

 
अचणिा पािवलकर 

 

 
बकुल कािडे 

 
चींद्रकाींत हशरोळे 

 
चेति हवधाते 

 

 
हमहलींद रािडे 

 
सींदीप आडगावकर 

 
शे्वता साळवी 

 
स्तिता लाटे 

 
स्वाती हशींदे 



 

मागोवा 

िमस्कार मींडळी, मागील का ी मह न्यात मींडळाचे टॅलेंट शो आहण गणपती उत्सव  े कायणिम 

अत्यींत उत्सा ात पार पडले. याच कायणिमाची का ी क्षणहचते्र येथे देत आ ोत. 

  
      



 

अलिप्राय - गिपती उत्सव 

श्री गजािि प्रसन्न 

नू्य इींग्लींड मराठी मींडळाचा 2020 सालचा गणेशोत्सव. 

मींडळाचे अध्यक्ष श्री सींतोि साळवी याींिा, 

सपे्रम िमस्कार. 

प्रते्यक मराठी माणसाचा गणेशोत्सव  ा अहतशय हजव्हाळ्याचा िी आवडता सण असतो असीं म्हटल तर अहतशयोक्ती 

 ोणार िा ी. मग मी ी त्याला अपवाद िा ी. ह्याच शे्रय अथाणतच लोकमान्य हटळकाींिा आ े. केवढ्या दूर दृष्टीिे त्याींिी 

हब्रटीश राजवटीत  ा सण चालू केला. श्रावण मह िा सींपत आला की मला आपल्या मींडळाच्या गणेशोत्सवाचे वेध 

लागतात. ते्रचाळीस विांपूवी मींडळाची थथापिा झाली तेंव्हा श्री गणेशोत्सवािे मींडळाच्या कायणिमाींिा सुरुवात झाली. 

तेंव्हा आपल मींडळ म्हणजे अगदी ल ाि एक झोपडीच, सींतोि तुमच्या (आहण या आधीच्या प्रते्यक अध्यक्ष आहण 

कहमटीिे) त्याचा आज अहलशाि राजवाडा केला आ े.   े वैिव पाहूि मला अहतशय  िण  ोत आ े. मींडळ िवीि िवीि 

आघाड्याींवर यशस्वीपणे जात आ े याच फार कौतुक वाटत. 

तुम्ही गेले का ी विण  ी कामहगरी अहतशय उत्तम ररत्या बजावत आ ात. कालचा गणेशोत्सवाचा सो ळा म्हणजे 

मींहदराचा कळसच झाला. कायणिमाला सुरुवात वेळेवर झाली  े सुद्धा अहतशय म त्वाच आ े.  िेत्रदीपक आहण देखणा 

असा  ा कायणिम झाला. करोिा व्हायरसच्या म ापुरात खचूि ि जाता मींडळाच्या कहमटीिे अहतशय पररश्रम घेऊि 

 ा उत्सव साजरा केला. याच राहूि राहूि कौतुक वाटत आ े. झुम माध्यमाच्या िारे  ा कायणिम सादर केला गेला. ती 

टेस्तिकल बाजू अत्यींत चोखपणे साींिाळणाऱया स्वयींसेवकाींचे हकती आिार मािू? मला या कायणिमातील सवण 

स्वयींसेवकाींची िाींव माह त िा ीत त्यामुळे मी ती इथे घालू शकत िा ी तरी त्याबद्दल हदलगीर आ े. पण त्या त्या व्यक्तीींची 

माझ्यातफे पाठ थोपटायला हवसरू िका (तुमच्यासकट)! 

पुजेची आरास खूप कलात्मक आहण िाहवन्यपूणण  ोती. तसचीं पुजेची िोडशोपचारी थाटातील तयारी, म ाप्रसाद आहण 

मोदक याचीं ताट पाहूि मला मी िारतात तर िा ी िाीं असीं वाटलीं. त्यािे प्रत्यक्ष गणराया ी प्रसन्न पावला असणार यात 

शींकाच िा ी. श्रीकाींत जोशी गुरुजी ींचे सींसृ्कत उच्चार अस्खहलत  ोते. आरती झमू मुळे घराघरात दुमदुमली. 

पूजा झाल्यावर इतर सगळ्या सिासदाींच्या घराघरात साजरा केलेला गणराया दाखवलात ते फारच आवडल. बहुतेक 

हठकाणी पुढच्या हपढीिे गणपतीची आरास केली  ोती, ती फार कल्पकतेिे केली  ोती याचा फार आिींद झाला.  



 

ल ािपणी आम्ही दादरला घराघराींतूि गणपतीचे दशणि घ्यायला जात असू त्याची सुखद आठवण झाली. त्या सवांचे 

मिापासूि कौतुक.  

श्री अहविाश पाटील, प्रशाींत कुलकणी व समीर घैसास याींिी मींडळाचे कायदे कािूि अहतशय सोप्या रीतीिे सवांिा 

समजावूि साींहगतले. िे मीप्रमाणे ल ाि मुलाींसाठी सुद्धा छाि कायणिम  ोता. गणपती घडहवण्याच प्रात्यहक्षक  ी 

कल्पिा इतकी आवडली की मी  ाताशी पे्लडो काीं िा ी ठेवला याची  ळ ळ वाटली. सींतोि त्या कलावींत हशहक्षकेच 

माझ्यावतीिीं अहििींदि िक्की करा. 

सींतोि, तुम्ही सगळ्याची ओळख जातीिे करूि देत  ोतात आहण त्याींचे आिार  ी जा ीररीत्या ि हवसरता मािलेत, 

त्याींिा िेडीट हदलींत  े पाहूि अहतशय आिींद झाला. सगळ्याींिा साींिाळूि घेता िी त्याींच्या अमोल वेळाच-मदतीच म त्व 

तुम्ही सतत जपता,  े माझ्या गेले का ी विण लक्षात आल आ े.  ा एक दुहमणळ गुण सेिेच्या अहधकाऱयाकडे असणीं  े 

अहतशय म त्वाच आ े िी तो तुमच्याकडे आ े. 

शेवटचा साींसृ्कहतक कायणिम-डॉ. सींजय उपाधे्य याचीं प्रवचि. ‘मि करा रे प्रसन्न’  े म्हणजे चेरी ऑि द टॉप. त्याींिी 

ज्ञािेश्वरी िी गीतेचा उपदेश इतका  सत खेळत स जपणे पे्रक्षकाींपयंत पो ोचवला की ते प्रवचि  ोत याचा हवसर 

पडला. 

सींतोि, सरते शेवटी तुमचा हवद्यार्थ्ाणिा “जपूि र ा”  ा बहु मोलाचा  ळुवार सींदेश ऐकल्यावर माझ मि गह वरूि 

आल. इतकीं  बारीक सारीक लक्ष तुमच  ोत. आता सवाणत शेवटी म्हणजे तुमची अधांहगिी शे्वता व इतर कुटुींबीय याींच ी 

तेवढच कौतुक मला राहूि राहूि करावस वाटतींय.  कारण अशा तऱ ेचीं सामाहजक कायण करण  ी अहतशय कठीण 

कामहगरी असते. त्याला घरच्या मींडळी ींचा िक्कम पाठी ींबा हमळाला तरच  े कायण यशस्वी  ोत. 

िे मी  ोणाऱया कायणिमात से्न ीसोबती प्रत्यक्ष िेटतात िी आिींद हिगुहणत  ोतो. या करोिाच्या साथीत झमू मुळे 

हमळालेली हदव्य दृष्टीिे तुम्ही आम्हाला तो आिींद िक्कीच हदलात. 

तुम्ही आयोहजत केलेल्या गणेशोत्सवाच गुणगाि गायला माझे शब्द तोकडे पडता ेत. आपल्या नू्य इींग्लींड मराठी 

मींडळाला माझ्या सदैव शुिकामिा आ ेत. तसचीं या पुढे येणाऱया प्रते्यक कहमटीला ी माझ्या  ाहदणक शुिेच्छा.  

मि:पूवणक धन्यवाद. 

 

- ज्योहत जोशी   



 

लललत लेख   

आठविीचं्या लहंदोळ्यावर  

 - श्रीमती आशा सोंदे (सलगर)  
 

आठवणी ीं या आकाशातील ढगाींप्रमाणे अचािक िरूि 

येतात आहण त्या मिात दाटूि आल्या हक, डोळ्या 

समोरूि िकळत तरळूि जातात. मला वाटते, आयुष्य 

 े अिेक आठवणी ीं हकीं वा प्रहचतीचें िाींडार आ े. 

ल ािपणापासूि आपण जे पा त आलो, अिुिवले त्या 

आठवणी ींिी आपले आयुष्य पुरेपूर िरूि पावते. आज 

त्याच आठवणी, ज्याप्रमाणे िरतीच्या वेळी समुद्राच्या 

लाटा हकिाऱयावर येऊि धडकतात त्याचप्रमाणे 

मि:पटलावर येत आ ेत.  

आज मह ला हदिाच्या हिहमत्तािे बऱयाच हठकाणी 

स्त्री/िारी गौरवाचे कायणिम  ोत असतात. मोठमोठ्या 

हशकलेल्या, उच्चपदथथ, हवहवध पातळयाींवर सींघिण 

केलेल्या, राजकारणी स्तस्त्रयाींचे हवचार टीव्ही, वतणमािपत्रीं, 

माहसके यातूि व्यक्त झालेली हदसतात. का ी ींचा 

‘जीविगौरव’ यासारख्या पुरस्काराींिी सत्कार ी  ोतो. 

सध्याच्या काळात सोशल मीहडयाच्या माध्यमातूि चाींगले 

िेतृत्व केलेल्या स्तस्त्रयाींची माह ती वाचायला, बघायला 

हमळते. पण  े जुन्या काळात म्हणजे एकोणीशेच्या 

दशकात, स्वात्रींत्र्यपूवण काळात, बऱयाच स्तस्त्रया अश्ा 

 ोत्या हक त्याींची ल ाि वयात लग्न व्हायची. हशक्षणाचा 

अिाव, घरखचाणला पैसे िसणे ऐक िा अिेक अडचणी. 

याच काळात 1909 मधे्य खािापूर येथे जन्मलेल्या एका 

िाजूक, कोवळ्या 12 विाणच्या साहवत्रीची ह  गोष्ट. ज्या 

वयात बाहुली घेऊि खेळायचे, बागडायचे, फुलायचे त्या 

वयात ह  आठ िावाींची एकुलती एक ब ीण लग्न करूि 

आपल्या पतीच्या घरी म्हणजे किाणटकातील धारवाड येथे 

आली. मग सुरु झाला हतच्या खडतर आयुष्याचा प्रवास.  

साहवत्रीचे पती मुींबई मधे्य KEM (King Edward 

Memorial)  ॉस्तस्पटल मधे्य डॉक्टरकी (MBBS) हशकत 

 ोते. तसेच मोठे दीर मुींबईत डॉक्टरकीची पॅ्रस्तक्टस करत 

 ोते. पण या िववधूच्या सींसाराची सुरुवात 

सासूसासऱयाच्या साहिध्यात सुरु झाली. सासरच्या घरचा 

मोठा राबता. शेणािे घर सारवणे, गाई म्हशी ींचे दूध 

काढणे, कीं दील, हचमणीच्या उजेडात चुलीत लाकडे 

टाकूि फुीं कणी च्या सा ाय्यािे स्वयींपाक करणे, िणींदाींची 

बाळीं तपण, सणवार अश्ा सवण व्यापात कधी स्वतः ला 

हवसरूि गेली आहण हतचे बालपण  रवूि बसली  े हतचे 

हतलाच समजले िा ी. सासूकडे बऱयाच गोष्टी हशकली. 

सासू पे्रमळ आहण शाींत स्विावाची  ोती. हतला या सवण 

कामात साींिाळूि घेई. हतला या व्यापात मा ेरी जायचे 

सोडा, साधी मा ेरची आठवण काढायची सुद्धा सवड 

हमळत िसे. रात्री थकूििागूि झोपल्यावरहमळालेली 

हवश्राींती हतला पुरे  ोई.  े सगळे अींगवळणी पडूि गेले 

 ोते. आपल्या मिीचे ह तगुज साींगायला पती ह  जवळ 

िव्हते हक एखादी मैत्रीण सुद्धा िा ी. बघता बघता 

साहवत्रीचे पती डॉक्टर झाले आहण पाच विांिी हतला 

मुींबई श रात येण्याचा योग्य आला.  

मुींबईमधे्य त्यावेळी म्हणजे 1925 मधे्य हब्रहटशाींचे राज्य 

 ोते. मुींबईत साहवत्रीचा खरा सींसार सुरु झाला. आहण 

गावच्या वातावरणातूि आलेल्या साहवत्रीच्या आयुष्याला 

एक वेगळे वळण हमळाले. श रात आल्यावर प्रथम चूल, 

शेगडी, स्टोव्ह, गॅस अशी िविवीि स्वयींपाकघरातील 

उपकरणे ती लीलया  ाताळू लागली. मुींबई श रातील 

धावपळीच्या वातावरणात हतची ताराींबळ उडत  ोती. 

त्यात पती डॉक्टर असल्यामुळे सूट-बूट, टाय,  ॅट असा 

त्याींचा पोशाख आहण ते ी फार हशिबद्ध त्यामुळे 

वेळच्यावेळी त्याींिा गोष्टी लागत. त्याींच्या दवाखान्याच्या 

वेळा साींिाळणे, मग पुढे मुले झाल्यावर त्याींच्या 

बालपणीच्या खोड्या, खेळ, शाळा यात हतचे ती बालपण 

शोधू लागली. कालाींतरािे श रातील हवहवध दुकािे, 
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फेरीवाले, शेजारपाजार  े िव्यािे अिुिवले व रोजची 

कामे हतला सोपी वाटायला लागली. व्यव ार करायला 

हशकली. ओळखी वाढल्या, िातेवाईक, येणारे जाणारे 

रोगी या सगळ्याशी हतच्या गोड, बोलक्या आहण  सऱया 

स्विावािे प्रते्यकाची हतिे मिे हजकूि घेतली. साहवत्रीचा 

मूळचा स्विाव दुसयांिा मदत करणे आहण त्याींची सेवा 

करणे  ा  ोता. ह्यातच हतला आिींद हमळत  ोता. मग 

घरी कोणी ी येऊ देत, ती त्याच पे्रमािे जमेल तसे त्याींची 

मदत, आदराहतर्थ् करत असे. घरी आलेल्या म्हाताऱया 

पेशींटला ती कॉफी करूि द्यायची. मुले injection च्या 

वेळी रडतात म्हणूि ल ाि मुलाींसाठी घरात 

Chocolate, हबस्तस्कटे ठेवायची ह  प्रथा हतिेच सुरु केली 

 ोती. कधी म्हाताऱया बायकाींिा घरी पो ोचवण्यास 

साींगणे, अडचणीत असलेल्या कुटुींबाला घरी जेवणाचा 

डब्बा पाठहवणे, घरी अचािक आलेल्या पाहुण्याींिा गरम 

गरम हपठले िात करूि खायला घालणे  े हतच्या हित्याचे 

आहण आवडीचे काम  ोते. त्यामुळे कोणी ी उपाशी 

पोटी जात िसत. डॉक्टरािा कधी रात्री अपरात्री 

स्तव्हहझटला जावे लागे.. मग धैयणवाि साहवत्री ते येईपयंत 

त्याींची वाट बघत असे. डॉक्टर तर, गरीब लोकाींकडूि 

उपचाराींची फी सुद्धा घेत िसत. त्यावेळी लोकाींची 

पररस्तथथती जेमतेम बेताची असे. डॉक्टरह  समाजकायण 

म्हणूि त्याकडे कािाडोळा करत. पॅ्रस्तक्टस चाींगली चालू 

असूिह   ातात जाि पैसे हमळत िसत. ते म्हणायचे पोट 

िरण्यासाठी ते पुरे आ े. अजूिपयंत सवणजण त्याींची 

आहण त्याींच्या समाजकायाणची आठवण काढतात. डॉक्टर 

म्हणजे देवमाणूस आहण साहवत्री म्हणजे साक्षात 

अन्नपूणाण. आदशण पहतपत्नी, हिः स्वाथी वृत्ती, सेवािावी 

स्विावामुळे अिेक लोक त्याींच्याकडे मि मोकळे करत 

असत. दोघे ह  जमेल तशी मदत करत. रोज येणाऱया 

पोस्टमिला गुळ पाणी देणे  े तर िे मीचे  ोते. त्याींिा 

हवचारायची “एवढे उन्हातूि हफरता जरा ताक देऊ 

का?“ ते पण काय, काकू, वाह िी असे सींबोधूि 

हवचारपूस करत. हतला कुठल्या ी बाबतीत मोठेपणा 

िव्हता. आहण  ो, साहवत्रीच्या  ातात एक वेगळीच कला 

 ोती. ती हचरोटे, चवडे (सारस्वत पदाथण), घीवर, 

रुखवताचे पदाथण सुींदर करायची. ह्यासाठी हतला 

अिेकाींकडे बोलावणे येत असे. लग्नासाठी कायकाय 

साह त्य लागते त्याची यादी हतला करायला साींगत, 

हतच्याकडे तर सवण शुिकायाणला लागणाऱया साह त्याचे 

िाींडार  ोते. सगळे अगदी घासूि पुसूि स्वच्छ असायचे. 

ती पुढाकार घेऊि िवऱया मुली ींची केळवणे, मींगळागौरी, 

डो ाळेजेवणासारखे समारींि करत असे. हदव्याींच्या वाती 

करणे  े हतचे रोजचे काम. ऐिवेळी गडबड िको म्हणूि 

पूजेची तयारी चोख करायची. डॉक्टराींिा सगळे 

वेळच्यावेळी लागायचे. कोणाकडे का ी ी माहगतलेले 

त्याींिा आवडत िसे. 1500-2000 पापड लाटणे, विाणचे 

मसाले, 20 - 25 बरण्या लोणची बिवायची. लोकाींिी 

माहगतले तर स ज त्याींिा काढुि द्यायची. हतच्या  ातच्या 

लोणच्याची चव अिेक लोींकािा आवडायची. हदवाळीच्या 

फराळाचे 15 - 20 पदाथण बिवल्याहशवाय ती स्वथथ 

बसायची िा ी. त्या काळी घरोघरी फराळाचे डबे्ब पण 

जात आहण घरी पण पाहुणे फराळाला येत. बुींदी घरी 

पडूि त्याचे लाडू बिवणे  ा तर हतचा  ातखींडा. 

साहवत्रीचा खास असा एक िाहवन्यपूणण पदाथण  ोता, 

“अमृतफळ आहण सरदाळवडे”. त्याची चव अवीट  ोती 

असे लोक म्हणायचे, आहण तशी चव आजपयंत 

कोणाला ी जमली िा ी. ‘वेस्ट पासूि बेस्ट’ पदाथण ती 

चुटकी सरशी बिवायची, कोणला ी घटक पदाथांचा 

थाींगपत्ता लागायचा िा ी. िाज्याींचे देठ, हबया, साली यात 

प्रोहटि असतात आहण ते वाया जाऊ िये यासाठी 

हतच्याकडे अिेक “हटप्स” असायच्या. एखादा पदाथण 

करताकरता ती स जपणे त्याची उपयुक्तता साींगूि 

जायची.  े साींगण्यात हतला वावगे वाटायचे िा ी. मला 

वाटते ह्या काळात ती असती तर “खवये्य’ च्या 

कायणिमात िक्की स िागी झाली असती आहण 

‘अन्नपूणाण’ सारखे एखादे पुिक ह  हिघाले असते कारण 

हतला अिेक प्रादेहशक म्हणजे किाणटकी, कारवारी, 

सारस्वती, बेळगावी पदाथण बिवता यायचे.  

हदवाळीला स्वतः ला का ी ी ि मागता पह ले आपल्या 

घरगड्याींसाठी कपडे आणायला लावायची. हतची मोठी 

मुलगी हशवणकाम हशकलेली असल्यामुळे हतच्याकडूि 

मापाप्रमाणे कपडे हशवूि घ्यायची. त्याींिा फटाके, फराळ 

आहण हदवाळी देऊि चार हदवसाींची सुट्टी सुद्धा द्यायची. 

हवशेि म्हणजे हतिे स्वतः साठी  ातात घालण्याचे घड्याळ 

घेतले िा ी हक एखादी पसण. लोक हतला म्हणायची 
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“डॉक्टरीणबाई, तुम्ही हकती साध्या आहण व्यवस्तथथत 

रा ता, ह रे, मोती तुमच्या अींगावर हदसत िा ीत.” त्यावर 

ती उत्तरायची “माझी मुले  ेच माझे ह रे, मोती. 

‘डॉक्टरीणबाई’ ह  पदवी माझ्यासारख्या ि हशकलेल्या 

बाईला तुम्ही हदलीत,  ाच माझा मोठा दाहगिा. माझे पती 

डॉक्टर आ ेत याचा मला खूप आहिमाि आ े.”  

घरातील पतीचा दवाखािा, मुलाींची हशक्षणे, त्याींच्या 

आवडीहिवडी  े आिींदािे जगत असतािा अचािक हतचे 

सासरे आजारी पडले आहण त्याींिा मुींबईला उपचाराींसाठी 

आणले. आता जणू का ी ती एका सत्वपररके्षला सामोरी 

जात  ोती. वयोमािािे सासऱयाची कमी झालेली 

िरणशक्ती, मग त्याींची आजारपणातील सेवा, 

सासऱयाची हदवसा येणारी झोप आहण रात्रिर 

मोठ्यामोठािे टाळ्या वाजवूि गायलेली िजिे, 

िातेवाईकाींची वदणळ, आदराहतर्थ्  े सवण त्याींच्या 

मुींबईतील फक्त तीि खोल्याींच्या हतच्या सींसारात ती 

हिमूटपणे करायची. दरविी सासऱयाींच्या वाढहदवस 

उत्सा ात ओवाळूि साजरा करायची. कारण ती 

साींगायची “माझ्या सासूबाई म्हणायच्या, पोरी माझा तुला 

आशीवाणद आ े. ह  पुण्याई फळाला येईल, आमची 

केलेली सेवा फुकट जाणार िा ी” आणखीि काय  वे 

असते एका बाईला. साहवत्रीच्या कसल्याच अपेक्षा 

िव्हत्या. एकदा यक्ष्यािे धमणराजाला प्रश्न हवचारला 

“कशाचा त्याग केल्यामुळे मिुष्य सुखी  ोईल?” त्यावर 

धमणराजािे समपणक उत्तर हदले “लोिाचा/मो ाचा त्याग 

केलास तर मिुष्य सुखी  ोईल.” िगवत गीतेमधे्य 

श्रीकृष्णािे स्तथथतप्रज्ञ माणसाची व्याख्या केली आ े “जो 

सुखात हुरळूि जात िा ी तसेच दुः खात खचत िा ी तो 

खरा माणूस.” साहवत्रीला  े तींतोतींत लागू  ोते.  

पुढे साहवत्रीचीच्या सींसारात सुखाचे हदवस सुरु झाले. मुले 

मोठी  ोऊि हशकूि डॉक्टर, इींहजहिअर झाली. हतची 

आहण डॉक्टरची हशि, आहण सींस्कार त्याींच्यात हदसे. 

 सतखेळत,  ास्यहविोद करीत त्याींचा सुखाचा सींसार 

चालू  ोता.  ो आहण एक म त्वाचे म्हणजे डॉक्टरचा 

दरविीचा एक हियम असे, मुद्दाम वेळ काढूि साहवत्रीला 

घेऊि ते िारतातील पे्रक्षणीय थथळे, धाहमणक तीथणके्षत्र 

इत्यादी हठकाणी घेऊि जात. शहिवार-रहववारी सींगीत 

िाटके, पौराहणक हसिेमा, गीतरामायण असे चाींगल्या 

कायणिमाींिा साहवत्रीला िेवूि आिींदी ठेवत. साहवत्री 

अश्ा वेळी चाींगली ठेवणीतील उींची िऊवारी साडी 

िेसूि डॉक्टरिी हदलेला गजरा केसात माळात असे. 

त्याकाळी िवऱयािे एक गाजरा हदला तरी बायको खुश 

 ोत असे. डॉक्टराींिा गाण्याची अहतशय आवड 

असल्यामुळे त्याींच्या कडे सींगीत मैहफली  ोत. 

साहवत्रीच्या  ातची कॉफी आहण फराळाचा आिींद लुटत 

मैहफल अहतशय रींगात असे. दुपारी 3-5 यावेळेत दोघे ी 

देवळात प्रवचि, कीतणिाला जात. साहवत्रीिे  ा हियम 

अगदी शेवटपयंत पाळला.  

पुढे डॉक्टराींचे अचािक हृदयहवकारािे हिधि झाले. ती 

पुष्कळ खचली पण मा ेरी जाऊि आल्यािींतर थोडे 

हदवसाींिी हतिे परत स्वतः ला सावरले आहण त्यािींतरच्या 

काळात ती िातवींडामधे्य रमूि गेली. एवढेच िा ीतर 

िातवींडाींची लग्नें पण पह ली. पह ल्या पणतूचे दशणि 

सोन्याच्या पणतीतुि घेतले. शेवटपयंत साहवत्री हतच्या 

इचे्छप्रमाणे चालती बोलती राहूि, शाींत आहण प्रसन्न मुदे्रिे 

जप करत देवाघरी गेली.  

अशी ह  स्त्री म्हणजे साहवत्री उफण  पावणतीबाई दुसरी 

हतसरी कोणी िसूि माझी आई  ोती. त्या माउलीच्या 

पोटी माझा जन्म झाला  े मी माझे िाग्य समजते. त्याचा 

मला आहिमाि वाटतो. हतचे सुसींस्कार माझ्या िसािसात 

मुरले आ ेत. अश्ा या माझ्या आईला कोटीकोटी 

प्रणाम. माझ्या आईवहडलाींिा माझी  ीच आदराींजली, या 

लेखाच्या स्वरूपात अपणण करते.  

(सांगण्यास अभिमान वाटतो कक, माझे वडील श्री सदाभशव 

ववठ्ठल सलगर (राजािाऊ), आपले सगळयांचे लाडके पु. ल 

देशपांडे यांचे फॅभमली डॉक्टर होत.े कारण पु. ल 

जोगेश्वरीमध्ये लहानाचे मोठे झाले. तयांच्या बऱ्याच 

पुस्तकांमध्ये माझ्या वडडलांचा उल्लेख आढळतो.)

  



      अनुबंध नोव्हेंबर २०२० 

 

काळाचा गोड मलहमा 

 - पुष्पा लेले (NEMM माजी अध्यक्षा)

िुकतेच नू्य इींग्लींड मराठी मींडळाचे zoom वर 

गणेशोत्सव आहण त्याआधी मुलाींचा व मोठ्याींचा 

गुणदशणिाचा (Talent show) दजेदार कायणिम 

घरच्या घरी बघता आला  म्हणूि NEMM च्या कहमटीचे 

खूप कौतुक वाटूि त्या सवांचे आिार मािले आहण 

माझे मि जवळ जवळ ३० विण पुिकाची पािे उलटी 

उघडत जावी तसे मागे गेले.  

 

तेव्हा मी NEMM ची पे्रहसडेंट  ोते. आम्ही दोघाींिी (मी 

आहण माझा िवरा आिींद लेले) िाटकात िाग घेतला 

 ोता. िाटकाचे िाव  ोते, “घरोघरी  ीच बोींब“. 

बोस्टिमधले तीि अींकी झालेले  े पह लेच मराठी 

िाटक. िाटकाच्या तालमी ींच्या वेळी लागणारा खाऊ, 

settings, prompting एव्हढेच िा ी तर िाटकािींतर 

लागणारे जेवणाचे पदाथण बिवणे, िींतरची आवराआवर 

करणे ह्या सवण गोष्टी आम्ही कलाकार ी करीत असू. 

तुम्हाला ऐकूि िवल वाटेल, आम्ही कलाकार ी 

िाटकाचे हतकीट काढत असू. िाटकािींतर लागणारे 

खाण्याचे पदाथण potluck करूि िेत असू. मींडळाची 

सिासद सींख्या बेताचीच व वाहिणक कौटुींहबक वगणणी 

फक्त १० डॉलसण!!!  

 

त्यािींतर ‘आिींद बाजार’! यात का ी  ौशी पाक 

कलावींत खाण्याच्या पदाथांचे बूथ ठेवीत. त्यातूि 

मींडळाला का ी जािीचे पैसे हमळत. अथाणत  े 

साींगण्यात का ी तिारीचा सूर मुळीच िा ी.  े सवण 

करण्यात आम्हाला आिींदच  ोता.  

 

समर हपकहिक असायची तेव्हा िज्याींचे पीठ आम्ही 

बायका तयार करूि िेत असू व पुरुिमींडळी पाकण मधे्य 

िजी तळत. मग त्यासाठी लागणारी मोठी कढई, झारा, 

तेल ह  तयारी पण आलीच. आमचा छोटा गु्रप 

समरमधे्य डबे्ब घेऊि बीचवर जात असे. त्यािींतर 

िाद्रपदात येणारे  रताहलका, अगदी उखाण्यास ीत 

तर गणपती उत्सव मोठ्या प्रमाणात हवहवध 

गुणदशणिच्या कायणिमािे साजरा  ोई. कोजाहगरी 

पौहणणमा मात्र दरविी ज्योती व डॉक्टर मधुकर जोशी 

करीत असत. तेव्हा कथा व काव्य वाचिाचा कायणिम 

मसाल्याच्या दुधासोबत रींगत असे. तसेच हदवाळी, रेखा 

व डॉक्टर हटळक याींच्याकडे  ोई. हदवाळी बहुतेक 

छोट्या छोट्या गटाींची, कुटुींबासोबत  ोई. मींडळाच्या 

हदवाळी मधे्य कधी कधी िारतातूि िाटके आणीत 

असू. एका अश्ाच मोठ्या कायणिमात से्न िोजिसाठी 

साधारण ७५० पुऱया बिवायच्या  ोत्या, त्यावेळी आिींद 

(माझा िवरा) लींडि मधील ऑहफसचे काम लवकर 

सींपवूि टेन्शि मुळे एक हदवस आधीच घरी आला, 

घरातील सदस्याींच्या साथीहशवाय  े पे्रहसडेंटपण 

हििावणे शक्यच िव्हते.  

 

तसेच सगळ्या कुटुींबाला या सगळ्यात आिींद हमळत 

असे. आत्ताची NEMM ची कहमटी जशी आपापले 

व्यवसाय, सींसार, ल ाि मुले ह्या सवण आघाड्या 

साींिाळूि मींडळाचे काम  ौसेिे करीत आ े, तसेच 

आम्ही करत असू. आमची मुले ह  त्यात उत्सा ािे 

स िागी  ोत.  

 

पे्रहसडेंट  ोण्याआधी का ी काळ मी नू्य इींग्लींड 

मींडळाचे पत्रक  ातािे हलहूि, सिासदाींचे पते्त घालूि 

पोष्टात िेवूि टाकीत असे. पत्र पो ोचल्याची पोचपावती 

तसेच सिासद येतीलच याची सुद्धा शाश्वती िसे. 

कॉमु्पटरचा वापर सराणस िव्हता व गुगल, मराठी फॉन्ट, 

सेल फोि टेक्सहटींग तर िव्हतेच. कायणकारी मींडळ 

एकमेकाींशी सींपकण  फोिवरूि (रात्री मुले झोपल्यावर) 

साधत असत.  े पत्रलेखिाचे काम मी दोि विण िेमािे 

केले. पे्रहसडेंट, कोिाध्यक्ष, सेिेटरी आहण चार हविाग 

प्रमुख अशी कहमटी असे. हविाग प्रमुख असल्यामुळे 

पह ल्या तीि जणाींचे काम थोडे सुलि  ोई. सिासदाींिा 

का ी मदत (car ride वगैरे) लागल्यास हविाग प्रमुख 

करू शकत.  

 

त्यावेळी फोिच्या हबलात  वा तेव्हढा वेळ बोलता येत 

िसे. फोिवर हिरोप ठेवण्याची सुहवधा झाल्यावर 

केवढा आिींद झाला  ोता म्हणूि साींगू ! मुले ी मग 

येईल तसा हिरोप घेत, हलहूि ठेवत. एकदा िाटकाची 

तालीम आमच्याकडे  ोती आहण माझाच ‘पाटण’ चालला 

 ोता तर त्याचवेळी माझ्या मुलीला हतच्या िाचाच्या 
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Become a Member 

 

न्यू इंग्लंड मराठी मंडळाचे सभासद व्हा आणि आपले बंध, सांस्कृतिक वारसा मराठी मािीशी कायम 
जोडून ठेवा.   
 
For Membership details click here: 

http://nemm.org/index.php/membership/become-a-member-renew-membership 

वगाणतूि आणण्याची वेळ झाली माझ्या ज्या मैहत्रणीचा 

तेव्हा पाटण िव्हता ती आिींदािे आपणहूि हतला 

आणायला गेली. सवांकडे दोिदोि गाड्या िसल्यािे 

का ी बींधि येई  े सवण हलह ण्याचा उदे्दश एवढाच हक, 

NEMM मुळे िुसताच मराठी सींसृ्कतीच हटकवण्याचा 

प्रयत्न झाला, असे िा ी तर सवण मराठी कुटुींबातील 

जवळीक वाढली. थथल काळािुसार का ी मींडळी 

िौगोहलक दृष्ट्ट्या दूर गेली असली तरी आमची मैत्री 

आज ी हटकूि आ े. अगदी आत्ताच्या COVID-19 

मधे्य देखील! 

 

म्हणूि म्हणते हक, नू्य इींग्लींड मराठी मींडळ तेच आ े, 

आपली माती आहण पे्रमाची माणसीं मागे सोडूि 

आलेल्या मराठी माणसाचा उत्सा  तोच आ े, त्यात 

टेकिॉलॉहजची िरघोस िर पडल्यािे  ा काळाचा 

मह मा गोड झाला आ े. आम्ही लावलेले “इवलेसे 

रोप”, ”गगिावरी” गेलेले पाहूि खूप आिींद  ोतो. 

आत्ताच्या कहमटीचे आम्हाला िे मीच कौतुक वाटते. 

असेच दजेदार कायणिम आम्हाला बघायला 

हमळण्याची खात्री आ े त्यासाठी कहमटीला मिः पूवणक 

शुिाहशवाणद! 
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स्त्री-शक्तीचा जागर 

 - अमिृा करकरे, पुिे 

“यत्र िायणिु पुजने्त, रमने्त तत्र देवता” मिुिृतीतील  े 

वचि सवणज्ञात आ े. स्तस्त्रयाींहवियी आदर दशणवणारी, स्त्री-

पुरुि समाितेची म ती साींगणारी वेदकाळातील अिेक 

बोधवाक्यीं ी आपल्याला माह त आ ेत. मैते्रयी, गागी या 

वेदकालीि स्तस्त्रया आपल्याला जशा माह त आ ेत 

तितच इींग्रजाींच्या राजवटीत ईस्ट इींहडया कीं पिी, 

वसा तवादाहवरोधात लढा देण्यासाठी स्वातींत्र्य लढ्यात 

उडी घेणारी राणी चेिम्मा, झाींशीची राणी लक्ष्मीबाई, 

अह ल्याबाई  ोळकर, म ाराणी ताराराणी, जगातील 

पह ल्या मह ला पींतप्रधाि श्रीलींकेच्या हसरीमाओ 

बींदरिायके, िारताच्या हदवींगत पींतप्रधाि इीं हदरा गाींधी, 

इस्त्रायलच्या पींतप्रधाि गोल्डा मायर, फ्रािच्या स्वातींत्र्य 

लढ्यात तरुणपणी उडी घेतलेली जोि ऑफ आकण , 

एव्हरेस्ट हशखर पादािाींत करणारी पह ली िारतीय 

मह ला हगयाणरो क बच्चेंद्री पाल, मूळची िारतीय, 

िासाच्या अींतराळ शोधमोह मेत स िागी झालेली 

पह ली मह ला वैज्ञाहिक कल्पिा चावला... यादी बरीच 

मोठी आ े परीं तु, स्त्री-शक्तीच्या या पाऊलखुणाींची 

दखल इहत ासािे घेतली आ ेच हशवाय 

वतणमािकाळातील  ी अशा बऱयाच जणी ींची िावे घेता 

येतील. प्रते्यकीचीं कायणके्षत्र वेगळीं  असलीं तरी यशोगाथा 

समािच. जोि ऑफ आकण चे िरण करतािा मला 

पेशवेकालीि एका मुलीचा ी उले्लख करणीं आवश्क 

वाटतीं ती आ े, मैिावती पेशवे. अत्यींत अल्प पण तेजस्वी 

जीवि जगलेली िािासा ेब पेशवे (दुसरे) याींची ती 

एकुलती एक कन्या. अवघ्या 14-15 विांच्या बालवयात 

हतिे इींग्रजाींहवरूद्ध हदलेला धाडसी लढा  े हतच्यातील 

स्त्री-शस्तक्तचीं अत्यींत सृ्प णीय रूप आ े. मैिावती आहण 

हतच्या हपत्यािे इींग्रजाींच्या राजवटीत,  त्याींच्या अस ाय्य 

बायका-मुलाींसाठी सींरक्षण कवच उिीं करूि,  

माणुसकीच्या िात्यातूि दाखवलेल्या औदायाणची 

परतफेड इींग्रजाींिी मात्र अत्यींत िूर पद्धतीिे केली. त्याींिी 

मैिावतीला एका झाडाला बाींधूि हतला पेटवूि हदलीं आहण 

हतचा वध केला. त्यावेळची मैिावतीची कतणव्य कठोरता, 

सोहशकता, मृतू्यला कवटाळण्याचे धाडस  े हतचीं 

बहुआयामी, लखलखतीं रुप  ीच हतच्यातील स्त्री-शक्ती 

 ोती, िारताच्या वैिवशाली इहत ासात प्रते्यक स्त्रीसाठी 

पे्ररणादायी आहण तेजोमय कारकीदण  गाजवलेल्या आदशण 

स्तस्त्रया  ोऊि गेल्या आ ेत आहण आज ी आ ेत.   

कुठला ी समाज, राष्टर  वा सींसृ्कतीची म ािता जाणूि 

घ्यायची असेल तेव्हा अशा असामान्य स्तस्त्रयाींची दखल 

घ्यावीच लागेल. या अशा शलाका आ ेत ज्याींिी आपली 

उजाण आहण शक्तीिारे इहत ास रचला.  त्या कधी माता, 

कधी पत्नी, कधी िहगिी या रूपािे कायणरत असतात. 

Law Of Conservation Of Energy प्रमाणे स्त्री शक्ती 

 ी अशी अक्षय उजाण आ े हजचे सातत्यािे हवहवध रुपािे 

प्रगटीकरण  ोत असते. िहवष्यात ी  ोत असल्याचीं 

हदसेल.  ी स्त्री-शक्ती म्हणजे िेमक काय तर प्रते्यत 

स्त्रीमधील अींगिूत गुण आहण हतला हमळणारीं  स्वातींत्र्य, 

स्वायतत्ता याींचा हमलाफ असतो. हतची वैचाररक 

पररपक्वता, िीतीमूले्य, हववेक, सींवेदिशीलता आहण 

सहृदयता या सवांवर हतचा असलेला दृढ हवश्वास असतो. 

अशा या स्त्री-शक्तीच्या जागरात सजणिशीलता, 

कल्पकता आहण प्रहतिा असते. इथीं साक्षर आहण हिरक्षर 

 ा िेदािेद िसतो. प्रते्यक स्त्रीच्या ठायी कमी-जाि 

प्रमाणात  े सवणच गुण असतात. मी असीं हवधाि करण्याचीं 

धाडस यासाठी करतेय कारण बरीच विे प्रसारमाध्यमात 

िोकरी केल्यामुळे माझ्या सींपकाणत उच्चहशहक्षत, हशहक्षत, 

द ावी-बारावीपयंत कशीबशी मजल मारलेल्या आहण 

अगदी हिरक्षर सवण के्षत्रात कायणरत स्तस्त्रया आल्या. या 

सवणजणी चा हवचार करायचा झाला तर एखादी 

उच्चहशहक्षत स्त्री  ी जेव्हा फॉचुणि-500 कीं पन्याींमधे्य 

सीईओ पदाची जबाबदारी साींिाळत असतािा हतचा 

इतर अिेक िूहमकाींमधूि लीलया वावर सुरू असतो. 

कायाणलय आहण घर याींचा योग्य समतोल साींिाळण्याची 

हतला कसरत करावी लागत असली तरी, ती या सवण 

िूहमका ती उतृ्कष्ठ वठवत असते. हतथीं साक्षर-हिरक्षर  ी 
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मोजपट्टी लावूि चालत िा ी. कारण अगदी पदपथावर 

राहूि, हदवसिर कोठेतरी कामीं करूि आपलीं आहण 

आपल्या तान्हुलीचीं पोट िरणारी एक तरूणी ी मी 

पाह ली आ े. एक साक्षर तर दुसरी हिरक्षर. दोघी ी 

समाजातील “आ ेरे” आहण “िा ीरे” वगाणचे प्राहतहिधीक 

रूप. दोघी ींमधील स्त्री-शक्ती त्याींच्याकडूि या सवण 

िूहमका वठवूि घेत असते. फरक असेल तर तो फक्त 

परींपरेचा, सींस्काराींचा.  

कुटुींब आहण मुलीं याींच्यावर लक्ष कें हद्रत करूि त्याींची 

काळजी घेणीं एवढी मयाणहदत िूहमका का ी स्तस्त्रयाींच्या 

वाट्याला येत असली तरी बहुताींशी स्तस्त्रयाीं घराचा उींबरठा 

ओलाींडूि बा ेर पडतात तेव्हा मात्र अिेक आव्हािाींचा ी 

त्याींिा सामिा करावा लागतो   ी विुस्तथथती लक्षात घेणे 

अपरर ायण आ े. 

मुळची िारतीय परीं तु आता अमेररकेत थथाहयक झालेल्या 

अमेररकेतील सवाणत मोठ्या वस्त्रप्रावरणाींची ररटेल चेि, 

Gap Inc ची सीईओ सोहिया हसिगल पासूि जमणिीच्या 

व्हाईस चािलर अींजेला मकेल ते हििीिा हलींगाडे, 

राजकीय पटलावरील िॅिी पेलोसी, समाजकायाणत 

बहुमोल योगदाि देणाऱया मेहलींडा गेट्स पासूि पयाणवरण 

रक्षणासाठी कोणती पावलीं उचलली आ ेत असा परखड 

सवाल जागहतक िेत्याींिा हवचारणारी 16 विाणची गे्रटा 

थिबगण, िारतातील कॉपोरेट लॉयर हझया मोदी, अँथलेट 

ह मा दास, हकरण मझुमदार-शॉ, िारतीय मह ला 

हिकेट सींघाची हमताली राज, िारतीय हवश्वसुींदरी आहण 

आता अमेररकि हचत्रतारका आहण उद्योहजका हप्रयींका 

चोप्रा पयंत अगहणत िावीं  घेता येतील. स्वत:चे कररअर, 

त्याींची प्रगती, हलींगिेद, कामाच्या हठकाणी  ोणारे शोिण, 

घर आहण कायाणलय याींच्यातील समतोल आहण दैिींहदि 

जीविातील इतर बरीच आव्हािे पेलूि या स्तस्त्रया कुशल 

सींघटक, प्रशासक, सींचालक यासारख्या हवहवध 

िूहमकाींमधूि समाजाच्या, पयाणयािे देशाच्या सामाहजक-

आहथणक प्रगतीच्या चिाला गती देत आ ेत ती त्याींची 

हवित्ता आहण त्याींच्यातील कायणरत शक्तीच्या बळावर. 

आजच्या स्तस्त्रला हतच्या मािहसक आहण शारीररक 

क्षमताींचीं पूणण ज्ञाि आहण िाि असल्यामुळे स्वत:च्या 

प्रगतीचा कोणता मागण हिवडायचा  े हतला चाींगलीं माह त 

आ े. हतची स्वत:च्या क्षमताींवर अढळ श्रद्धा असल्यािीं 

आजची स्त्री सींतुहलत आ े, स्वयींहसद्धा आ े, लढवय्यी 

आ े. स्वत:चीं व्यस्तक्तमत्व कस घडवायचीं  े ी ती चाींगलीं 

जाणूि आ े. स्वत:च स्वत:हवियी आदर ठेवूि िेतृत्व 

हसद्ध करण्याची कला हतिीं अींगी बाणवली आ े. आजच्या 

स्तस्त्रिे हतला स्वत:ला घडवतािा सत्याचा मागण 

अिुसरण्याची ह म्मत दाखवली. या मागाणवरूि जातािा 

पे्रम, ममता, औदायण, करूणा, एकात्मता, एकहिष्ठता, 

प्रामाहणकता  े सवण गुण ी अींगी बाणवले. स्त्री-शक्तीच्या 

या खींबीर पायावरच स्वायत्त समाजाची हिहमणती  ोत 

असते आहण असा समाज एक बलशा ी राष्टर  उिारणीस 

 ातिार लावत असतो.  

िुकताच माझ्या वाचिात एक लेख आला. त्यात  ी 

स्त्रीशक्तीची म ती साींहगतली  ोती. त्यात म्हटले  ोते 

की, द. आहशयातील एका देशातील मुली युरोप-

अमेररकेसारख्या प्रगत देशाींमधे्य हशक्षण घेतात आहण 

हशक्षण पूणण झाल्यावर त्याींची पावले मायदेशी वळतात. 

त्याींिा या झगमगत्या दुहियेचे आकिणण का वाटत िा ी, 

या देशाींमधे्य राहूि स्वत:ची प्रगती का करूि घ्यावीशी 

वाटत िा ी असा प्रश्न मला पडला. लेखाच्या पुढच्याच 

िागात त्याींिी हदलेले उत्तर हमळालीं आहण ते तुम्हा-आम्हा 

सवांिा तोींडात बोटीं घालायला लावणारीं  आ े. त्या 

मुली ींच्या मतािुसार त्या मायदेशी परतल्या कारण, त्याींचीं 

हशक्षण त्याींच्यातील उजेचा उपयोग, त्याींिा आपला देश 

सवाणथाणिे आदशण घडहवण्यासाठी करायचा आ े. 

िहवष्यातील त्याींचा देश आजच्यापेक्षा अहधक सुींदर 

आहण मुख्य म्हणजे द शतीचे मळि दूर सारूि शाींतता 

िाींदवणारा देश असेल  े त्याींचीं स्वप् आ े. सध्या या 

सुहशहक्षत मुली िीतीच्या सावटाखाली जगत असल्या तरी 

त्याींची आशा, इच्छाशक्तीच्या बळावर त्याींिी िहवष्यातील 

बदललेल्या देशासाठी पाह लेलीं स्वप्  ीच खरीं  तर त्या 

देशाची ताकद आ े जी या मुली ींमधील स्त्री-शक्तीच्या 

रुपातूि  े स्वप् साकारणार आ े.  

असा स्त्री-शक्तीचा  ा जागर असुरी हवचार-

आचाराींहवरूद्ध अखींड सुरूच रा ील.  ी स्त्री-शक्ती 

जागर रुपी ज्योत सतत तेवत ठेवण्याची जबाबदारी 

तुम्हा-आम्हा सवांचीच आ े. त्यासाठी घराघराींमधे्य 
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मुली जन्माला याव्या. त्याींच्यातील शक्ती 

ओळखण्यासाठी ल ािपणापासूि त्याींिा सींस्काररत 

करण्याची जबाबदारी प्रते्यक माताहपत्याला घ्यावी 

लागेलच त्याचबरोबर समाजािे ी समाजिाि जागृत 

ठेवूि मदतीचा  ात पुढे केला, प्रगत हवचाराींचा 

पुरस्कार केला तर  ी स्त्री-शक्ती अहधक पटीिे वाढूि 

समाज, देश आहण पयाणयािे जगाचा प्रगतीचा आलेख 

उींचावणार आ े  े हिहित. 

(अमृता करकरे : 'लोकसत्ता' या म ाराष्टर ाच्या 

प्रहथतयश दैहिकात उपसींपादक पदावरुि गेल्या विी 

हिवृत्त.  म ाराष्टर ातील हवहवध आकाशवाणी कें द्राींवर 

उदघोिक आहण वृत्तहिवेदक म्हणूि अिेक विे 

कायणरत. 'मौज' प्रकाशि तफे मराठी अिुवाहदत 

पुिक, 'मॅडिेस ऑि  स्तव्हल्स' प्रकाहशत. अिेक 

सींगीत कायणिमाींचे सूत्र सींचालि, लेखि मान्यवराींच्या 

मुलाखती घेतल्या आ ेत. हलखाण आहण वाचिाची 

आवड. पयणटि, मह लाींहवियीचीं हलखाण वृत्तपत्रातूि 

प्रहसद्ध.)
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आधुननक निरकणी - लेफ्टनंट जनरल डॉक्टर माधुरी काननटकर  
 

 - ददलीप चावरे   

 

 

भारतीय लष्करातील जे्यष्ठ वैद्यकीय अधिकारी डॉक्टर 

मािुरी काधनटकर यांची २९ फेबु्रवारी २०२० या धदवशी 

लेफ्टनंट जनरल या भूदलातील दुसर् या क्रमांकाच्या 

पदावर धनयुक्ती झाली असून या समकक्ष पदावर जार्ारी 

धतसरी मधहला म्हरू्न इधतहासात त्ांची नोदं झाली आहे. 

त्ापूवी काधनटकर पुरे् येथील  आमणड फोसेस मेधडकल 

कॉलेज म्हर्जेच लष्कर वैद्यकीय महाधवद्यालयाच्या 

अधिष्ठाता म्हरू्न कायणरत होत्ा. धवशेष म्हर्जे याच 

महाधवद्यालयातून त्ा डॉक्टर झाल्या होत्ा. भारतीय 

लष्करात या उच्चपदी जार्ारी पधहली मराठी स्त्री 

असलेल्या काधनटकर यांचं पुण्याबरोबर घट्ट नातं आहे.    

काधनटकर यांनी कधनष्ठ महाधवद्यालयीन 

धशक्षर् फरु्ग्णसन महाधवद्यालयात घेतलं तर वैद्यकीय 

धशक्षर्ासाठी बी.जे.वैद्यकीय महाधवद्यालयात प्रवेश 

घेतला. मात्र त्ांना लष्करात वैद्यकीय सेवा देर्ारे डॉक्टर 

तयार करर्ार्या महाधवद्यालयात प्रवेश घ्यायचा होता. 

त्ामुळे पुढे त्ांनी धतथं प्रवेश घेतला. एम.बी.बी.एस. च्या 

धतन्ही सत्रात पुरे् धवद्यापीठात प्रथम येण्याचा मान त्ांनी 

धमळवला.  

लष्करात असताना १९८२ मधे्य अभ्यास आधर् धशक्षरे्तर 

के्षत्रातील कामधिरीबद्दल त्ांना राष्ट्र पतीचंं सुवर्ण पदक 

धमळालं. कतणव्याप्रती असलेली धनष्ठा आधर् बालकांच्या 

काळजीसाठी धदलेलं योिदान यासाठी डॉ.काधनटकरांना 

२०१४ साली धवधशष्ट् सेवा पदक धमळालं. त्ांना अधत 

धवधशष्ट् सेवा पदक  २०१८ साली देऊन िौरवण्यात आलं. 

वैद्यकीय पदवी संपादन केल्यावर त्ांनी लखनौ इथं 

लष्करी प्रधशक्षर् घेतलं. एम.डी.(धशशुरोि तज्ञ) ही पदवी 

त्ांनी मंुबईमिून घेतली तर पीडीयाधटर क नेफ्रॉलॉजीचं 

प्रधशक्षर् नवी धदल्ली येथील 'एम्स'मिून पूर्ण केलं. डॉ .

काधनटकर यांनी लष्करात ३७ वषे सेवा केली आहे.  एका 

मुलाखतीत काधनटकर यांनी भारतीय मधहलांसाठी 

अतं्त मोलाचा संदेश धदला आहे .त्ा  म्हर्तात की 

लष्करात मधहलांना कततणत्व दाखवण्याची संिी धनधितच 

धमळते .अशक्य ते साध्य करण्याचं आव्हान त्ांनी 

स्वत:च स्वत: समोर ठेवावं.  किीही हार मानू नये .

तुमच्यातील उत्तम असेल ते देशासाठी द्या .  मुली आज 

नवनवीन के्षत्रात मोलाचं  योिदान देत आहेत. 

लष्करामधे्यही अनेक महत्वाची पदं मुली सांभाळत 

आहेत. अनेक के्षत्रांत मुलीनंा संिी उपलब्ध आहे. त्ाचा 

लाभ मुलीनंी घ्यावा.  

लष्करात डॉक्टर म्हरू्न आलेल्या पैकी अनेक जर्ी 

लग्नानंतर सेवा  सोडतात. डॉ.काधनटकर यांनी मात्र 

कोर्तीही सोय नसलेल्या धठकार्ी तातु्परत्ा बराकीत 

राहून सुद्धा सैधनकांना आरोर्ग्सेवा धदली. पुण्याच्या 

वैद्यकीय महाधवद्यालयातून उत्तीर्ण झालेल्या मािुरीताई 

आधर् त्ांच्या सहाध्यायी मधहला अधिकारी यांना लष्करी 

ठाण्यांमिील रुग्णालयांत पाठवण्यात आलं. अशी 

नेमरू्क होर्ारी ही पधहलीच मधहला डॉक्टर तुकडी 

होती. मािुरीताईची पधहली नेमरू्क जोिपूर इथल्या 

लष्करी रुग्णालयात झाली. धतथं त्ांची धनवास व्यवस्था 

अतं्त जुजबी होती. मात्र त्ांनी अडचर्ीचा  बाऊ न 

करता काम केलं. आपल्या सहकार्यांसह सीमा 

भािातील सैधनकांना वैद्यकीय सेवा पुरवण्याचं 
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धशविनुष्य जमू्म काश्मीर धवभािात  त्ांनी 

आत्मधवश्वासानं उचललं. या के्षत्रातील वैद्यकीय सेवा 

धवभािाच्या त्ा प्रमुख होत्ा. अधत उंचावरील धसयाचेन 

धहमनदी सह त्ांनी सीमेवरील प्रते्क ठाण्याला भेट 

देऊन धतथल्या पररस्स्थतीचा अभ्यास केला.  त्ा 

पररसरांमधे्य िेल्यानंतर तेथील पररस्स्थती प्रत्क्ष 

पाहायला धमळाली. प्रते्क भािामधे्य येर्ार्या अडचर्ी 

वेिळ्या असतात. यावर उपाय धवकधसत करण्यासाठी 

संशोिन केलं. अशा धठकार्ी डॉक्टरांनाच नवे्ह तर 

जवानांना देखील प्रधशक्षर्  धदलं जातं. यामधे्य युद्धजन्य 

पररस्स्थतीत नेमकं काय करायचं याचं मािणदशणन असतं. 

याचा त्ांनी अनुभव घेतला. अध्यापनामधे्य  असल्यानं 

धशकायला आधर् धशकवायलाही धमळालं. आता या 

अनुभवाचा उपयोि सेनादलांच्या एकास्त्मक वैद्यकीय 

सेवा धवकास धनयोजनात होर्ार असून सवणत्र प्रधशधक्षत 

लष्करी डॉक्टर पाठवण्यासाठी तयारी करण्याचं  

आव्हान त्ांनी प्रािान्यक्रमानं स्वीकारलं आहे. 

डॉ.काधनटकरांचे पती लेफ्टनंट जनरल राजीव 

काधनटकर धनवतत्त झाले आहेत. परम धवधशष्ट् सेवा पदक, 

अधत धवधशष्ट् सेवा पदक, धवधशष्ट् सेवा पदक आधर् सेवा 

पदक यांनी त्ांना िौरवण्यात आलं आहे. 

पुननता, पद्मावती आनण माधुरी 

धत्रतारांधकत अधिकार्यांचं पद नौदलात व्हाइस  

अॅडधमरल,  भूदलात लेफ्टनंट जनरल तर हवाई दलात 

एअर माशणल या  धकताबानं ओळखलं जातं. लेफ्टनंट 

जनरलपद भूषवण्याचा पधहला मान पुधनता अरोरा यांचा 

आहे .त्ानंतर पद्मावती बंदोपाध्याय पधहल्या मधहला 

एअर माशणल ठरल्या तर आता मािुरी काधनटकर या 

लेफ्टनंट जनरल झाल्या आहेत. 

मधहलांनी प्रत्क्ष युद्धभूमीत सहभािी होण्याबाबत 

काधनटकर थोडा सबुरीचा सल्ला देतात. त्ा म्हर्तात 

की वैद्यकीय के्षत्र पूर्णपरे् धभन्न आहे. मुली सवण काही 

नक्कीच करू शकतात. पर् संरक्षर् दलामधे्य  येऊ 

इस्िर्ार्या मुलीसंह  सवण संबंधित संस्थांनी पुढे  येऊन 

यावर उपाय शोिावा.  

एक थरारक आठवर्  लष्करी सेवेतील अनेक आठवर्ी  

काधनटकर यांना येतात. पर् त्ातील एक  अधवस्मरर्ीय 

आहे. तो प्रसंि म्हर्जे त्ांचं माततत्व साजरं करण्यासाठी 

पती राजीव आठ तासांचा प्रवास करून आले आधर् 

नवजात बाळाकडे फक्त एक कटाक्ष टाकून आपल्या  

लष्करी कतणव्य स्थानाकडे रवाना झाले. तेव्हा  त्ा 

जयपूरमधे्य होत्ा तर राजीव यांच्या रेधजमेंटचा 

जैसलमरजवळ धहवाळी सराव सुरू होता. रुग्णालयात 

काम करत असताना त्ांना प्रसूती कळा येऊ लािल्या. 

कळा येऊ लािल्यावर मािुरी ताईंनीच एका प्रसूती 

तज्ञास बोलावून घेतलं.  त्ांचा संदेश धमळाल्यानंतर  

राजीव आठ तासांचा प्रवास करून रुग्णालयात आले. 

मात्र दुसर्या धदवशी सकाळी त्ांना कतणव्यावर  हजर 

व्हायचा आदेश होता.  "मी जास्तीत जास्त चार वाजून ३५  

धमधनटांपयंत थांबू शकतो" असं त्ांनी  मािुरीताईंना 

सांधितलं. त्ांची प्रसूती चार वाजून तीस धमधनटांनी  

झाली. राजीव फक्त स्खडकीतून  मािुरीताईंकडे आधर् 

बाळाकडे एक कटाक्ष टाकून कतणव्यावर रवाना झाले. या 

बाळाचं नाव रेधजमेंटच्या रर्िजणनेवरून रर्धवजय असं 

ठेवण्यात आलं. ही घटना  १९९२ सालची आहे. त्ांच्या 

जीवनात असे अनेक धवलक्षर् प्रसंि आले. त्ा म्हर्तात, 

"आता  सवण स्तरातील मधहलांना बाल संिोपन रजा आधर् 

सहा मधहन्यांची प्रसूती रजा धमळू शकते. त्ामुळे त्ांची 

मोठी  सोय झाली आहे." त्ा आर्खी एका बाबतीत 

नशीबवान  ठरल्या कारर् त्ा अडचर्ीत असल्या की 

त्ांच्या सासूबाई येऊन जवळ राहू शकत शकत.  

काधनटकर सांितात  की एक स्त्री अधिकारी म्हरू्न  

आपले अधिकार प्राप्त करण्यासाठी त्ांना किीही संघषण 

करावा लािला नाही. पंतप्रिानांच्या धवज्ञान-तंत्रज्ञान 

सल्लािार कक्षामिील एकमेव डॉक्टर म्हरू्न त्ांनी 

जबाबदारी सांभाळली आहे. जमू्म-कश्मीर आधर् 

लडाख इथं युद्धकाल वैद्यकीय उपचार धवभािाच्या 

प्रमुख म्हरू्न काम करताना आलेले अनुभव  त्ा किीच 

धवसरू शकर्ार नाहीत. धवशेष म्हर्जे भारत सरकारनं 

जमू्म-कश्मीरमधे्य लािू असलेलं कलम  ३७० रद्द 

केल्यानंतर त्ांची उत्तर धवभािात धनयुक्ती झाली . या 

धवभािातील प्रते्क महत्त्वाच्या स्थानास त्ांनी भेट धदली. 

आपले प्रार्  पर्ाला  लावून लढर्ार्या सैधनकांच्या 

जीवघेण्या जखमा पाहून त्ा हेलावून िेल्या. आपले 

जवान देशाच्या रक्षर्ासाठी धजवाची पवाण न करता लढत 

असल्याचं पाहून त्ांचा ऊर अधभमानानं भरून आला.  

बालरोि तज्ञ  म्हरू्न प्रधशधक्षत झालेल्या मािुरीताई  

आता अिदी वेिळ्याच के्षत्रात दाखल झाल्या होत्ा.  पर्  

सवणप्रथम आपर् डॉक्टर आहोत या भूधमकेतून आपली 

कामधिरी त्ांनी पार पाडली.  

कारिील युद्धाच्या वेळी  १९९९ साली त्ांची धनयुक्ती 

पठार्कोट  इथं झाली होती.  त्ा वेळी त्ांची दोन मुलं 

आपल्या  आजोळी पुण्यात होती  तर पती लेफ्टनंट 

जनरल राजीव  यांची नेमरू्क धहसार इथं झाली होती. 
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म्हर्जे हे चौकोनी कुटंुब तीन धठकार्ी धवभािलं  िेलं 

होतं. त्ा वेळी त्ांचा मुलिा नववीत असताना आधर् 

त्ाची दहावीची परीक्षा होण्यापूवी कुठेतरी भ्रमंती  

करावी म्हरू्न  परदेशात धफरायला जाण्याचा बेत ठरला. 

सवणत्र आरक्षर्ही झालं होतं. पर् धनघण्याला दोन धदवस  

बाकी असताना युद्ध सुरू झालं आधर् पती-पत्नीला 

कतणव्यावर बोलावण्यात  आलं. दौरा अचानक रद्द 

झाल्यामुळे त्ांना मोठा आधथणक फटका बसला. त्ा 

बद्दल मािुरीताई म्हर्तात, "आम्ही लष्करी िर्वेश 

पररिान केला आहे तो अशा प्रसंिांना तोडं 

देण्यासाठीच."  एक क्षर्ही न दवडता दोघंही कतणव्य 

स्थानी परतले. 

मािुरीताई आधर् त्ांचे पती राजीव  यांच्या नावावर 

लष्करातील आर्खी एक धवक्रम नोदंला िेला  आहे. पती 

आधर् पत्नी दोघंही लेफ्टनंट जनरल असल्याचं हे 

आतापयंत एकमेव उदाहरर् आहे. मािुरीताई म्हर्तात, 

" माझे पती राजीव यांचा पूर्ण पाधठंबा मला धमळत आला 

आहे. संसार आधर् लष्करी कतणव्य पार  पाडण्याची 

कसरत मी एकटीनंच केलेली नाही. राजीव अनेक वषण 

एकटेच राहत असले तरी त्ांनी याबद्दल किी तक्रार 

केलेली नाही. उलट ते म्हर्तात, 'तुझ्यासमोरचं आव्हान 

अधिक खडतर आहे.' म्हरू्नच माझ्यासाठी अनेक 

समस्या धनमाणर् झाल्याच नाहीत." 

मािुरीताई आपल्या बढतीचा धकस्सा सांितात. "ही 

पदोन्नती मला धमळण्यापूवीच  राजीव या पदावर  

पोहोचले होते. ही पदोन्नती धमळण्यासाठी मी वाट पहात 

होते. परंतु हे घडत नव्हतं. एकदा मी धदल्लीला अन्य 

काही बैठकीसाठी आलेली  असताना  माझी पदोन्नती 

मंजूर झाली असल्याची बातमी धमळाली. या वेळी 

माझ्याकडे माझा िर्वेशही नव्हता. म्हरू्न  मी राजीवना 

दूरध्वनी करून ही माधहती धदली. ते म्हर्ाले, "तू यासाठी  

१६ मधहने वाट पहात आहेस. आता एक क्षर्ही दवडू 

नको. माझा िर्वेश आधर् अन्य सामुग्री घेऊन रात्रभर 

टर ेनचा प्रवास करून राजीव दुसर्या धदवशी सकाळी  

पोहोचले. औपचाररकता पूर्ण केल्यानंतर या पदावर 

पररिान करण्यात येर्ारी त्ांची टोपी  त्ांनी माझ्या 

डोक्यावर ठेवली, तेव्हा माझ्या भावना अनावर झाल्या."  

मािुरीताई आधर् त्ांच्या दोन बधहर्ी यांना नेहमीच 

त्ांच्या पर्जीकडून  सू्फती धमळत आलेली आहे. 

त्ांच्या वधडलांच्या आजी म्हर्जे  डॉक्टर सरलादेवी 

खोत िेल्या शतकात डॉक्टर झाल्या होत्ा. त्ा 

काळच्या ररवाजानुसार त्ांचा बाल धववाह झाला होता 

आधर् वयाच्या आठव्या वषीच आपला पती त्ांनी 

िमावला होता. तथाधप  त्ांच्या आजोबांनी त्ांना 

वैद्यकीय धशक्षर् घेण्यासाठी  प्रोत्साहन धदलं.  सरलादेवी  

१९२८ साली बी जे वैद्यकीय महाधवद्यालयातून डॉक्टर 

झाल्या आधर् त्ानंतर धववाहबद्ध  झाल्या. सरलादेवी 

आधर् त्ांचे पती यांनी पूवण आधफ्रकेत  धब्रधटश वसाहतीत 

अकरा वषे वैद्यकीय  सेवा केली. मािुरी ताईंचे वडील 

भारतीय रेल्वेत  अधभयंता होते. त्ांच्या  सतत बदल्या 

होत असत.  त्ामुळे पुरे्  इथं आपल्या आजोळी त्ांचं 

आधर् त्ांच्या दोन बधहर्ी  यांचं संिोपन झालं. या 

पाश्वणभूमीवर त्ांचं व्यस्क्तमत्व आधर् कततणत्व बहरलं.    

मािुरीताई एक धनष्णात खेळाडू असून मोकळा वेळ  

आपल्यावरील तार् कमी करण्यासाठी त्ा कल्पकतेनं 

वापरतात. मािुरीताई  (५९) आजही एका दमात दहा 

धकलोमीटर  पळत जाऊ शकतात. अश्वारोहर्  आधर् 

िोल्फ हे खेळ त्ांना धवशेष आवडतात. यंदाच्या 

जानेवारीत त्ांनी पॅराग्लायधडंिही केलं.  

एकूणच मह ला वगाणसाठी पण सींघिण आहण कष्ट 

करण्यास तयार असलेल्या प्रते्यकासाठी माधुरीताई 

आदशण ठरू शकतात. 

 

(धदलीप चावरे अल्पपररचय - िेली ५० वषे सक्रीय 

पत्रकाररता. मुधित आधर् दृकश्राव्य माध्यमातून अनेक 

धवषयांवर मराठी आधर् इंग्रजी भाषांमधे्य धवपुल धलखार्. 

धकते्क चररत्रपट आधर् मधहतीपटांची धनधमणती. िेली दहा 

वषे ‘सीबीडी फाऊंडेशन’ या स्वत: स्थापन 

केलेल्या  संस्थेमाफण त दहा अतं्त आिळे वेिळे 

कायणक्रम सादर. देशभर आधर् परदेशात प्रवास आधर् 

धनवास. वाचन, पोहोरे् आधर् पयणटन हे प्रमुख छंद.)
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An Educator  

 - सभमधा साने  

I am a mom, a teacher, and a friend who 

loves to cook and dance with friends and 

family. I am just a woman next door who 

is honored to write a candid reflection of 

my journey from Mumbai to the United 

States.  

I grew up in Andheri with my family, 

friends, and even two domesticated 

street dogs that lived near our buildings 

and would play with us. I loved playing 

with friends, cooking, dancing, and 

experimenting with gardening. In fact, I 

saved the seeds from every fruit that I ate 

and planted them to see if they would 

grow. It rarely worked, but I got to spend 

time gardening with my grandmother. 

I always knew that I wanted to do 

something to help others, so early on I 

decided to become a teacher and help 

kids learn. I attended school and college 

to get a Science and Education degree 

and then pursued an MS in education 

while teaching math and science at a 

local elite school.  

After that mine too is a typical story of 

getting married, moving to United States, 

and having two kids, in that order! After 

moving to the US, I knew I wanted to 

continue making a difference in the lives 

of kids other than my own. I found out 

that I would need an official 

Massachusetts license to teach in the 

state, so despite already having my MS in 

education I had to start earning more 

credits. A strict requirement but expected 

from the number one ranked state in 

public schools in US. I started taking 

courses at a nearby university. 

Raising a family, working, and studying 

all at the same time was difficult. After a 

day’s work, I would go to the university 

nearby. I often had to make 

accommodations so that I could attend 

the night courses. A favorite story of mine 

to tell is the time I took one course 

entirely over the phone. I arranged with 

the professor for him to call me when 

lectures started. He would then leave the 

handset on the table in front of him, and 

I would sit at home with my phone to my 

ear and listen to the day’s lecture. If only 

we had Zoom back then! 

Even with a license, twenty years back 

diversity in public school teaching was 

not very common, especially for a teacher 

who had recently emigrated from India. It 

felt like swimming against the currents. 

But once I got a foot in the door, I never 

looked back. Now, as a high school 

science teacher, I get to make a great 

impact on about150 students’ lives every 

year, and I plan to continue to do so for 

as long as I can. I am fortunate to do what 

I love, and I value the difference I can 

make in the lives of my students. I believe 

that teachers can influence their students 

through caring and positive experiences 
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so that the kids can themselves become 

strong, caring and responsible citizens of 

society. 

Sparking a love for learning – especially 

in science, technology, engineering, and 

math (STEM) – is what I strive for. To 

achieve this, I offer multiple STEM 

opportunities to the students in my 

school district outside of regular 

schoolwork. I have reinstated the Science 

Fair at my school, conducted afterschool-

engineering workshops, hosted science 

clubs, hosted Aviation & Space Club, 

coached students for regional and state 

science fairs, coached students for 

regional STEM competitions like Science 

Olympiad, partnered with UMASS Boston 

to bring nanotechnology to my 

classroom, brought summer internship 

opportunities to my students and 

directed an innovation camp during 

summer. If bringing an enrichment 

program to my students needs money, I 

write curriculum enrichment grants to 

get the money and have won a few over 

the years.  

Even with all the difficulties and 

frustrating moments, I fall in love with 

this job over and over again. It might 

sound crazy, but every time my students 

have that “a-ha” moment in my class, it 

still makes my day! I am fortunate to have 

earned recognition for my passion and 

hard work, such as a few Teacher of the 

Year awards from a wing of the air force. 

I am always willing to take the time to 

help others in my professional and 

personal life because I have a strong 

backbone, my husband! I have a blessed 

life and the luxury of pursuing everything 

I want to do because of him. Dance, for 

example, is my passion and I enjoy 

choreographing. My husband has whole-

heartedly welcomed all of our friends to 

our house for the million times we have 

met for dance practices and skit 

rehearsals. There have been many dances 

that I have choreographed for NEMM, 

graduation parties, weddings, and 

wedding anniversaries of our friends. He 

has been at every single one with his 

phone in hand, capturing each one for 

our memories. 

My journey to this day has been a lot! 

Seeing the smiles on my family’s faces as 

they enjoy food that I have cooked, 

sparking an “aha” moment from a 

student, and getting to meet with friends 

to practice and perform a dance I have 

choreographed are all happy results of 

this journey, and it keeps me going! 
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Compassionate Caregiver 

 - वीणा पेंडसे  
 

I am a nurse, a compassionate caregiver. 

What does being a nurse mean to me? 

The answer was different at different 

times in my life. In the beginning, nursing 

was a career I chose for myself because I 

could not choose to be a doctor. I have a 

BHMS (Homeopathic doctor) degree 

from India. But I could not choose the 

path that other Indian MBBS doctors 

choose. My degree is only considered a 

science degree in the United States. I 

tried becoming a programmer like a lot 

of my friends. I took computer courses. 

But I realized earlier on that I was not 

going to enjoy being a programmer. I 

needed to work with patients giving 

some form of direct patient care. I enjoy 

that tremendously. So, I chose to get a 

degree in nursing. 

I personally saw how some nurses 

worked and provided care in the most 

competent yet compassionate manner to 

my husband when he had to undergo a 

very difficult surgery. I still remember that 

one nurse in the ICU who took care of my 

husband that first night after his surgery. 

Even after 15 years, I still have the 

deepest respect and high regard for that 

nurse in my mind. I saw nurses being 

independent, competent, taking pride, 

and driving patient care in a 

competent manner. That made me very 

happy and comfortable in my decision to 

pursue a degree in nursing. 

I have been a nurse for 13 years. Being a 

nurse was never just a job for me. I always 

connect with my patients. I try to put 

myself in their shoes. Empathy and 

compassion are the two pillars of my 

nursing practice. I try to see my Aai Baba 

in my patients. Sometimes I think of my 

job as paying my debt to them (kind of 

like this - if I take good care of another 

human being, then someone else will 

take good care of my parents if and when 

they need it). I always try to be an 

advocate for my patients. I often end up 

leaving my mark on them. A simple and 

sincere thank you from a patient makes 

my day. Seeing the feeling of gratitude in 

a patient’s eyes who is unable to talk for 

one reason or the other, or seeing a 

feeling on their face that they feel 

comfortable and safe in my care is a 

bonus for me. 

I take tremendous joy and pride in doing 

nursing in my own way. I have grown into 

this profession as I have become older 

and have experienced life. My way of 

nursing may not be for everyone, 

especially the ones that are new to this 

profession. They will have to live their 

lives and learn from their experiences. But 

I would certainly encourage them to try. 

Choose this career because it is a good 

one. It is easy to achieve work-life 

balance as it is possible to have a flexible 

schedule. There are great opportunities 
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to grow in this career. Starting from an 

Associate’s degree to a PhD, or even 

getting a Nurse Practitioner degree is 

possible. It is possible to teach as a nurse 

educator in a college or in a clinical 

setting. You don’t bring your work home, 

so it is possible to give your kids/ loved 

ones your undivided attention. As the 

baby boomers are getting older, there is 

an ever-increasing demand for nurses, so 

there is job security. Even though nurses 

have to drive to work even in really bad 

weather, there is no danger of your job 

going overseas. Last but not the least, 

nursing is the only profession that has 

been dominated by women! 

It is a very noble profession. Especially in 

the COVID era, nurses are being regarded 

as heroes. We, nurses, are taking care of 

patients, day in and day out selflessly, 

risking our own health and probably our 

lives. I feel very proud to be a nurse!  
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Woman Power: A self reflection  

 - स्वाती भशदें  
 

 

As I start thinking about woman power, I 

wonder what should be the best way to 

define woman power. Is it about 

reassuring that the woman is not weak as 

some would think? Is it about proving 

that a woman is better than a man? Or is 

it about woman empowerment? To me, 

woman power is about a woman's 

conviction, hard work and struggle to 

make a difference in her own life, the life 

of her family and the world around her.  

I grew up in Mumbai, India. My father was 

working for the State Government and 

my mother was a school principal. I had 

an elder sister who acted like a second 

mother to me. As it was common in those 

days, sadly perhaps today as well, my 

mother had the pressure from elders 

around her, of having a son after giving 

birth to two daughters. As much as my 

mother respected them, she never let 

that pressure get to her and handled the 

situation smartly without hurting 

anybody’s feelings. She always knew that 

she had to be strong to give the best to 

her two daughters than to succumb to 

the elderly pressure. I have been 

fortunate to have been raised by a strong 

woman, my mother, who brought the 

best out of me and always stood by me. 

My mother had a full-time job working as 

a school principal. We used to be amazed 

how she would get through the grind of 

the job and still carry that pleasing smile 

on her face coming back home from a 

stressful day at work. If the teaching job, 

running home and raising two kids were 

not enough, she took up the added 

responsibility of arranging marriages of 

seven of her sister-in-laws, my aatyas, 

and settling them in life. The difference 

my mom has made in so many lives 

signifies woman power.  

During my studying years at Sathaye 

college, I joined the National Cadet 

Course (NCC). In those days a girl taking 

military grade training was not popular at 

all but I had very strong support from my 

family. In the second year of NCC, I was 

selected to participate in Republic day 

Parade at Delhi Rajpath. I completed 12 

camps during that year. Getting selected 

for Republic day Parade and marching in 

front of the President and Prime Minister 

of India was my first achievement as a 

competent woman. I was the first girl 

student in my college to represent 

Maharashtra at the national level. For my 

achievement, I was nominated as the best 

student for that year in the college. In my 

last year of NCC I was designated as the 

“Senior under officer” and handled 150 

girls in my troup who were ready to come 

out of their comfort zone and make a 

difference. My stint at NCC taught me 

discipline, work ethics, and respect for 

others. I felt more confident and, also 

sensed a touch of power within me.  
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I completed my Bachelor’s of Economics 

from Sathaye college. Now it was time for 

me to think about what I want to do in 

life and then choose a field of further 

education. It wasn’t a difficult choice to 

make as it turned out. I grew up watching 

my parents getting involved in social 

work and I had heard testimonies from 

many people about how they helped 

them in time of their need. Unknowingly, 

the seed of working for the community 

was planted in me. I was clear in my mind 

that I would like to pursue education in 

law as a channel to give back to the 

community and hence enrolled into New 

Law College to become an advocate. 

While studying law, I joined Adv. Neelima 

Kanetkar’s chamber as an intern first and 

then as a practicing lawyer. Our office 

dealt with family law with cases related to 

divorces, alimony, domestic violence and 

child support. As part of our association 

with a non-profit organization Shakti, I 

fought cases for underprivileged women 

facing domestic violence, physical and 

mental toruture. My first case was to 

represent a woman burnt 90% by her 

husband. It was too overwhelming for me 

at that age and I cried inconsolably 

coming back home. That incident 

changed my outlook towards life, and I 

resolved to help such women in need as 

much as I could. I practiced for the family 

court for around 5 years and handled 

cases for women from all walks of life. 

During my pursuit to find justice for 

women, I could see women's issues 

through multiple dimensions. I saw 

women being violated and perished to 

the abuse but then there were also 

women who stood up and fought back 

hard. While I witnessed blatant and 

tormenting abuse of women's dignity, I 

also saw misuse of the women 

empowerment movement. I would not 

say that every women’s rights case I 

handled had a man on the abusive side. 

In some cases, women were actually 

found to be on the wrong side. In my 

opinion, wrapping every challenge that 

the woman faces as a women's rights 

problem might do a disservice to the 

cause of women’s empowerment as it 

dilutes the intensity of the genuine cases 

of true victims.  

A bulk of cases that I handled dealt with 

marital discord that often lead to 

divorces. Many of these cases were the 

result of misunderstanding primarily 

caused by lack of communication within 

the partners. It was a great learning for 

me assisting my senior advocate during 

the counselling sessions with the feuding 

couples. While I was surrounded with a 

variety of family dispute cases at work, 

my mind was turning bitter towards the 

whole concept of marriage itself. Sensing 

my mental dilemma, my mom counselled 

me through that period and never let the 

negativity of my experiences paint a sad 

picture of marriage in my mind. I realized 

the importance of pre-marriage and post 

marriage counselling as a necessary 

foundational step for a successful 

marriage. Since those days, somewhere 

in mind I have always wanted to spend 

some of my time doing marriage 

counselling as I firmly believe that 
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counselling in time can save families from 

breaking.  

After marriage, I came to the USA, the 

land of dreams. Taking a break from my 

well set law career was saddening, 

however I was confident that I would 

rebuild my career in the USA. The initial 

years went in settling life and raising a 

family with 2 kids. During this time, I also 

worked for a non-profit organization 

called “Adipath”, founded by Adv 

Neelima Kanetkar. As part of the work, we 

established a global hotline for 

immigrant women suffering from 

domestic violence. Our aim was to extend 

a helping hand to immigrant women who 

are going to foreign countries with very 

little family support and then getting 

sucked into various challenges at home 

and outside. With whatever little capacity 

I was able to contribute, I felt really good 

with the thought of giving something 

back to the community. While I was busy 

with family and community work, the 

thought of resuming my career started 

storming in my mind. I decided to enroll 

into college to study in the legal field. 

After 2 years of evening college I was 

ready to start a job however getting a job 

after a career break was not easy. The 

struggle, and frustration was 

overwhelming, but I was not ready to 

give up. After overcoming the initial 

challenges things started turning positive 

and I soon started a job as a Paralegal 

Title Specialist.  

Contrary to the belief that all women are 

protected and treated equally in the USA, 

I noticed there indeed are many women 

who are often subjected to abuse and 

need help to live a better life. Now that I 

have established myself in my profession, 

I feel that sense of achievement and 

power within me and a constant urge to 

use that power towards helping the 

cause of women. It won't be very long 

before I would see myself working for 

organizations helping women in need… I 

just hope that happens soon enough! 

(Swati Shinde is working at 'Silva Law/ 

QuickSilva National Title and Closing 

Service' as a Title paralegal. Swati is 

sociable, passionate about dance, and 

loves to cook and travel to new places, 

make new friends and spend time with 

her family.)
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From Poetry to Film Lyrics 

- सुनयना कचरू भिड े 

Sunayana Kachroo Bhide is a Boston 

based, Poet, Lyricist, Screen-play writer, 

she has made a name for herself in Hindi 

Films and in the field of literature. She 

published her first collection of poems 

“Waqt Se Pare –Beyond Time” in 2013. Her 

work has been published in many 

anthologies and publications. Her poetry 

is featured in Rekhta, the largest online 

curator of Urdu-Hindi Poetry in the world.  

She has collaborated with the renowned 

singers like Sonu Nigam, Ankit Tiwari, 

Anuradha Palakurthi, Hariharan, Ali Sethi, 

Jasraj Joshi, Hrishikesh Ranade, Sai 

Shankar, Yawar Abdal, and Gayatri Sapre. 

Some of the songs written by her include 

“Yumbarzaloo” – released by Zee Music 

Company- J&K Tourism department; 

“Apna ekal hoga na” Produced and sung 

by Anuradha Palakurthi and Hariharan; 

released by Govt. of India. She has been a 

featured poet at the prestigious Bangalore 

Literature festival, recited at the South 

Asian Poets meet at Harvard University, 

Consulate General of India, NYC. She is a 

co-creator of a poetry show “Zikr Uska” 

that she hosts with the poetess Monika 

Singh (Deputy Collector of Pune).  

Her work in film writing includes award-

winning films like “In search of America” 

was selected for the Short Film Corner at 

Cannes 2015, “First Love”, “Half Widow”, 

“The Illegal”, which features Suraj Sharma 

of Oscar-winning film “The Life of Pi” and 

“Million-dollar arm”.  

 

In a tête-à-tête with Sunayana, we asked 

her about her connection to Maharashtra 

and about her journey as a software 

consultant to a Poet, Lyricist, and a Film 

writer.  

Sunayana- I am born and brought up in 

the idyllic valleys of Kashmir, which is rich 

in its Sufi and Bhakti traditions. We soon 

moved to the Jammu city, where I 

continued with my education. As the 

militancy in Kashmir grew, many of our 

relatives suffered and died. In a very short 

period, we went from four people home 

to forty people shelter. Those were some 

of the very tumultuous years that have 

created a lasting impression in my life.  

After I moved to Pune city for higher 

education, I found a new home in the city 

through music and poetry. I was inspired 

and enriched by its cultural activities. A 

dear friend of mine introduced me to the 

poetry of renowned Marathi poets Grace 

and Suresh Bhat, the music of Hridaynath 

Mangeshkar, Vitthal summons by 

Bhimsen Joshi, the electrifying ambiance 

during the Ganesh festival. My marriage 

into the Bhide family, anchored and 

deepened my roots with the Marathi 

culture, language, and the nuances of 

rituals. Pune to me is a concoction of 

modern and traditional values and I am 
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सौजन्य - सुचचत्रा पाटील भशदें 

blessed to have lived in the city during my 

formative years.  

I moved to New York City to work in the 

year 2000 and to the Boston area around 

2003 after I got married. Although I had 

been writing for a long time, I transitioned 

into full time writing around 2010. In the 

year 2013, I published my first book of 

poems “Waqt Se Pare- Beyond Time”, 

which led to an opportunity to work in the 

films with RenzuFilms production as well 

as write lyrics for songs as an independent 

artist. My journey has just begun, and 

every collaboration brings opportunities 

to learn. I have been blessed to have my 

creative endeavors influenced by the 

confluence of my Kashmiri and Marathi 

roots. 
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Reel or Real: Lessons from Acting 

 - अददती टेलर  
 

“Theater is the art of looking at 

ourselves”, (quote by Augusto Boal). 

Nothing rings truer in my humble 

opinion. The more I have reflected on 

this, the more I have realized that my 

experiences in theater have helped shape 

a big part of what I am. At the early age 

of five, my parents put me in amateur 

acting school. Throughout school and 

undergrad college, I grew up performing 

on stage and continue to nurture this 

passion even now. What I learnt in 

theater, has been incredibly translatable 

to my professional and personal life. Here 

are a few lessons I picked up along the 

way: 

 1) Preparation and Perspective: - 

Preparing for a new role on stage is very 

much like preparing for a new personal 

or professional opportunity. You have to 

understand the character you are 

portraying/job you are doing and who 

your audience is. Be it a new job/position 

at work, a project or a social/community 

engagement, it is critically important to 

recognize the needs and expectations of 

the role you are playing. Often the 

persona and characteristics of the role or 

the situational underpinnings of the 

professional project you are undertaking 

are quite different from your own. This 

means that to truly capture the essence 

and portray the character in a believable 

way, you must place yourself inside the 

mind of someone whose viewpoints are 

otherwise foreign to you. 

 2) The Big Picture: - When you are on 

stage facing a live audience, someone 

will invariably forget their lines, I have 

too! It’s natural for that to happen, but 

therein lies the value of understanding 

the ‘big picture’. While rehearsing, don’t 

just focus on your own lines; prepare for 

the entire presentation instead. Because, 

you never know when you may need to 

jump in and ad-lib! Theater fosters a 

strong sense of team commitment, which 

is equally valuable in professional life as 

there are often situations that require 

one to jump in on completing a 

deliverable when teammates/colleagues 

are unable to. Only if you understand the 

big picture will you be able to help carry 

the team to the finish line. Understanding 

how all the pieces fit together versus your 

own siloed view helps promote a great 

sense of team allegiance and 

accomplishment. 

 3) Confidence and Conviction: - It 

takes courage to put yourself out there, 

in front of a live audience, and make 

yourself vulnerable to be critiqued by the 

public. When you are standing center 

stage, bright lights on you, eyes locked 

and hundreds of people staring right 

back at you, there is an ethereal adrenalin 

rush! Theater imbibes in you the skill of 

weathering high pressure situations. It’s a 
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skill that in my professional and personal 

life has given me the courage and 

confidence to keep stepping out of my 

comfort zone in order to move forward. 

Confidence builds conviction and vice 

versa. If you are not confident in yourself, 

how will you convince the audience of 

the character you are presenting or in 

your professional life your contribution 

and the value you bring to bear? 

4) The Show Must Go On: - Last but not 

the least, THIS is the quintessential 

learning from theater! Once you commit 

to something, you must go all the way in. 

Come hell or high water, the show must 

go on…no excuses! Theater teaches you 

to not confuse interest with commitment. 

If you are interested in something, you do 

it only when it’s convenient. If you are 

committed, you simply accept no 

excuses! This to me has been the biggest 

and most infallible lesson from theater. 

 Bio: Aditi Taylor is a Senior Vice 

President and Chief Risk Officer in the 

asset management industry. In her 

current role, she provides oversight of 

enterprise risk management, identifying 

and evaluating potential reputational, 

operational, financial and regulatory 

impacts and relevant mechanisms for risk 

mitigation. Previously in her career, Aditi 

served as the Partner/Principal in Deloitte 

Advisory LLP where she spent almost 19 

years working on various consulting 

engagements across multiple global 

companies. Aditi holds a Master’s in 

Business Administration (MBA) from 

Bentley University, MA and a Bachelor’s 

in Economics from the University of 

Mumbai, India. Aditi has been active in 

the New England community serving in 

leadership roles for various community 

organizations, including as President of 

the New England Marathi Mandal 

(NEMM) and the India Association of 

Greater Boston (IAGB). In 2014, she was 

inducted in the Boston Business Journal’s 

class of ‘40 Under 40’ Leaders to watch 

for as well as recognized as Boston 

Business Journal’s ‘Leaders in Diversity’. 

In 2015, she was honored by the Greater 

Boston Chamber of Commerce as one of 

the ‘Ten Outstanding Young Leaders’. 

Most recently, she was recognized by the 

India New England News as the ‘Most 

Versatile Leader’ in 2017. Aditi currently 

sits on the board of Tech Goes Home 

(TGH), a nonprofit organization that 

brings free digital skills training, 

discounted new computers, and home 

internet access to those without, which 

has proven especially important in the 

move to reducing digital disparity during 

this pandemic. She also serves as an 

Adjunct Professor at Boston University 

MET and teaches Advanced Enterprise 

Risk Management. Aditi lives in Westford, 

MA with her mom, husband and two 

sons. 
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स्वप्ांना पंख िरारीचे  

 - रभसका िाववक वोरा 
 

मी माझ्या लेखिाची सुरुवात माझ्या अल्पश्ा पररचयािे 

करते. मी रहसका िाहवक वोरा, मा ेरचीं िाव रहसका 

रामदास म्हसकर. मुींबई येथील बोरीवली(प)येथे माझीं 

बालपण गेलीं. माझे बाबा पोहलस खात्यात पोहलस 

अहधकारी पदावर कायणरत  ोते (सध्या स ा. पोहलस 

आयुक्त, सेवा हिवृत्त (Retd. ACP)) त्यामुळे 

सुरुवातीच्या काळात योगी िगर येथील पोहलस 

अहधकारी वसा त येथे रा त  ोतो. एवढाच काय तो 

माझ्या बालपणातला फरक. माझे हशक्षण Our Lady of 

Vailankanni High School येथे झाले. मी ल ाि 

असताींिा मला कोणी ी हवचारलीं की मोठी  ोऊि तू 

काय बिणार? तेव्हाीं कळत िकळत मी उत्तर द्यायचे, 

“मला उींच आकाशात उडायचींय", कसीं काय ते मा ीत 

िा ी. शाlलेय हशक्षण सींपल्यािींतर National College, 

बाींद्रा(प) मधे्य Arts शाखेत प्रवेश घेतला. तेंव्हा एका 

सेहमिार मधे्य Aviation के्षत्राबद्दल माह ती हमळाली. 

पायलट (Pilot), एअर  ोसे्टस (Air Hostess/Flight 

Attendant), एअरिाफ्ट मेने्टिि इंजजननअर (AME) 

बाबत माह ती  ोती. Pilot, AME बिण्यास Science 

बॅकग्राऊीं ड आवश्क  ोते. Air Hostess बिण्यास 

हकमाि १२वी अशी अट  ोती; त्या व्यहतररक्त अटी 

म्हणजे हकमाि उींची ५’. ४”, मेहडकली हफट असणे, 

वजिाची अट म्हणजे सडपातळ बाींधा. त्वचेवर स ज 

हदसतील असे डाग हकीं वा Tattoo चालणार िा ीत. 

आपले स्वप् आपण पूणण करू शकतो आहण ते कसीं 

करायच  े कळले. मी  े वेगळे के्षत्र हिवडलीं असूि ी 

आई -वहडलाींचा माझ्या हिणणयाला पूणण पाहठीं बा  ोता. 

वेगळीं  के्षत्रीं हिवडणीं ह्याची का ीशी पे्ररणा त्याींच्या 

काढूिच हमळाली असीं म्हणू शकतो. माझे वडील त्याींच्या 

कुटुींबातील पह ले, ज्याींिी पोहलस खातीं हिवडलीं (आहण 

ACP म्हणूि सेवा हिवृत्त झाले) तसींच का ी आईच, ती 

कॉलेज मधे्य असता  ॅन्डीिाफ्ट मधे्य म ाराष्टर ात पह ली 

आली. आहण त्याींची मी लेक जी सुदैवािे माझ्या मा ेर 

आहण सासर च्या कुटुींबातली पह ली  वाई सुींदरी.  

मी माझ्या वयाच्या १८ व्या विी पह ला Job Interview 

हदला व Go Air या कीं पिीत हसलेक्शि झालीं. फक्त 

Personal Interview िसुि वरील अटी पूणण  ोतायत 

काीं? त्या बघण्यात आले. त्या िींतर Medicals clear 

करणे आवश्क  ोते. त्या िींतर ४५ हदवसाींचीं टर ेहिींग 

असतीं. टर ेहिींगमधे्य First-Aid म्हणजे कुणाला सदी झाली 

तर ते अगदी इमजणिी आली ( ाटण अटॅक) आला तर 

काय करायचीं  े सवण हशकवतात. Safety and 

Emergency साठी तयार केले जाते. Emergency 

दरम्याि काय आहण कसीं साींिाळावे याचे प्रहशक्षण हदलीं 

जातीं, जेणे करुि असा प्रसींग जर दुदैवािे आला तर 

प्रते्यक crew िे घाबरुि ि जाता एक सारखा हवचार 

करावा आहण वागावे. Service मधे्य कसीं बोलावीं, वागावीं, 

िीटिेटके रा णे, स्वतः ला groom करणे, कोणत्या  ी 

पररस्तथथतीत  सत मुख असावे, ई. हशकवण्यात येते. 

टर ेहिींग िींतर सवांची लेखी, तोींडी, प्रात्यहक्षक परीक्षा घेतली 

जाते. प्रात्यहक्षक प्रकारात Fire & smoke drill, 

Ditching drill आहण Evacuation, Slide drills 

असतात. परीके्षमधे्य ९०% िे उत्तीणण  ोणे आवश्क 

आ े.  े झाल्या िींतर crew म्हणुि लायसेंस (license) 

हमळतीं आहण ते हटकवण्यासाठी दरविी परीक्षा द्यावी 

लागते ज्यात सुद्धा ९०%च पाहसींग असतीं. प्रवाश्ाींची 

सुरक्षा  े Flight Attendent crew चीं प्रथम कतणव्य 

आ े,  े कोणी ी जाणूि ि घेता प्रवास करतािा crew 

ला गृ ीत धरतात ह  तेवढी खींत वाटते.  

पुढे १-१ १/२ विाणिे मी Jet Airways मधे्य रुजू झाले; 

हतथे मला International flights करण्याची सींधी 

हमळाली. वेग-वेगळे देश, हतथली पयणटक थथळे, लोक 

सींसृ्कती पा ायला, जाणूि घ्यायला हमळाली. प्रते्यक देश 

वेगळा तसेच हतथले हियम वेगळे, ते ध्यािी ठेऊि flight 
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साठी बॅग िरणे. कुठे फळीं  हकीं वा ओपि पॅकेट फूड 

चालत आ े तर कुठे ठराहवक हकीं मती पेक्षा जाि पैसे 

चालत िा ीत, का ी हठकाणी तर अगदी चु्यईींगम वर 

बींदी त्यामुळे  े छोटे पण म त्वाचे हियम कळु लागले. 

मह न्याचीं Roster (Schedule) आले की, त्या प्रमाणे 

आपली ी कामे म्हणजे इतर घरची, बा ेरची अशी 

ठरवायची म्हणजेच आपले वेळापत्रक आखायचे. अिेक 

वेळा सण, मींगल प्रसींग, इ. miss झालेत कारण आम्ही 

flight करायचो. एवढी सगळी धावपळ असतािा ी मी 

मुींबई हवद्यापीठातूि correspondance िे हशक्षण पूणण 

करूि M. A. ची पदवी प्राप्त केली.  

सुरवातीला Roster पाह लीं की, कलकत्ता, श्रीिगर हकीं वा 

कोणते ह  हठकाण वाचुि आिींद व्हायचा कारण १९व्या 

विी मुींबई बा ेर एकटीिे पडणे  े माझ्या साठी िवीि. 

 ळु ळू Jet Airways मधे्य International flights 

मुळे Roster मधे्य London, Paris, San Francisco ई. 

पाहूि िवल वाटु लागले, सुरुवातीला, Long haul 

flights आहण jet lag िे  ोणारा त्रास अजूि ी लक्षात 

आ े. मग ह्याची सवय  ोत गेली आहण ७-८ तासाींची 

flight  ी छोटी वाटू लागली.  

पा ता पा ता September २००५ मधे्य सुरु केलेला 

प्रवास मी थेट May २०१८ मधे्य U. S. A. ला थथलाींतर 

करण्यासाठी थाींबवला. या काळात मला अिेक चाींगले 

वाईट अिुिव आले व ते मला खूप का ी हशकवूि गेले. 

आपण घेतलेल्या कष्टाचे कोणी कौतुक केले की खूप बरे 

वाटते, साधीं flight मधूि उतरतािा प्रवाश्ािी आपलीं 

िाव घेऊि धन्यवाद देणे सुद्धा एका अथी दाद असते.  

माझ्या आई- वडीलाींप्रमाणे माझ्या सासरच्याींिी  ी मला 

साथ हदली. खास म्हणजे ‘िाहवक’ िे मला support 

आहण खात्री हदली की मी लग्नािींतर  ी  ेच करावीं ज्यात 

माझा आिींद आ े.  

अशी एका आगळ्या वेगळ्या माझ्या स्वप्ाला पींख 

देणाऱया profession ची क ाणी. एवढींच म्हणिे आ े 

हक काम जेव्हा आपल्या मिाला आवडेल, पटेल असीं 

असतीं तेव्हा त्यात मज्जा औरच आ े.  

P.S: My entire flying career has been from 

India hence rules, regulations, requirements, 

experiences, etc. are from India. They may 

differ from other countries. 
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Women in Technology 

 - नीभलमा कासार 
 

Soniyaa was super excited to join her new 

job in a software startup in Boston. And 

why not, she had been passionate about 

building cool software since she was in 

college. Her dream was going to shape 

into reality soon. She was going to step 

into the next level role of her career, 

Software Architect.  

Within few days into the new job she 

realized, it’s not so easy. She was the only 

female team member in the architect 

group. Seemed like there was an 

unwritten rule: Only male can do that 

role. While she was enthusiastic about 

suggesting changes or improvement in 

current/future architecture, she had no 

options than holding her thoughts. Her 

suggestions used to be thrown away in 

the trash basket right away. While similar 

or even sub-standard suggestions 

coming from male counterparts were 

gladly discussed and widely accepted. 

The pattern continued and her frustration 

started to rise day by day. Every day while 

driving back home, she used to think did 

I do mistake by jumping in this role? 

Should I go back to my previous track?  

How do I overcome this situation? Should 

I ask for help? If so, who can help?  

On a sunny Monday afternoon, she was 

walking alone in the parking lot having 

pile of thoughts in her mind. Something 

shined inside her brain, she remembered 

her grandpa used to say: if you face a 

problem only you can find the best 

solution and no one else! She almost flew 

to her cube on the 4th floor, grabbed a 

pen and a handy-dandy notebook and 

rushed to conference room. She wrote 

some lines in her notebook for half hour 

and went back to her cube. She met her 

close friend and colleague, JoAnn, in the 

cafeteria for 3 PM coffee and showed her 

friend what she wrote.  

“Women in Technology- Does it even 

exist? I do not think so. I face lot of 

challenges at work, but I need to be 

extraordinarily strong and solve my 

problems on my own. If I have taken this 

difficult role and if I want to be successful, 

I need to stand firm like a rock.  

My advice to many other women, like me, 

who want to be part of Women in 

Technology:  

• Reduce fear. It is your enemy 

number one. It will not let you 

achieve what you want. 

• Never give up approach - Be 

confident that solution I am 

proposing is correct. I did more 

and more research, gained 

thorough knowledge about it to 

make sure I have detail 

understanding of subject. 

• I decided to not pay attention to 

people who were discouraging 
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Looking for a Graphic Designer 
 
 
Good Volunteering oppourtunity at NEMM. 
 
Graphic Designer Needed for Anubandh Magazine.  
Please contact:  registration@nemm.org 

 
Students can apply.  
Students Volunteering hours will be recognized by NEMM.  

me. I made sure that their thing 

does not impact me. 

• Start working more with cross 

functional teams, learn from them 

and empower yourself  

• Focus more on presentation skill. 

Prepare well before presenting to 

teams. If you are well prepared, 

you will not be afraid of 

presenting to even “C” level 

audience. I tried this for few 

months and could see my 

presentation skills improved a lot. 

• Speak up when needed and as 

appropriate. Tomorrow never 

comes.  

• Join a group of like-minded 

women colleagues in your 

company, have meaningful 

conversations with them that will 

boost your confidence.  

Morale 

• Women are usually afraid of 

taking more challenging roles. 

They should not be afraid of 

challenges. You can do anything 

and everything men can do.   

• Girls should always find a way to 

overcome challenges. We usually 

let them go. Giving up is not an 

option.  

• Gain more knowledge, keep your 

eyes and ears open so that you 

can contribute confidently the 

group discussions on various 

topics like current events, 

technology, sports and much 

more.   

• Try to be more independent and 

try to solve problems on your own. 

No need to seek help all the time 

and rely on someone else 

Remember WE – Women Empowerment 

is the key to success for Women in 

Technology” 

(Neelima Kasar is working as an 

Application Architect in the Enterprise 

Architecture group at Advisor360. 

Technology is her passion. Neelima 

always likes to learn about new 

technologies and implement them in a 

solution and likes to teach Computer 

Technology to younger students. She 

enjoys her free time with her 2 teenagers 

and husband.)
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Two Sisters 

- उना आणण गीता गडंिीर 
 

This is a tale of two sisters. Like all 

children of immigrants, though our own 

timeline begins at birth, our parents’ 

journey to America is the real beginning 

of the story. Our parents, Sharad and 

Lalita, came to Massachusetts via Canada.  

He arrived first, in 1963, in pursuit of an 

engineering degree at Worcester 

Polytechnic Institute. She followed him 

(perhaps the only time she’s ever 

followed anyone) and completed her 

medical residency in this country.  They 

settled in Worcester, MA, where I was 

born, and later moved to Newton, a 

quiet, leafy suburb with what matters 

most to Indian parents, a top-notch 

public chool system. My sister Geeta 

arrived four years after me, and our 

brother Ashwin eight years after that. 

The three of us were raised to be both 

independent and interdependent, 

especially as more families from India 

moved to America. Geeta and I attended 

a weekly cultural school and all the local 

events of the Marathi community, 

surrounded by the warm noise of uncles, 

aunts and cousins who may or may not 

have been blood relatives but were family 

nonetheless. Having our grandparents 

live with us made us deeply aware of our 

rich culture - the food, the language, the 

traditions. Still, we persisted. I went to a 

women’s college, Bryn Mawr, where I 

majored in English and Anthropology, 

two subjects dear to my heart but difficult 

to explain in terms of possible careers. 

Two years later, after working a number 

of random temp jobs, I decided to apply 

to law school. In all honesty, it was a 

decision I backed into, rather than 

charging toward with enthusiasm, mostly 

because I was tired of work that didn’t 

challenge me. 

I returned to the basement of the home 

where I grew up to attend Northeastern 

University School of Law in Boston.  

NUSL’s public interest focus and unique 

co-op program allows students to 

alternate a quarter of school with a 

quarter of work experience after the first 

year; this gave me the chance to try 

different jobs and travel to other places.  

My first two co-ops were at a Legal 

Services center focused on education and 

a small law firm handling employment 

issues. Those were in Boston, and by my 

third co-op I was ready to try something 

different: Hawai’i. 

I knew I wasn’t cut out for a big firm job 

or corporate law, but in Hawai’i, even that 

type of work was a little more appealing.  

I could walk to and from work on the 

beach, and weekends were spent island-

hopping to hike and swim. The only 

downside was that Honolulu is expensive, 

and I shared an apartment with two 

fellow law students. That downside, 

happily, turned out to be an upside, 
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because a wonderful, sweet, adventurous 

Irish guy from Boston named Phil turned 

out to be one of those roommates, and 

we eventually ended up married.  

Meanwhile, Geeta chose an even less 

traveled road than the Last Frontier - 

after attending SUNY Purchase, and 

studying visual art, anthropology and 

Spanish, she moved to Brooklyn to intern 

for filmmaker Spike Lee.  An unpaid film 

editing internship was not on the usual 

list of “what Indian kids do after college”, 

but our parents supported her, and as 

she worked her way up in the film 

industry, her career blossomed.  She 

settled in Brooklyn and established 

herself as an accomplished film editor, 

working with Spike Lee and other 

directors, and eventually finding a niche 

in documentary film. She faced 

challenges in it being a male dominated, 

predominantly white industry, but 

persistence and hard work ultimately 

paid off.  

But we were also allowed to do things our 

non-desi friends did, and in the eyes of 

some people, this meant we were 

running wild. In fact, we were learning to 

navigate the world outside the shelter of 

family and community, to see for 

ourselves the many ways we could defy 

the limits that people set for us and fight 

the injustices we saw in that larger world. 

At one Marathi conference, a group of us 

joked about starting a support group 

called “Non-Doctors Anonymous” for the 

artists, social workers and activists. We 

didn’t see our paths as predestined or 

our choices as limited, but we also didn’t 

see ourselves reflected anywhere in 

popular culture or in careers outside the 

traditional paths we were encouraged to 

pursue. 

Jumping back across the country, after 

Hawai’i, Phil and I decided to do our final 

co-op together in Alaska. It was meant to 

be a three month stint, but I got a 

summer job offer and we returned to one 

of the sunniest summers in anyone’s 

memory.  We were sold.  We soon 

acquired a Subaru, a puppy and kitten, 

and a place to live, in that order, and 27 

years later, we’re still here. Alaska is a 

wonderful place to live, with rugged 

outdoor beauty and adventure right at 

your door. It’s hard to be far from family, 

but we like to think of ourselves as 

immigrants continuing the journey. 

Phil went into criminal defense, and my 

job at a small estate planning firm 

eventually led to a practice of my own. 

After we got married and had our son 

Kiran in 2003, self-employment was a real 

blessing, allowing me to control my 

schedule to spend time with our boy and 

the activities I loved, like rock climbing 

and hiking.  Then I learned that the 

probate judge I most often appeared in 

front of was retiring. We had always 

joked that I’d replace him one day, and 

now he invited me to do so for real. I 

became a magistrate judge in 2013, and 

although I was sad to give up my practice 

and clients, the challenge of being on the 

bench more than made up for it.  

Magistrate judges are the emergency 
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room of state courts, and I handled a 

variety of whatever issues walked 

through the courthouse doors.  

Geeta, now a full-fledged New Yorker 

with a husband and two sons, continued 

to win critical acclaim in her field, 

collecting four Emmys, several more 

nominations, and two trips to the Oscars 

for her work on Music By Prudence, a 

short documentary that won an Academy 

Award in 2007 and another short that was 

nominated.  People in our community 

stopped telling their kids to go to 

medical school and started telling them 

to win Oscars. She transitioned from 

editing to directing and was accepted 

into the Academy of Motion Picture Arts 

and Sciences. and the Directors Guild of 

America’s. She continues to support the 

work of women and people of color who 

pursue careers in film while pursuing her 

own projects.  Her focus on social justice 

issues have led her to work alongside 

Sam Pollard, Whoopi Goldberg, Alex 

Gibney and Steven Spielberg.   

Back in Alaska, it took me three tries to 

get through the grueling process of 

applying to be a Superior Court judge - a 

survey of professionals and the public, an 

interview with a council of lawyers and 

non-lawyers, a public hearing, and finally 

an interview with the Governor. In July 

2018, I was appointed to my current 

position, the first woman of color 

appointed to the Superior Court in this 

state. The Superior Court in Alaska is a 

court of general jurisdiction, able to hear 

every type of case that can be brought in 

state court.  I handle divorces, children’s 

services cases, criminal matters, and civil 

lawsuits, as well as estates, guardianships 

and adoptions - the area in which I began 

my law practice.  Every day I come to 

work and put on a black robe, I feel 

humbled and honored to serve the 

public. 

We three siblings remain very close, and 

Ashwin (no doubt influenced by his bossy 

older sisters) is an amazing, 

accomplished person in his own right. 

Geeta and I, as some of the oldest first 

generation kids and as girls, faced all our 

challenges together, inspired by the 

many strong women in our lives, like our 

mother - a doctor, dancer, writer and 

world traveler - but also by men like our 

father, who respected us enough to push 

us and held us to the highest standards. 

Now that we are parents ourselves, it’s 

easier to understand our own parents’ 

worries and hopes for us; no doubt our 

children will push us in the same way we 

pushed our parents. Every generation, 

after all, are immigrants traveling into the 

future.

  



      अनुबंध नोव्हेंबर २०२० 

 

सुभाषिते 

 - वजैयंिी जोशी 

 ।। श्री ।। 
सवणप्रथम, स्त्री-सशक्तीकरर् (Women Empowerment) ह्या धवषयावर स्त्री आधर् लेस्खका ह्या दोन्ही नात्ांनी 

धवचार मांडण्याची सुवर्णसंिी, संस्कत त सुभाधषतांच्या माधलकेतील ह्या तततीय पुष्पाद्वारे, धदल्याबद्दल मी अनुबंिच्या 

कायणकारी सधमतीचे आभार मानते !  

 

सतष्ट्ीकत्ाणनी, जन्म, संिोपन आधर् वंशवतद्धीची सिळ्यात महत्वाची आधर् तेवढीच नाजूक जबाबदारी, धजच्याकडे 

सोपवली आहे, त्ा स्त्रीला वेिळ्या सशक्तीकरर्ाची िरज पडावी हा एक दैवदुधवणलासच म्हर्ावा लािेल. पर् सूयण-चंि 

ह्यांना पर् जसं ग्रहर् चुकवता येत नाही तसेच काहीसं, संपूर्ण स्त्रीजातीचं मध्ययुिीन काळापासून झालेलं आहे.  

 

खरं तर; अधतशयोक्ती नाही करायची म्हटली तरी स्स्त्रयांना सवणिुर्संपन्नच म्हर्ावं लािेल. दया, क्षमा, त्ाि, धचकाटी, 

कमालीची सहनशीलता, कुटंुबाला एकत्र सांिून ठेवण्याची खुबी, जन्मजात व्यवहार दक्षता, अंिभूत मनकवडेपर्ा, 

हरहुन्नरीपर्ा, सौदंयणदृष्ट्ी, संवेदनशीलता  हे तर सवण स्स्त्रयांचे मूलभूत िुर् आहेत. आधर् ह्या िुर्ांचा अधतशय उत्तम 

उपयोि करून त्ा, कुटंुबातील आधर् त्ांच्या आजूबाजूच्या सवण व्यक्तीचें दैनंधदन जीवन सुखकर, धनरामय आधर् 

आनंदी व्हावे ह्या साठी सतत झटत असतात. पर्, इतके परोपकारी िुर् असून सुद्धा त्ांना अनेकदा ितहीत िरल्या 

जातं, अबला म्हटल्या जातं, त्ांच्यावर अन्याय केले जातात. पुरुषप्रिान संस्कत ती, स्त्री धशक्षर्ाची वंचना, अथाणजणनाच्या 

संिीचंी वानवा अशा आधर् इतर बर्याच सामाधजक कारर्ांमुळे, स्स्त्रयांना दुय्यम दजाण स्वीकारावा लाितो.    

 

पर् आपल्या इधतहासात अशा अनेक महान स्स्त्रयांची उदाहररे् आहेत ज्यांनी आजच्या स्त्री साठी जरू् काही 

Women Empowerment चे िडेच  घालून धदले आहेत. ह्या स्स्त्रयांनी तत्कालीन सामाधजक पररस्स्थतीला सामोरं 

जाऊन स्वतः साठी वेिळी वाटचाल धनवडली आधर् यशाची धशखरे काबीज केली. आजकाल स्स्त्रयांना ज्या धवधवि 

अडचर्ीनंा तोडं द्यावे लािते त्ापेक्षाही कठीर् पररस्स्थतीवर त्ांनी मात केली. प्रखर बुस्द्धमत्ता, राजनैधतक दूरदृष्ट्ी, 

खंबीर व्यक्तीमत्व, प्रभावी रर्धनती, पराक्रमी रर्कौशल्य, प्रशासकीय धनपुर्ता अशा धवधवि िुर्ांनी संपन्न असलेल्या 

ह्या स्स्त्रयांनी नेततत्वाचे नवीन पाठ धिरवले आधर् इधतहासाला कलाटर्ी धदली.  

 

उदाहररं्च द्यायची झाली तर; पौराधर्क काळातील अरंुिती, अनुसूया, लोपामुिा, घोषा, िािी, मैते्रयी इत्ादी. ह्या 

स्स्त्रयांना ब्रम्हवाधदनी म्हर्त असत कारर् पूवीच्या पुरुषविाणप्रमारे् त्ासुद्धा वेद आधर् वेदांिांमधे्य पारंित होत्ा. 

मध्ययुिीन काळातील; संत मीराबाई, संत मुक्ताबाई, संत जनाबाई इत्ादी, ज्या स्वतः  परमाथाणत परमोच्च स्स्थतीला 

पोहोचल्या होत्ा आधर् ज्यांनी इतरांनाही भिवत्प्राप्तीच्या सदमािाणला लावले.  

िेल्या सातशे-आठशे वषाणतील उदाहररे् बधघतली तर; राजमाता धजजाबाई, महारार्ी येसूबाई, महारार्ी ताराबाई, 

रार्ी लक्ष्मीबाई, धकतू्तरची चेन्नमा, अधहल्यादेवी होळकर ह्या स्स्त्रयांनी मुघल आधर् धब्रधटश सरकारांधवरुद्ध लढे धदले. 

मािल्या शतकातील डॉक्टर आनंदीबाई जोशी, रमाबाई रानडे, डॉक्टर सरोधजनी  नायडू, साधवत्रीबाई फुले, 

कलाके्ष्रत्रच्या रुस्िर्ी देवी अरंुडेल ह्यांनी धशक्षर्, समाजकारर्, कला, ह्या के्षत्रांमधे्य स्वतः बरोबर अन्य स्स्त्रयांसाठीही 

नवीन मािण खुले केले. आधर् अिदी आिुधनक काळात इंिा नूयी, मंिळयानच्या सवण स्त्रीवैज्ञाधनक, धनमणला सीतारामन, 
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IMF च्या chief economist िीता िोपीनाथ इत्ादीनंी तर पुरुषांपेक्षाही भव्य कामधिरी केली. अशी धकतीही नावे 

घेतली तरी कमीच आहेत !  

 

भारतीय जनमानसामधे्य स्त्री आधर् धतचे महत्व अनाधदकालापासून आहे. शक्तीच्या स्वरूपात, देवीच्या स्वरूपात धतची 

धनत् पूजा होते आधर् त्ाचेच प्रधतधबंब संस्कत त साधहत्ातील अनेक सुभाधषतांमधे्य धदसते. स्स्त्रयांच्या धवधवि िुर्ांचे 

आधर् त्ांच्या समाजातील महत्वाचे िुर्िान ह्या सुभाधषतांच्या माध्यमातून िायले आहे.  

 

भारतीय समाजाचे वािरे् ह्या सुभाधषतांच्या अनुसरून किीच नव्हते असेही मानर्ारी एक धवचारिारा आहे. पर् आपर् 

मात्र, नवीन धपढीतील स्त्रीला स्वतः च्या शक्तीची आधर् पुरुषांना त्ांच्या स्त्रीबद्दल असलेल्या कतणव्याची जार्ीव होईल 

अशी आशा करतच ह्या काही सुभाधषतांचे रसग्रहर् करूया !  

 

१. सववमङ्गलमाङ्गल्ये शशवे सवावर्वसाधधके । 
शरण्ये त्र्यम्बके गौरर नारायणि नमोऽस्िु िे ॥ 

  

अर्य: हे माते, सवण प्रकारचे मंिल प्रदान करर्ारी, कल्यार्कारी, सिळ्या मनोरथांना पूर्ण करर्ारी, अशी तूच शरर् 

जाण्यायोर्ग् आहेस. तुझ्या तीन नेत्रांनी तूच भूत, भधवष्य आधर् वतणमान प्रत्क्ष बघू शकतेस. तूच धशवपत्नी आहेस, तूच 

नारायर्पत्नी आहेस, म्हर्जेच परमात्म्याच्या सवण स्वरुपांशी तूच संलग्न आहेस. तुला माझा नमस्कार ! 

  

२. यत्र नायवस्िु पूज्यन्िे रमन्िे ित्र देविााः । 
यतै्रिास्िु न पूज्यन्िे सवावस्ित्राफलााः क्रियााः ॥ 

  

अर्य: धजथे स्स्त्रयांबद्दल आदर आधर् आदर असतो, त्ांच्या िरजा आधर् अपेक्षा पूर्ण केल्या जातात, त्ा धठकार्ी देव, 

समाज आधर् कुटंुब आनंदी असतात. धजथे असे होत नाही आधर् त्ांचा धतरस्कार केला जातो, धतथे देवकत पा राहत नाही 

आधर् तेथे केलेले कुठलेही कायण यशस्वी होत नाही. 

  

३. राष्ट्र स्य श्व: नारी अस्स्ि, नारी राष्ट्र स्य अस्शश अस्स्ि |  

नारी अस्य समाजस्य कुशलवास्िुकारा अस्स्ि, नारीशस्शि शस्शिशाली समाजस्य तनमाविं करोति ||  

  

अर्य: स्त्री ही आमचे भधवष्य आहे. स्त्री म्हर्जेच राष्ट्र ाचा डोळा आहे. स्त्री ही समाजाची पररपूर्ण धशल्पकार आहे. स्त्री 

सशक्तीकरर्च समाज सक्षम बनवू शकते. 

 

४. अध ंभायाव मनुष्ट्यस्य ,भायाव शे्रष्ट्ठिम: सखा | 

भायाव मूलं त्रत्रवगवस्य,भायाव मूलं िररष्ट्यि: || 

  

अर्य: पत्नी हे पुरुषाचे अिांि होय. पत्नी हा सवणशे्रष्ठ धमत्र आहे. पत्नी हे तीन अथण सािण्याचे मूळ होय. पत्नी हे संसाररुपी 

सािर तरुन जाण्याचे मूळ आहे. 
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५. उपाध्यायाि ्दश आचायव: आचायाविां शिं पपिा | 

सहस्तं्र िु पपिनृ ्मािा गौरवेि अतिररच्यिे || 

  

अर्य: उपाध्यायापेक्षा आचायण दसपट शे्रष्ठ आहे. धपता हा शंभर आचायाणएवढा थोर आहे आधर् माता ही धपत्ापेक्षा 

हजारपटीहून अधिक शे्रष्ठ आहे. 

  

६. कुपुत्रो जायेि शवधचि ्अपप कुमािा न भवति | 

  

अर्य: कदाधचत एकवेळ पुत्र वाईट धनघु शकेल पर् वाईट माता किीही होर्ार नाही ! 

  

७. स्त्रीिां अशशक्षििपटुत्वम ्अमानुषीषु | 

संदृश्यिे क्रकमुि:या:प्रतिबोधवत्य: ||  

  

अर्य: मनुषे्यतर प्राण्यांमिील स्स्त्रयांमधे्य न धशकवताच आलेले (उपजतच) चातुयण धदसून येते. तर मि ज्या मानव 

जातीतील स्स्त्रया ज्यांना धशक्षर् धमळालेले असते. त्ा (कुशल) स्स्त्रयांबद्दल काय सांिावे.? 

 

८. अहहल्या, द्रोपदी, सीिा, िारा, मंदोदरी िर्ा | 

पंचकन्या स्मरे तनत्यं महापािक नाशनम || 

 

अर्य: िौतम ऋषीचंी पत्नी अधहल्या, पांडवांची पत्नी िौपदी, प्रभु रामचंिांची पत्नी सीता, राजा हररश्चन्द्राची पत्नी 

तारामती व रावर्ाची पत्नी मंदोदरी, ह्या पाच कन्यांचे जो स्मरर् करेल, त्ाचे महापातक नष्ट् होईल. 

वर नमूद केलेल्या पाचही स्स्त्रया अतं्त अधद्वतीय आधर् धवशेष आहेत, त्ांची कथा रामायर् आधर् महाभारतामधे्य 

मध्यवती आहे.  

 

(वैजयींती जोशी ह्या मराठी सु्फट लेखि करतात. साह त्याची मिापासूि असलेली आवड आहण चौफेर वाचि 

ह्या दोन्ही गोष्टी त्याींिा लेखिाकररता मदत करतात. मायमराठीतील आद्य ग्रींथ श्री ज्ञािेश्वरी आहण सींतवाग्मय 

 े त्याींचे हवशेि हजव्हाळ्याचे हविय आ ेत. गीवाणणिारती सींसृ्कतमधील शासे्त्र आहण साह त्य ह्याींचापण त्या 

फावल्या वेळात अभ्यास करतात. व्यवसायािे त्या Software Architect आ ेत आहण Boston जवळील 

उपिगरात रा तात.) 
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कर्ा 

 

उमरकैद !!  

 - ववद्या िुतकर  
 

 

जयी आज सींध्याकाळी वकील सायबाींच्या दारात 

पोचली. त्याींची अजूि का ी कामीं चालली  ोती आहण 

लोकीं  आ ेत म्हणाल्यावर ती मागच्या दारािे वहकलीण 

बाईींकडे आली. ३५-३८ विाणची जया त्याींच्या शेतात 

कामाला यायची. कधी कधी त्याींच्या घरी ी का ी काम 

पडलीं तर येऊि करूि जायची. हतचा िवरा मुींबईला 

गवींड्याचीं काम करायचा. दोि-चार मह न्यातूि एकदा 

यायचा, चार पैसे देऊि जायचा.  

हतला आज पाहूि बाईींिी हवचारलीं, "काय गीं िवरा 

येणार  ोता िा परवा तुझा? आज इकडीं कशी काय? 

परत गेलेला हदसतोय?".  

"िायी  ाय इथींच अजूि. सायेबािा इचारायचीं  ाय 

जरा.", घाबरूिच बोलत  ोती हबचारी.  

"त्याींचीं काम चालू आ े. येतील बस जरा. साींग काय 

झालीं?", बाईींिी हवचारलीं.  

"परवा 'ते' घरी येणार व्हतीं. 'ते' कसलीं, मुडदा बहशवला 

ते्यचा", हतला राग अिावर झाला  ोता.  

"तर मी कामावरूि घरी आलो तर  ा आलेला हुता. 

घरात आलो तर कोपऱयात एक बाई बसली व्हती. " 

"बाई?", जरा घाबरूि बाईींिी हवचारलीं.  

 

तर झालीं असीं  ोतीं… 

हवकास आहण जयाचीं लग्न  ोऊि १५-२० विं झालेली. 

एक मुलगा ी  ोता त्याींिा, १५ विाणचा, अजुणि िाव त्याचीं. 

हवकासराव श रात असले की  े माय-लेक दोघींच 

घरात. त्यामुळे त्याला तशी आईच्या कष्टाची जाणीव 

 ोती. दर २-४ मह न्यात हवकास दोि हदवस िेटायला 

येत असे. पोराला ी तेव्हढींच बापाचीं तोींड 

पाह ल्यासारखीं वाटायचीं. यावेळी मात्र का ीतरी वेगळीं  

घडलीं. शुिवारी रात्री हवकासराव घरी आले, ते एका 

२०-२५ विाणच्या मुलीसोबतच. थोड्या वेळात 

कामावरूि जयी घरी आली तर एकदम शींकेिे त्या 

मुलीकडे बघायला लागली.  

" ी कोि?", हतिे बारीक डोळे करूि हवचारले.  

"साींगतो जरा येळात, बस आत्त्ताच आहलयास.', त्यािे 

खोट्या रागािे हतला साींहगतलीं.  

'आता याला कधीपासूि माजी काळजी पडली', ती 

मिातल्या मिात हवचार करत  ोती.  

'कधी फोि बी येळेत करत िायी तर कधी पैका पाठवत 

िायी. आिी म्हिीं बस.', हवचार करत ती मोरीत गेली.  

 

जयीिे  ात, पाय धुतले आहण जेवण बिवायला लागली. 

हतला घोळ वाटत  ोता. हतिे पटापटा चार िाकरी 

टाकल्या आहण कालवण केलीं. सगळ्याींिा जेवायला 

हदलीं तरी हतला जेवण जाईिा. ती बाई, बाई कुठली 

पोरगीच  ोती, गप्पच  ोती ती ी आहण जरा घाबरलेली. 

जेवण झाल्यावर हतिे पोराला बा ेर पाठवला आहण ती 

त्याच्याशी बोलायला बसली.  

 

"माझ्या खोलीच्या शेजारी रा तो एक आन्ना. त्याची 

पोरगी  ाय. गेल्या वरशी माहे्यरी आली, िवरा गेला 

म्हहूि. तवापास्न बापाकड  ाय. विी बी चाींगली न्हाय 

हतथ. म्हिला लगीि करा ह च्याशी. लई माग लागला 

हुता, सा मह िीं झालीं. म्हिलीं आर माझी बायको, पोर 

सगळी  ाय गावाकडीं. असीं काय जमिार िाय मला. 

तर म्हिला इथीं एकलाच रा ता खोलीवर, करींल तुमचीं 

सगलीं. पि पोरगी चाींगली  ाय. चार घरी काम करूि 

पैसा हमळवते. बापाला बी बगते.", हवकास बोलायला 

लागला  ोता.  

 

श रात आन्नाची आहण हवकासची मैत्री चाींगलीच 

जमली  ोती. त्याची पोरगी परत आली तेंव्हा आन्ना 

काळजीत बोलायचा त्याच्याशी. त्याची ी िजर  ोतीच 
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हतच्यावर. असीं ी एकट्यािे हकती विं काढायची. 

गावाकडे जायचीं तरी आता हतकडे मि रमायचीं िा ी. 

जयी  ोतीच, पण इतके विं असीं वेगळीं  राह ल्यावर पे्रम 

काय असणार ते. हतची त्याच्यावर हकती िक्ती आ े ते 

त्याला माह त  ोतीं आहण असीं ी दुसरीं  कोणी त्याचीं असीं 

कुणी िव्हतीं. पण  ी पोरगी पाह ल्यापासूि त्याचीं मि 

बदललीं  ोतीं. हतच्या बापािे जरा थोडा आग्र  केल्यावर 

त्यािे ी ' ो' म्हणूि साींहगतलीं.  

 

शींका असणीं गोष्ट वेगळी आहण प्रत्यक्षात ते पा णीं यात 

खूप फरक असतो, िा ी का. खरींच  ा दुसऱया बाईला 

घरी येऊि आला म्हणाल्यावर जयी रागािे थरथरायला 

लागली.  

"तुलाच कसा पकडला बापाि हतच्या? दुसरी लोकीं  

मेलीत का त्या शेरात इतक्या मोट्या? तरी म्हिलीं याला 

काय आजकल पोराची बायकोची आठवि येि िाय ती. 

", जयी बोलली.  

हतला असीं तावात पाहूि त्यािे हतला पाणी हदलीं, तो 

म्हणाला, 'शाींत  ो!'.  

हतकडे ह चा त्रागा बघूि मुलगी अजूिच घाबरली  ोती.  

"अगीं ऐक तरी जरा. प्रगती िाव  ाय हतचीं. हतथीं राह्यचीं 

म्हींजे तरी काय सोप्पीं  ाय का? बाकी लोक चोरूि 

करत्यात मी हतला घेऊि आलो. ", तो ह मतीिीं बोलला.  

"मग मी काय करावीं? काय साींगू िका मला.  ी असली 

कामीं करायला जाताय व्हय हतकडीं . मरू दे तो पैका, 

गप ह तीं शेतात जावा माझ्याबर. ", हतिे जरा दमािे 

साींगायचा प्रयत्न केला.  

"अग पि ह चीं काय? हतकडीं मी िसतो तर बाकी हुतेच 

त्रास द्यायला हतला. मला काय मा ीत िाय, मी हतच्या 

बापाला शब्द हदलाय. आि लैच तरास  ोत असींल तर 

मी जातोच हिघूि. बस मग एकलीच. " त्यािे एकदम 

हिणणय साींहगतला आहण बा ेर हिघूि गेला. बायको 

रागावणार  े तर त्याला माह तच  ोतीं. पण शेवटी तो 

इतक्या विाणचा िवरा हतचा. करूि करूि काय 

करणार  ोती ती? 

 

जयीला का ी सुचेिा. इतक्या विाणचा हतचा िवरा आहण 

ते पोरगीं  ेच काय ते हतचीं जग. पैसा िसला तरी  े दोि 

लोक पुरेसे  ोते हतला. बाकी का ी िसलीं तरी चालणार 

 ोतीं. त्याच्याशी िाींडणार  ोती पण खरींच त्या पोरीबर 

हिघूि गेला तो तर? हतला या हवचारािे का ी सुचेिा.  

 

ती त्या पोरीकडे वळली. "काय गीं, तुला दुसरा कोिी 

हमळाला िा ी का? असीं िोळ्या लोकाींिा फ़सवहतस 

व्हय?" 

ती तरी काय बोलणार  ोती? ती स्वत:च घाबरलेली 

 ोती. एकतर हतकडे हवधवा झाल्यावर सासरी त्रास 

व्हायला लागला म्हणूि बापाकड गेली तरी त्रास का ी 

कमी  ोत िव्हता. आयुष्य एकटीं काढायचीं का जीव 

द्यायचा या दोि हवचारात अडकली  ोती. हवकास ४०चा 

असला तरी बरा  ोता, हिदाि विीतल्या बाकी 

लोकाींपेक्षा बरा म्हणूि हतिे िाईलाजािे  ोकार हदला. 

एका छोट्या देवळात जाऊि त्यािे दोि काळे मणी 

हतच्या गळ्यात घातले आहण खोलीवर घेऊि आला. 

चार मह िे झाले तरी त्याची ह म्मत झाली िव्हती घरी 

जायची. पोरािीं फोि केल्यावर मात्र त्याचा िाईलाज 

झाला. हकती विं असीं लपवूि ठेवायचीं त्यापेक्षा 

'जे  ोईल ते' म्हणूि तो हतला घेऊि घरी आला  ोता.  

 

ती म्हणाली, "ताई असीं हचडू िका  ो. मला काय बी 

साींगता येिार िा ी. तरूि हवधवा  ोन्यापेक्षा मरि बरीं , 

असीं चाललीं हुतीं माझीं. बापािीं याींच्या मागीं आग्र  केला. 

मी तरी हकती िाय म्हििार. एकतर असीं त्याच्या 

गळ्यात येउि पडलो परत, हकती हदवस त्याला तरास 

देिार? हवलासराव म्हिलीं तवा मिा करता हयिा. 

तुमाला तरास द्यायचा िाय मला. " 

जयीला काय करावीं कळेिा. ती 'िैहिकड जातो' म्हणूि 

हिघूि गेली. पावलीं जड झाली  ोती. अधाण तास चालूि 

ती बह णीकडे पोचली. हतच्याकडे जाऊि एकदम 

गळ्यातच पडली. अशी रात्रीची हतला आलेली पाहूि 

ब ीण ी घाबरली  ोती. जयीिे घरात घडलेलीं सवण 

घडाघडा साींगायला सुरुवात केली.  

 

हतला बह णीिे शाींत केले, समजावले, म्हणाली, " े बघ 

उगाच लई घाई करू िकोस. शेवटी मािुसच तो, 

वाकडा जािारच. पि तू तुझा इचार कर. तू काय 

अशीच काडीमोड हदऊि र ्शील काय? पोराला 

हशकवायचीं  ाय, त्याचीं लगीि करायचीं, उद्या त्याला 

कोि पोरगी दील? हतकडीं ती बाई काय करती याचीं 

तुला काय? चार मह ण्यात एकदा येतोय त्यो. पैसा 

पाठवूि तरी दील िा? मरू दे हतला मग. " 

 

बह णीिे असीं साींहगतल्यावर हतला वाटायला लागलीं की 

आपणच इतका बाऊ करत आ ोत का. रात्रिर ती 

हतथेच राह ली. सकाळी उठूि घरी परतली. हतला 
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हजवींत बघूि हवकासिीं मोठा श्वास घेतला. 'हिदाि जीव 

तरी देत िा ी म्हणजे येईल जागेवर' असा हवचार 

करूि त्याच्या जीवात जीव आला. िा ीतर, 'कुठल्या 

हवह रीत सापडते हक काय' अशी त्याला िीती वाटली 

 ोती. हतिे घरी येऊि डोक्यावरूि िरािरा पाणी 

ओतलीं आहण कामाला हिघूि गेली. िवऱयाचे केस 

उपटूि काढावे तशा आवेशात हतिे तण उपटूि काढलीं. 

हदवस सींपला तशा हतच्या िाविा ी उतरत चालल्या 

 ोत्या. बह ण म्हणते ते बरोबर आ े असीं हतला 

वाटायला लागलीं  ोतीं. 'चार मह न्यातूि एकदा तो 

येणार, बाकी हतकडे काय चालतींय त्याचीं आपल्याला 

काय?', असा हवचार करू लागली. 'लगेच चाींगलीं 

वागायची गरज िा ी पण िाींडण करायला िको', असीं 

हतिे मिोमि ठरवलीं. कामाचे पैसे घेऊि ती घरी आली 

आहण कालचे कपडे धुवायला लागली.  

 

तेव्हढ्यात हतला हवकास घरी परत येतािा हदसला. 

हमत्राशी बोलूि घरी परत येत  ोता. त्याला असा हिवाींत 

बघूि हतला खूप सींताप झाला. सगळीं  आयुष्य 

हतच्यासमोर उिीं राह लीं. पोराचा चे रा आठवला. 

त्याच्या परस्पर गावात काढलेले एकटे हदवस आठवले. 

आहण हतचा सींताप अिावर झाला. तो घरात आला तशी 

ती उठली,  ातातलीं धोपाटि घेऊि त्याला जोरजोरात 

मारायला सुरवात केली. त्यािे आवरायचा प्रयत्न केला 

पण हतच्या अींगात आलीं  ोतीं. हतला आवरणीं त्याला 

जमेिा. हतचा मार वाढला तसा तो आरडायला लागला. 

ती पोरगी ी आतूि पळत आली.  

 "अगीं का मारतीय? येडी-हबडी झालीस हक काय? मी 

तुझा िवरा  ाय. जये जागे्यवर ये.", हवकास ओरडत 

 ोता.  

 

जयी बोलतच राह ली, "तुला लई पुळका आला व्हय 

हतचा. एव्हढींच वाटत  ोतीं तर िैि म्हिूि आणायचीं 

हुतास. एकटी बाई हदसली की लगेच िजर वाकडी 

झाहल काय तुजी? मी  ीतीं तुझ्या पोराला मोटा करतोय. 

मला काय ते्यच काम  ाय व्हय. लाींब राह्यलो तरी 

कुिाला  ात लावू हदला िा ी. तू मातर लगीच तयार 

झालास सोडूि जाया. बाईचा जिमच वाईट. 

सीतेसारखा एकट्यािे काडला तरी शेवटी मातीतींच 

जायचीं हतला."  

 

हवकासिे मधेच जयीला एक फटका हदलाच. ती जरा 

कळवळली, पण थाींबली िा ी. हतकडे ती मुलगी ी 

बघतच  ोती याींचीं िाींडण. तो जयीला जड जायला 

लागला आ े  े पाहूि असीं पाहूि ती पोरगी हतच्या 

मदतीला धावली. आपल्यावर पडलेली प्रते्यक वाईट 

िजर हतला आठवली, सासरचे टोमणे आठवले आहण 

बापािीं थोडक्यात आपल्याला असीं सोडूि हदलीं 'दुसरी' 

म्हणूि ते आठवलीं. यािे ी कधी िा ी ि म्हणता 'दुसरी' 

म्हणूि घेऊि टाकलीं. सगळ्या पुरुि जातीचा सींताप 

कसा उफाळूि आला. हतिे ी एक दाींडा उचलला 

आहण त्याला झोडायला सुरुवात केली. मार खाऊि तो 

पडूि गेला तरी दोघी ींचीं समाधाि  ोत िव्हतीं. पोरगा घरी 

आल्यावर त्याला ररक्षात घालूि हतिे िवऱयाला 

'पोहलसात घेऊि जा' म्हणाली.  

त्याला म्हणाली, " े बघ तूचाच आधार आता मला. 

'आईवर, माझ्यावर  ात उगारला त्यािीं आि दुसरीं  

लगीि बी करूि आलाय. कम्हपे्लि टाकायची  ाय.' 

असीं साींग पोहलसाला. मी आलोच वकील सायबािा 

घेऊि.  

 

त्याला हतकडे धाडूि ती वकीलसा ेबाींकडे आली  ोती.  

बाईींिी हतला हवचारलीं, "अगीं बाई. काय करतेयस  े 

असीं. हजवींत आ े ि तो? िीट हवचार केलायस िा काय 

करायचीं आ े ते? िा ीतर  ोत्याचीं िव्हतीं  ोऊि 

बसेल." 

 

जयी बाईींिा म्हणाली, "व्हय  ाय हजवींत  ाय. त्यो 

कुटला मरतोय. बाई, तुमास्नी साींगतो, लई सींताप झाला 

तेच्यावर. इचार बी केला करू द्यावीं त्याला पायजे ते. 

पि परत म्हिलीं, त्याला मारूि जन्मठेप झाली तरी 

चालल पि  ी असली उमरकैद िको." 

लतचा लनिवय पक्का झािा होता !! 
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नारी तू नारायिी!!! 

 - मननषा ववरेंद्र तोडकर  
 
(Fiction based on real story and characters 

around 1990) 

लोणावळ्याच्या ह रव्यागार छोट्याश्ा प ाडीवरूि 

चकचकत्या मसणहडस मधे्य बसूि हिसणगरम्य 

वातावरणाचा आिींद घेत, जयश्री स्वतः च्या फामण  ाऊस 

वर हिघाली  ोती. रस्त्यात एक िव्या जोडप्याला एकाच 

कपातूि च ाचा आस्वाद घेतािा बघूि हतच्या 

डोळ्यासमोर िूतकाळ तरळू लागला.....  

लग्न करूि आले तेव्हा अवघ्या १५ की १६ विांची 

असेल मी. िा आई, िा बाप. ल ािपणीच वारले  ोते, 

त्यामुळे मोठया बह णीिे मला आहण तीि िाींवडािा 

आई वहडला सारखे पे्रम हदले, ल ािाचे मोठे केले. थोडी 

मोठी झाले की हतिे मग अशोक बरोबर लग्न करूि 

हदले. अशोक म्हणजे माझा जीवलगा. अशोक पुण्यात 

र णारा तसेच छाि हशकलेला  ोता. परीं तु हशक्षण त्यािे 

स्वतः च्या ह मतीवर केले  ोते. त्याच्या आई वहडलाींची 

पररस्तथथती बेताचीच  ोती, त्याींचे स्वतः चे हशक्षण का ी 

झालेले िसल्यािे ते अशोकला  ी हशकवू शकत िव्हते. 

त्याकाळी असे ी हशक्षणाला एवढीं  म त्त्व पण िव्हते, 

खूप कमी लोक हशकलेले, सवरलेले असायचे. सासू 

सासऱयाींिा मी आई बाबा सींबोधत  ोते. हबचाऱयाींिी 

शेतात मजूरी करूि कसाबसा सींसाराचा गाडा खेचूि 

आणला  ोता. त्यात हशक्षण तर त्याींिा परवडणारे 

िव्हते.  

पण अशोक कमालीचा खटपटी, रोज सकाळचे पेपर 

टाकणे, हकराणा मालाच्या दुकािात सींध्याकाळी थोडा 

वेळ काम करणे अशी छोटी मोठी कामे करुि, त्यािे 

पैसे कमाहवले आहण मग त्यातूि शाळा, कॉलेजची फी, 

पुिके असा शैक्षहणक खचण, स्वतः च्या कमाईवर 

हशक्षण पूणण केले  ोते. स्वह मती वर चाींगल्या कीं पिीत 

िोकरी पण हमळवली  ोती. तसेच स्विावािे पण 

अत्यींत पे्रमळ आहण धाडसी वृतीच्या  ोता. त्यामुळेच 

माझ्या िहशबाचा सुयण उदयास येणार  ोता. मला 

स्वप्ात ी कल्पिा िव्हती की माझे जीवि आता खूप 

बदलणार आ े.  

अशोकचा िे मी  ट्ट असायचा की सगळया गोष्टी 

आपल्या बायकोला आल्याच पाह जे. मी पण राजाची 

राणी त्याच्यासारखी हजद्दी  ोतेच. एखादी गोष्ट 

हशकायची म्हणञे हशकायचीच अशी हचकाटी अींगात 

 ोतीच तसेच उत्सा  प्रचींड दाींडगा  ोता....  

माझे हशक्षण बेताचे झाले  ोते, पण हल ता, वाचता मात्र 

चाींगले येत  ोतीं.  

पुण्यात आले सींसार सुरु झाला सुरवातीचे हदवस असे 

िरािरा गेले. विे सरली, चार गोहजरवाण्या मुली पण 

आल्या माझ्या सींसारात.... घरातल्या जबाबदाऱया वाढत 

गेल्या  ोत्या, मुली ींचे हशक्षण, कपडे असेच बरेच खचण. 

अशोकचा पगार ी मोजकाच  ोता, त्यात आम्ही सगळे 

हमळूि आठजण आहण कमहवणारा एकच. त्याची अशी 

इच्छा  ोती जसे त्याींचे जीवि खडतरपणे गेले तसे 

मुली ींचे िको व्हायला म्हणुि. एक हदवशी तो मला 

म्हणाला, "जयश्री, माझ्या पगारावर घर चालहवणे थोडसीं 

अवघड आ े तर आपण असे करूया का, का ीतरी 

उद्योग, व्यवसाय सुरू करायचा का?". आपण शेती 

करावी अशी अशोकची ल ािपणापासूिची इच्छा 

 ोती. कदाहचत आई बाबाींिा सतत रािात राबतािा 

बघूि त्याचे मि दुखावले असेल, म्हणूिच शेताचा 

मालक म्हणूि बघायची त्याची िाविा मिात असेल. 

अशोकिे खूप पे्रमािे माझा  ात  ातात घेतला आहण 

म्हणाला, "आपण शेत घेऊया का? तू करशील शेती? 

 ोशील िा शेतकरीण? जमेल िा तुला?”, ”मला तर 

ऑहफसला जावेच लागेल." त्याचा माझ्यावरचा हवश्वास 

बघूि खूप सुखावले  ोते मी. मी पण का ी करू शकते 

 ी िाविा खूप आिींददायी  ोती. क्षणाींचा ी हवचार ि 

करता मी पण पे्रमािे मािेिच हुींकार हदला.  

मग काय त्यासाठी थोडींसीं कजण काढलीं. पुण्यापासूि 

तासिर दूर असलेल्या एका गावात छोटसीं शेत हवकत 

घेतले, जमीि तशी ओसाड  ोती त्यामुळे कमी िावात 

हमळाली. बाबाींिा तर शेतीची आवड  ोतीच त्यामुळे ते 

शेतात रा ण्यासाठी उतु्सक  ोते. आईींिी मुली ींची 

जबाबदारी स्वतः वर घेतली. मग काय मला तर खूपच 
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हुरूप आला, कामाचे असे छाि हविाजि झाले  ोते, 

सवणजण स्वखुशीिे कामाला लागले. माझ्यावर तर खूप 

मोठी जबाबदारी येऊि पडली  ोती, ' ो ' तर म्हटले 

 ोते पण करायचे कसे? 

काय लावायचे, कधी कोणते हपक घ्यायचे, खत-पाणी 

कसे करायचीं, हपकाींची कशी काळजी घ्यायची असे 

 जारो प्रश्नाचे काहूर आमच्या मिात माजले  ोते,  े सवण 

मला हशकायचीं  ोतीं. सुरुवातीला या सगळ्या 

हवियावरची पुिके अशोक िे मला आणूि हदली. मी 

पण मि लावूि त्याचा अभ्यास सुरू केला.  

मग श्रीगणेश असा केला की, गणेश डाहळीं बाची बाग 

लावायचीं ठरवलीं.  

जहमिीची मशागत करूि घेणे आवश्क  ोते, 

चाींगल्या प्रकारची माती मागवूि जमीि शेतीलायक 

बिवूि घेतली. हदवस-रात्र एक करूि एकदाींची रोपे 

उिी झाली. बाबा तर  ोतेच मदतीला. आवश्क ती 

सगळी कामे मी हतथे उिे राहूि मजूराींच्या कडूि 

करवूि घेत  ोते. खरीं  पाह ले तर त्या काळात सवांिी 

स्त्रीयाींिा शेतात मजूर म्हणूि काम करतािा बहघतले 

 ोते, पण मी शेतकरी बिले  ोते.  

मला स्वतः चा खूप अहिमाि वाटत  ोता. आजूबाजूच्या 

शेतकऱयाींिा आवडत िसायचीं, की एक स्त्री असूि मी 

शेतकऱयासारखे शेतातली सगळी कामे करत असायचे 

ते. हबयाणीं आणण्यापासूि ते खत, पाणी घालणे असे 

सगळ्याची मी काळजी घेत  ोते. अगदी आपल्या 

मुलाप्रमाणे त्याींची देखरेख करत  ोते.      एका बाजूला 

सींसार चालवणे पण चालूच  ोते, घरी येऊि स्वयींपाक 

करणे, मुली ींची देखिाल करणे. तसेच सकाळी लवकर 

उठूि घरातील कामे, स्वयींपाक, पाणी उरकूि शेताला 

जाण्यासाठी बस पकडणे. परत गावात आल्यावर पायी 

मैलिर चालूि शेतात पो ोचणे, त्यामुळे थोडी थकूि 

जायचे शरीरािे, पण मिािे मी खूप मजबूत  ोते. बघता 

बघता एक छािशी डाहळीं बाची बाग उिी झाली  ोती. 

डोळ्याचे पारणे हफटेल अशी सुींदर डाहळीं ब झाडावर 

लटकायला लागली. मिात आिींदचा मोर िाचू लागला, 

हवश्वासच बसत िव्हता. अरे!  ी आपलीच बाग आ े? 

आठवड्यािरात पीक बाजारात हवकायला घेऊि गेलो 

की, थोडासा घर खचाणला माझा ी  ातिार लागणार, 

अशोकला पण आहथणक मदत  ोणार अशा हवचाराींिी 

उत्सा ाच्या िरात रात्रिर झोपच लागली िा ी. त्या 

रात्री शेतामधे्य पो चते, तर काय सगळी डाहळीं ब 

कुचडलेल्या अवथथतेत मातीत पडली  ोती, सगळी 

बाग उिथथ झालेली  ोती. बाबा डोक्याला  ात लावूि 

बसले  ोते मला बघूि रडवेल्या आवाजात म्हणाले " 

अग! बघ िा, कुठूि  ा बैल उधळत आला, आहण  ा 

 ा म्हणता सगळी बाग उजाड करूि गेला, मी का ी 

िा ी करु शकलो"...... त्याींच्या आवाजात जडपणा स्पष्ट 

जाणवत  ोता. त्या धक्क्क्यािे माझ्या पायातले त्राणच 

गेले. पणआजूबाजूचे शेतकरी मात्र खाींद्याला खाींदा 

लावूि  सत मज्जा बघत बसले  ोते, मी समजूि गेले 

की काय झाले असेल, असे तर ध्यािी मिी पण िव्हते. 

मग, आता करणार तरी काय? का ी सुचतच िव्हते, 

सगळा पैसा शेतात घातलेला. एवढे कष्ट, मुली ींची, 

सवांची ओढाताण करूि कसबस गाड ओढूि आणले 

 ोते. मिातील सवण स्वप् बैलाच्या पायदळी कुचलली 

गेली  ोती आहण त्या हवचाराींिी माझे बाींध फुटले. 

अचािक खाींद्यावर कोणाचा तरी  ात पडला मी मागे 

वळूि पाह ले तर अशोकच  ोता. खींबीरपणे म्हणाला 

"जयश्री रडायचीं िा ी आहण  रायचीं तर मुळीच िा ी, 

उठ! परत कामाला लाग. " 

 अशोक चे  े बोलणे ऐकूि धीर आला. हििय करूि 

उठले की ह्यापेक्षा ी सुींदर बाग पुन्हा तयार करायची. 

आहण फक्त पुरुिच शेती करू शकतो असे िा ी तर 

स्तस्त्रया  ी त्याींच्यापेक्षा  ी जाि चाींगल्या प्रकारे शेती 

करू शकतात  े हसध्द करूि दाखवायचे. एक मोठा 

श्वास घेऊि, िवीि योजिेस  मी कामाला लागले "बाग 

छोटी पण पीक मोठीं . " 

 त्यासाठी का ी हदवसाींिी...... 

मी आजूबाजूच्या शेतकऱयाींशी मैत्री करण्याचे ठरहवले. 

मी त्याींच्या मुलाींसाठी घरूिच का ीतरी पदाथण बिवूि 

घेऊि थेट त्याींच्या घरी पो चले, मला पाहूि ते 

बुचकळ्यात पडले. अरे! आपण ह्याींची बाग हवस्कहळत 

केली, तरी ह्या बाई बघा आपल्या मुलाींसाठी खाऊ 

घेऊि आल्या त्याचे त्याींिा कमालीचे कौतुक वाटले. 

त्याचबरोबर आियण  ी वाटत  ोते. असाच शतू्रवर 

पे्रमािे हवजय हमळवायचा असतो,  े माझ्या ताईिे मला 

हशकवले  ोते. त्याचा अमल मी बरोबर वेळी केला.  

मग  ळू ळू त्याचा हवश्वास सींपादि करूि त्याच्याींशी 

मैत्रीचे सींबींध हिमाणण केले, त्याच बरोबर त्याींिा गणेश 

डाळीब त्याींच्या स्वतः च्या शेतात लावण्यासाठी तयार 
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केले, त्याचबरोबर त्याींिा समजहवले की जसे आपल्या 

शेताच्या आजूबाजूला चाींगली पीके असतील तर 

आपल्याला उत्तम दजाणचे हपक हमळते त्या मागचे 

शास्त्रीयकारण, म्हणजे हपकाींचे फळलीिीकरण  ा 

खूप म त्वाचा िाग असतो. ज्याप्रमाणे आपल्या 

मुलाींच्या सींगतीत चाींगली मुले आली की आपली मुले 

चाींगली बितात व वाईट सींगत हमळाली की वाईट 

बितात त्या प्रमाणे हपकाींचे पण असते. त्याप्रमाणे 

आपण सारखी व सारख्या दजाणची हपके लावूया, जेणे 

करूि त्याचा फायदा आपल्या सवांिा  ोईल. माझे 

म्हणणे त्याींिा तींतोतत पटले, लगेच सींमती देऊि ते 

म्हणाले "ताई, तुम्ही म्हणाल तसेच आपण करू आता 

आमचे शेतीं  े तुमचेचीं समजा. " 

त्याप्रमाणे मी सुद्धा त्याच्याींसाठी हबयाण्याची व्यवथथा 

केली, जाि प्रमाणात मालघेतल्यािे बऱयाच कमी दरात 

हमळाले.  

 माझे परािम ऐकूि अशोकिे मला आिींदािे हमठीच 

मारली, मी अगदी लाजूि चक्काचूर झाले  

आता म त्वाचे म्हणजे आजूबाजूच्या शेतकऱयाचा त्रास 

कमी झाला  ोता, ते आपल्या शेताची स्वतः चे शेत 

समजूिच काळजी घेऊ लागले  ोते. एखाद्या हदवशी 

जायला जमले िा ी तरी का ी हचींता िव्हती. . . अशा 

प्रकारे माझ्या जीविातला  ा पह ला हवजय हमळाला 

 ोता.  

हपक कमालीचे सुींदर झाले  ोते. एक एक डाहळीं ब 

 ातात मावेिा एवढे मोठे झाले  ोते.  े पाहूि Export 

quality चा माल आ े असे अशोक चे म्हणणे पडले.  

 मालाची व्यवस्तथथत हकीं मत देणारा व्यापारी पाह जे 

 ोता. तसा व्यापारी शोधण्यासाठी मी माकेट याडण मधे्य 

जाऊि खूप व्यापाऱयाशी सींपकण  साधला व ते मालाची 

गुणवत्ता बघूि  ातो ात माल घेण्यास तयार झाले व 

िे मीच असा माल हमळणार असेल तर तुमच्याकडूिच 

माल घेऊ अशी  मी पण हदली. माझ्या डोक्यात लगेच 

हवचार चमकूि गेला की  े लगेच माल घेण्यास तयार 

आ े तर " ा माल कुठे हवकणार?" मी उतु्सके पोटी 

हवचारले त्यावर त्याींिी साींहगतले "ताई, आम्ही  ा माल 

हियाणत करणार. " 

मग माझे हवचार त्या हदशेिे उडू लागले की आपण 

बिहवलेला माल आपण खतः च हियाणत केला तर?!!  

 ी गोष्ट मी अशोक च्या कािावर घातली. त्याचे डोळे 

खुशीिे चमकले, एक उींच उडी मारूि परत त्यािे घट्ट 

कवटाळाले.  

हियाणत कसे करायचे ह्याहवियी अशोकिे बरीच माह ती 

गोळा केली आहण आपण आपला माल स्वतः च हियाणत 

करायचा त्या हदशेिे जोरािे काम सुरु झाले. त्याचा 

ऑहफसच्या सा ेबाींच्या ओळखीिे आमचे काम 

सोईस्कर झाले. स्वतः ची बाग, स्वतः च्या मालाचा 

एक्सपोटण व्यापार सुरु झाला.  

त्यात शींकाच िव्हती की  ा देवाचा आशीवाणद  ोता, 

तसेच आमच्या सवांची अथाग मे ित त्याच बरोबर 

बुद्धी, कौशल्य आहण अशोकचा माझ्यावरच्या हवश्वास 

याचा सींगम हमळूि आमच्या जीविाचा सूयण  ळू ळू 

आकाशात चमकू लागला. जशी गावात पो चले त्या 

लागोलाग शेतकऱयाची लाईि माझ्याकडे लागली. ते 

सवांचे एकच म्हणणे  ोते "ताई, तुम्ही जी योजिा 

राबहवली ती आम्हाला पण साींगा म्हणजे तुम्ही साींगाल, 

त्याप्रमाणे आम्ही करू आहण आमचा माल पण तुम्हीच 

हवकत घ्या. ” मला तर थोड्यावेळ का ी कळालेच 

िा ी, िींतर थोड्या वेळािे डोक्यात प्रकाश पडला  ी 

युक्ती खूपच उत्तम  ोती.  

अशोक आिींदािे वेडाच झाला, वल्डणकप हजींकल्या 

सारखे त्यािे मला उचलले आहण घरिर आिींदािे 

िाचयला लागला, मुली आई त्याच्याकडे अींचहबत 

 ोऊि बघतच राह ल्या.  

खूप मोठी आव्हा िे मी स्वीकारली  ोती. घर, शेत, 

त्याच बरोबर िव्यािे उिी केलेली बाजार पेठ, सवण 

शेतकऱयाींिा हबयाणे पो चहवणे, शेतात कोणते हपक 

कधी घ्यायचे ह्याचे सहविर आराखडे तयार केले. 

बाजार पेठेत कोणता माल कमी पडतो त्याप्रमाणे 

शेतात ते हपक लावण्यावर िर हदला. उत्पादि आहण 

हविी स्वतः च करत असल्यािे  ा खूप मोठा फायदा 

आम्हाला हमळू लागला. गावातले सगळे शेतकरी त्याींचा 

माल आम्हालाच चाींगल्या हकमतीत हवकत  ोते त्यामुळे 

त्याींिा ी फायदाच फायदा  ोत  ोता.  

माझ्या योजिेत शेतकऱयाींची सींख्या वाढतच  ोती. . . 

छोट्याशा घरातूि मोठ्या बींगल्यात रुपाींतर झाले  ोते. 

अशोक िे स्वतः  चे ऑहफस घेतले  ोते. मुली ींिा उच्च 

दजाणचे हशक्षण देऊि स्वतः च्या पायावर उिे केले.  
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जीवािाचे साथणक झाल्यासारखे वाटते.  

आज "जयश्री एक्सपोटण" मोठ्या कीं पन्यात एक समजली 

जाते.  

पुरुि म्हणूि िवाजल्या जाणाऱया दोन्ही ी व्यवसायात 

मी त्याींिाच सले्ल देत आ े. आहण माझा व्यवसाय पूणण 

इमािदारीिे चालहवला, त्याचा मला खूप अहिमाि तर 

वाटतोच त्याबरोबर धन्यता वाटते. शून्यातूि सगळे उिे 

केले. त्याचा आिींद का ी शब्दात व्यक्त करताच येत 

िा ी. स्वतः चा बींगला, िोकर, चाकर गाडी, करोडो 

रुपयाींची जहमिी, अस बरचीं का ी. . .  

सगळ आपण आपल्या ह मतीवर कमहवले आहण ते 

पण पुरुिाींच्या िावािे रहजस्टर झालेला शेती  या 

व्यवसायात एक स्त्री असूि मी तो व्यवस्तथथत पणे 

चालवला, त्याचबरोबर गावकऱयाींिा पण शेती कशी 

करायची ते िुसते हशकवलेच िा ी तर आहण 

त्याच्याकडूि ते करवूि पण घेतले 

खरी धन्यता वाटते की आज गावामधे्य आपले िाव 

आदरािे घेतले जाते.  

बाबा िे मी म्हणायचे स्त्री मातीचे पण सोिे करू 

शकते. 

(मला सगळ्याच हवियाींवर हल ायला आवडते. जे 

मिातूि सु्फरते असे सवाणहधक मिाला समधाि हमळते 

असे सवण प्रकारचे हलखाण मला आवडते त्यात 

कहवताींचा पण समावेश  ोतो.)
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Quarantine - Her quarantine realization! 

 - नेहा गांधी 
आज प ाटे ४:३० चा अलामण व्हायच्या आधीच हतला 

जाग आली  ोती. त्याला कारण ी तसेच  ोते. रोज 

ऑहफसमधे्य ८ वाजता पोचणारी ती, पण आज ऑहफस 

मधे्य म त्वाची क्लायींट मीहटींग  ोती. त्यामुळे शापण 

७:३० ला पोचायचे  ोते. म्हणजे अधाण पाऊण तास 

 ातात हमळणार  ोता. त्या वेळात हतला मीहटींग 

सेटअप, document हप्रींहटींग आहण ररहवजि करता 

येणार  ोती. ७:३० ला पोचायचे म्हणजे ६:३० ची टर ेि 

पकडायची  ोती. त्या आधी स्वतः चे सगळे आवरूि, 

घरातल्या सगळ्याींचे डबे िरूि ६:१५ ला हिघावे 

लागणार  ोते. हतिे पटापट उठूि स्वतः चे सगळे 

आवरले. िाश्त्त्याला टोमॅटो ऑमे्लट बिवायची तयारी 

केली. एकीकडे सॅलड हचरूि दुसरीकडे पािा 

करायला घेतला. एकाला लींच ला पािा तर दुसऱयाला 

सँडहवच. मुलाींच्या वॉटरबॅग्स िरूि, त्याींचे डबे पॅक 

करेपयंत ५:४५ झाले. पोळी िाजीचा डब्बा अजूि 

व्हायचा  ोताच. रात्रीच िाजी हचरूि पीठ मळूि ठेवले 

 ोते. त्यामुळे पोळी िाजी पटकि तयार झाली. ५. ४५ 

पासूि मुलाींिा  ाक मारता मारता शेवटी ६ वाजता मुले 

उठली. मुलाींिा ब्रश करूि टोमॅटो ऑमे्लट खायला 

देऊि हतिे ऑहफस चा लॅपटॉप, लींच िरूि बॅग पॅक 

केली. आज लवकर जायचे असल्यािे हतिे स्वतः चा 

बे्रकफास्ट ह  पॅक करूि घेतला. आता िवरा मुलाींिा 

आवरूि सू्कल बस मधे्य बसवणार  ोता. ती लगबगीिे 

मुलाींिा जवळ घेऊि पप्पी देऊि ऑहफसला जायला 

हिघाली.  

शापण ६:३० ला टर ेि च्या पॅ्लटफॉमण वर पोचली. 

िे मीप्रमाणे टर ेि ला खचाखच गदी  ोती, पण ह  टर ेि 

हतला सोडायची िव्हती. धके्क खात हिधाणरािे ती आत 

हशरली. सींध्याकाळी पुन्हा  ेच चि. ५:१५ ची टर ेि 

पकडूि ६:१५ ला घरी पोचायचे. मुलाींिा एक्सटेंडेड 

केअर मधूि घेऊि घरी यायचे. त्याींिा खायला देऊि 

लगेच रात्रीच्या जेवणाला लागायचे. मधूि मधूि मुलाींचा 

अभ्यास, कधी क्लास, कधी त्याींची िाींडणे, रडारड ह्या 

गराड्यात हदवस कधी सींपायचा ते कळायचेच िा ी. 

सगळे आवरूि रात्री ११ ला हबछान्यावर पडतािा 

दररोज मिात हवचार यायचा कशासाठी आहण 

कधीपयंत  े सगळीं… वीकएीं ड पण असाच हिघूि 

जायचा. . कधी शॉहपींग, ग्रोसरी, पाहुणे, मुलाींच्या परीक्षा, 

घरातली काम. . कशीतरी स्वतः ची समजूि घालूि ती 

हदवस ढकलत  ोती. . पण मिात कायम वाटायचीं हक 

मुलाींिा अजूि वेळ द्यायला  वा, त्याींच्यासोबत बसूि 

पटे्ट, कॅरम खेळावे, कधी हचते्र काढावी, एकत्र गप्पा 

माराव्यात, िवऱयासोबत वेळ घालवावा, सगळ्या 

फॅहमली िे एकत्र बसूि मुव्ही बघावे, गाणी ऐकावी 

आहण कधी कधी िुसताच आराम करावा.  

एके हदवशी अशीच िे मीप्रमाणे बा ेर पडली. 

जािेवारी मह न्यातला २रा आठवडा असेल. टर ेिमधे्य ती 

िे मी नु्यज बघायची. आज सगळ्या नु्यज चॅिेल वर 

एकाच चचाण  ोती… कोरोिाव्हायरसची.. चीि मधे्य एक 

िवीि व्हायरस हडटेक्ट झाला  ोता. खूप स्पीड िे 

पसरत  ोता. death toll खूपच जाि  ोता. 

इटलीपासूि अमेररकेपयंत सगळे देश पॅहिक झाले 

 ोते. हतिे लगेच नु्यज चॅिेल ला subscribe केले. आता 

हतला दररोज ह्या नू्यज बघता येणार  ोत्या.  

दररोज ऑहफस पासूि टर ेि मधे्य आहण सोसायटी 

पासूि घरापयंत एकाच चचाण  ोती. ती जवळ जवळ 

दररोज िवीि व्हायरस ची प्रोगे्रस टर ॅक करत  ोती. माचण 

मह िा आला तरी चीि चे िींबर कमी झाले िव्हते. उलट 

इटली, से्पि आहण अमेररकेचे िींबर वाढू लागले  ोते. 

सगळ्या देशाींिी emergency declare केली  ोती 

आहण पूणण लॉकडाऊि केले  ोते. आता  ा ग्लोबल 

प्रॉबे्लम झाला  ोता. इींहडयात अजूि फक्त हसींगल-

हडहजट िींबसण  ोते, पण मोदी ींच्या अहधपत्याखाली 

हिणणय लवकरच घ्यायचे ठरले, आहण इींहडया मधे्य 

लॉकडाऊि झाले. सू्कल बींद झाली, ऑहफसेस िे वकण  

फ्रॉम  ोम करायला साींहगतले. एवढाच काय तर 

Mumbai ची lifeline local टर ेि सुद्धा बींद करण्यात 

आली.  

सुरुवातीला चुकल्या चुकल्या सारखा वाटलीं. घरात 

कोींडल्यासारखीं वाटलीं. मुले कीं टाळली. ऑहफसच काम 

कमी असल्यामुळे का ीतरी हमहसींग वाटू लागलीं. एका 
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मदिीची हाक 

 

मंडळlिफे आयोस्जि केलले्या  कायविमांना गरज आहे िुमच्या मदिीची , सहकायावची, आणि सहभागाची. 
 
नोंदिीसाठी कृपया संपकव  करा - http://nemm.org/index.php/requests/volunteer 

 

 

 
***Student volunteering hours will be recongnized. 

आठवड्यािे मग  ळू  ळू सगळे िवीि रुटीि ला 

सरावले. हतला तर  े िवीि रुटीि फारच आवडू लागले. 

हतला अगदी  वीं  ोत तास झालीं.. आता मुलाींिा लवकर 

उठायला िको.. मुलीं अगदी आरामात उठू लागली… 

सकाळी सगळे जण एकत्र योगा करूि मग एकत्रच 

बे्रकफास्ट घेऊ लागले.. कुठे ी जायची कोणालाच घाई 

िा ी.. त्यामुळे एकमेकाींसाठी हिवाींत वेळ हमळू 

लागला.. िा ी म्हटलीं तरी कामवाली िसल्यामुळे हतचा 

बराचसा वेळ कामात जायचा, पण सगळे जण मदत 

करायचे.. मुळात सगळे एकत्र असल्यािे कामाींचे ओझे 

हकीं वा दडपण वाटत िव्हते… दररोज दुपारी ती आहण 

मुले वेगवेगळे खेळ खेळू लागले.. कधी कॅरम, कधी 

पते्त, कधी िेंड्या तर कधी बॅट, बॉल… सकाळचा 

हिवाींत च ा, मग दुपारचे जेवण घेतािा गप्पाींच्या 

मैहफली जमू लागल्या. सींध्याकाळचा च ा घेतािा कधी 

कधी हमत्राींचे हवहडओ कॉल्स, आहण रात्रीच्या 

जेवण्याच्या वेळी एकमेकाींची गम्मत, चेष्टा आहण 

मस्करी  ोऊ लागली… इतर वेळी ऑहफस/सू्कल ला 

जायच्या घाईत एकमेकाींशी २ शब्दह  ि बोलता येणारे 

सगळे तासींतास एकमेकाींशी गप्पात रमू लागले. . एरवी 

कायम ऑहफस च्या कामाचे कॉल्स/इमेल्स मधूि हि 

फोि मधूि बा ेर ि येणारे मुलाींचे बाबा ी मुलाींशी छाि 

ह तगुज करू लागले. इतर वेळी गडबडीत कधी 

बा ेरूि कधी बाईकडूि पोळ्या करूि घेणारी ती 

आता दररोज सगळ्याींच्या आवडीचे िविवीि पदाथण 

अगदी मि लावूि करत  ोती.. मुलाींचे हकती लाड करू 

हि हकती िको असे हतला झाले  ोते.. छाि िरपूर झोप 

आहण आईबाबाींचा स वास हमळाल्यामुळे मुलाींची 

चीडचीड आहण िाींडणे खूपच कमी झाली  ोती.. 

त्याींच्यासोबत कधी हचत्र काढतािा हकीं वा हपयािो वर 

िवीि गाणीं हशकतािा हकीं वा एखादी डाि से्टप 

हशकतािा हतची तीच हतला िव्यािे सापडू लागली… 

इकडे लॉकडाऊि अजूि एक्सटेन्ड झाला  ोत आहण 

हतला एक गोष्ट िव्यािे उमगली  ोती.. आयुष्याच्या 

वाढलेल्या अपेक्षा पूणण करता करता आपण छोट्या 

छोट्या क्षणाींमधूि आयुष्य जगायला हवसरूिच गेलोय.. 

quarantine करता करता ती जगायला हशकली आहण 

हतिे ठरवलीं हक  े कोरोिा लॉकडाऊि जरी सींपलीं तरी 

3 मह न्यातूि हकमाि एका वीकएीं ड ला तरी फॅहमली 

quarantine करायचीं, आहण कामाींच्या आहण 

अपेक्षाींच्या व्हायरस पासूि बे्रक घ्यायचा, ररचाजण व्हायचीं 

आहण पुन्हा िव्यािे उिीं रा ायचीं… 
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मेहनत रंग िाती है... 

 - माधुरी अभशरगड े
 
आमच्या "ताींदळा एक मुखवटा" या हचत्रपटाचे शुटी ींग 

फलटणच्या वाड्यात सुरू  ोते. हचत्रपटाच्या त्या 

हसके्विमधे्य तुिार दळवी, आसावरी जोशी, प्रीती 

जोशी  ी स्टारकास्ट  ोती. प्रसींग थोडा िाजुक  ोता. 

आसावरी जोशी  ी हचत्रपटाची िाहयका, सोिसळा, 

तुिार दळवी, िवाब व प्रीती त्याची मािलेली ब ीण/ 

पे्रम पात्र  ी तीि पात्र सींबींहधत. सोिसळेचा स्वप्पुरुि 

िवाब, हतचा अहधकृत िवरा हदव्याींग, ती अस्पहशणत 

असते, हतला देवी माितात लोक. एकदा स्वप्ात हतला 

िवाबाची हवलक्षण ओढ वाटते व ती अपरात्री झोपेतूि 

उठूि िवाबाच्या शयि गृ ाकडे हिघते, हतला त्याींच्या 

कक्षात हशरण्याआधी थींड पाण्यािे स्नाि करूि मग 

हशरायचे असे सूरकर(डायरेक्टर) याींिी साींहगतले  ोते, 

गच्च हिजलेली आसावरी िवाबाच्या शयि कक्षात 

हशरते अि् मािलेल्या बह णी बरोबर आपला 

स्वप्पुरूि पाहूि ती हबथरते असा साधारण प्रसींग  ोता. 

सूरकराींिा अपेहक्षत असा पररणाम का ी केल्या हमळत 

िव्हता. त्यामुळे याींचे साधारण ४२ ररटेक्स झाले. सींपूणण 

रात्रिर या दृश्ाच्या हचत्रीकरणात खची पडली. 

बेचाळीस वेळा आसावरीला अींगावर पाणी घेऊि त्या 

शयिकक्षात हशरायचे कसा अहििय करावा लागला. 

कारण ररटेक घ्यावा लागला की ओलेतेपण कमी 

व्हायचे.  वा तो पररणाम साधला जायचा िा ी म्हणूि 

पुि:पुि: हतला ओले  ोऊि यावे लागले. आम्हाला हिती 

वाटायला लागली की ह राॅॅईि आजारी िको पडायला. 

पण सूरकर आपल्या टर ािमधे्य  ोते. मिासारखा 

पररणाम जोवर हमळत िा ी तोवर थाींबणे मा ीत िसते 

या पध्दतीच्या अवहलयाींिा.  

या हचत्रपटाचे इफी मधे्य हसलेक्शि झाले, बृ ि म ाराष्टर  

मींडळाच्या हफलाडेस्तिया येथील अहधवेशिात ‘ताींदळा 

एक मुखवटा’ ला सेकीं ड बेस्ट हफल्मचा पुरस्कार 

हमळाला. मे ितीचे केव्हा िा केव्हा चीज  ोत असते, 

फक्त सबुरी  वी व सोबतीिे स्वत:वर हवश्वास देखील.  

प्रसंग दुसरा 

ताींदळाच्या क्लायमॅक्स चा प्रसींग  ोता. सवाई(उपेंद्र 

हलमये)िवाबाची  त्या करतो  ा प्रसींग. उमेश कामत, 

उपेंद्र, आसावरी व तुिार दळवी  ी स्टारकास्ट. सुरेश 

देशमािे कॅमेरामि  ोते. त्याींिा एका उींच झाडावर 

बसवले  ोते. जर ररटेक्स झाले तर कॅमेरा व 

हसिेमॅटोग्राफर दोघाींचीं ी का ी खरीं  िव्हतीं. झाड 

सडपातळ  ोतीं. कॅमेरा व हसिेमॅटोग्राफर दोघीं ी केव्हा 

खाली येतील का ी साींगता येत िव्हतीं. इतका 

एक्सपेस्तिव्ह कॅमेरा पाण्यात गेला असता ,  ो कारण 

त्या झाडाखालूि िदी वा त  ोती. सगळे जीव पणाला 

लावूि श्वास रोखूि बसले  ोते. सवाई िवाबाच्या गळा 

सुऱयािे कापतो तेव्हा रक्ताची हचळकाींडी उडूि 

आसावरीच्या/सोिसळे च्या कपाळावर उडते व 

िाींगातूि मग ते रक्त खाली ओघळते असा प्रसींग  ोता. 

सूरकर याींिी ऍक्शि म्हटले व उपेंद्रिे ठरल्याप्रमाणे 

शाॅॅट हदला. अि् काय आियण, आसावरीच्या 

कपाळावरूि रक्ताचे ओघळ आले व चक््क शाॅॅट 

ओके झाला. देशमािेंिा घाईघाईिे झाडावरूि 

उतरहवले तेव्हा सवांचाच जीव िाींड्यात पडला. कधी 

कधी साध्या दृश्ाला बेचाळीस रीटेक्स लागतात तर 

कधी अवघडदृश्ाला एका झटक्यात ओके हमळते. 

काय गहणत असेल याचे ते असो पण  े सगळीं  अतक्यण 

आ े  े िक्की.  

 ा प्रसींग ‘आईशप्पथ’ या हचत्रपटाच्या वेळचा आ े. 

उहमणला कािेटकर, ररमा लागू करता तरूणपणातील 

िूहमका साकारत  ोती. प्रसींग असा  ोता की, अपरात्री 

मुलीचा जीव वाचहवण्यासाठी उहमणला पतीच्या घराबा ेर 

पडते , बा ेर मुसळधार पाऊस सुरू असतो. ती हचींब 
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हिजत हिजत वाट फुटेल हतकडे हिघते. पावसाच्या 

हफली ींग साठी फायर हब्रगेडची गाडी बोलावली  ोती. 

शुटी ींग अध्याणत असतािा फायर हब्रगेडच्या टॅींकरमधील 

पाणी सींपले. पुन्हा टॅींकर िरूि आणायला चार तास 

लागणार  ोते. उहमणलाला ओले गच्च दाखवायचे 

असल्यामुळे हतला कपडे पण बदलता येणार िव्हते. 

झाले ती चार तास थाींबणार असे ठरले, सूरकर 

परफेक्शि च्या बाबतीत स्टर ीक्ट  ोते. िशीब की ल ाि 

बाळ म्हणूि बाहुलीच घेतलेली  ोती. चार एक तासाींिी 

फायरची गाडी आली तोपयंत उहमणला ओलेतीच उिी 

 ोती. हचहत्रकरण पूणण झाले सूरकराींिा मिासारखा 

शाॅॅट हमळाला. पण या गडबडीत कलाकाराींची तबे्यत 

चाींगली राह ली  े िशीब. धन्य ते डायरेक्टर व धन्य ते 

कलाकार. कारण यापूवी आसावरीच्या बाबतीत ी 

असेच झाले  ोते. परफेक्शि साठी वाटेल ते करण्याची 

तयारी असलेल्याींचे यश पाठलाग करणे  े यावेळी 

पटते.  

चौथा प्रसींग आ े "गोष्ट एका राणीची" या हचत्रपटाच्या 

सींदिाणतील. राणी  े ल ाि बाळ, तीि अिाथ मुलाींिा 

रस्त्यावर सापडते त्यावेळचा प्रसींग. रात्रीची वेळ, एक 

ल ाि मूल येशूच्या चौथऱयापुढे रडते आ े व हतथूि हतघे 

ल ाि मुलगे जात असतात  ा प्रसींग. शूट सुरू  ोते ि 

 ोते तो पावसाची सर आली. लगेच थाींबेल पाऊस 

म्हणूि सवण जण आडोशाला पळाले पण बाळ तसेच 

हिजत  ोते. थाींबेलच पाऊस म्हणूि थोडावेळ त्याला 

तसेच राहू हदले पण पाऊस थाींबेिा तेव्हा िींतर घेऊ 

शाॅॅट म्हणूि शूट थाींबवले व बाळाला उचलले. बाळ 

अत्यींत गरीब दाींपत्याचे  ोते. ररक्षावाल्याचे ते बाळ 

मािधिाच्या लालसेपायी त्याचे आई-वडील वापरू देत 

 ोते. त्या हिहमत्तािे त्याींिा ी चाींगलीं चुींगलीं खायला 

हमळत  ोतीं. पण,  ेच जर का आपलीं मूल असतीं 

तर.......? माझ्याजवळ उत्तर िव्हतीं. त्या बाळाला 

आमच्या हसिेमातल्या पोराींचा छाि लळा लागला  ोता. 

खऱया आई वहडलाींसारखा, कारण आई-वडील लळा 

लागावा असे िव्हतेच मुळी. आमच्या हचत्रपटा दरम्याि 

ते मूल छाि टवटवले पण त्याच्या बाबतीत 

हिष्काळजीपणा करण्याचा आम्हाला का ी ी 

अहधकार िव्हता. ती टोचणी थोडी लागूिच राह ली 

 ोती मिाला.  
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कविता 
अखित्व 
- प्राची देशमुख 

   राधा  
   - प्राची देशमुख 

 
  
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 



      अनुबंध नोव्हेंबर २०२० 

 

स्री शक्ती अन वािव 

 

गौरी आता जागी झािी आहे  

 

 - ज्योनत जोशी 
 

तुझ्या डोळ्यान्तील ममता त्यािी 

अमािुितेच्या प्यालात बुडहवली 

तुझ्या दोन्ही ििाींमधील दुधाची धार 

त्याींची त ाि बुझवु शकली िा ी.. 

तुझ्या बेंबीतूि वर येणारी शतकमलाींची िाळ 

मुळासकट कापूि टाकली  

अि सृजिाचा खूि करत राह ले 

आजी आई लेक बह ण साऱयाींिा 

मोजलीं एकाच उपिोगाच्या माळेत 

ओरबाडूि िखोऱयाींिे पुढे पुढे सरकवत राह ले मणी 

पण पण आता हवसारा म्हणा सार ते 

आता तुझ्या डोळ्याींतील ममता अींगारात िडकलीय 

कलीयुगातूिच आता काली सीतेच्या अहग्नहदव्यातूि 

धुमसूि बा ेर आलीय.. द्रौपदीहच वसे्त्र लेवूि 

गौरी आता जागी झाली आ े !  

गौरी आता जागी झाली आ े ! 

(तारीख २२ ऑक्टोबर २००५ 

हठकाण पाहकिाि. एक ग्रामीण, शोहित स्त्री, कधी ी 

शाळेत ि गेलेली. िराधमाींहवरुद्ध लढली आहण हजींकली.  

ज्या १४ िराधमाींिी हतच्यावर बलात्कार केला   त्याींस हतिे 

तुरुीं गवासी धाडले. त्याींिा USA च्या स्त्री सींघटिेकडूि 

Golden Award हदला गेला.) 
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स्री शक्ती अन वािव 

 
 
 
 
      आडरािी आडवाटेला 

      अहतरम्य  तुझा   ा  गाव 

      मी उरले माझी आता 

      मज िको तुझे आडिाव 

 

      मातीच्या अींधुक वाटा 

      मातीत हमसळुिी गेल्या 

      मी अघ्यण उभ्या जन्माचे 

      तू हदवस साजरा केला 

 

      काळीज उकलले जेव्हा 

      वेढले मला वळणािे 

      हुरहुरल्या हक्षहतजािे ी 

      सत्कार कोरडा केला 

 

      ममतेच्या बेड्याींसाठी 

      व्यापार आईचा झाला 

      मज याते्रची पुण्याई 

      मग प्रवास जरी तू केला 

 

      मी दुगाण शक्ती गीता 

      मी कुीं ती द्रौपदी सीता 

      गवसले मला मी जेव्हा 

      शींगार मढ्याला केला 

 

       माझ्याच आईच्या पोटी 

       मी जन्माआधीच हवरले 

       स्त्रीत्वाचा गौरव करण्या 

       हिींतीवर िारे उरले !! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(स्री शक्ती अि वािव रेखाटते पूवाणपार असामान्य 

शक्ती आहण सामर्थ्ाणचे प्रतीक असलेल्या स्त्रीचे 

वािववादी मिोगत. मग ती स्त्री कधी असते ि 

जन्मलेली बाहलका, कधी अबला तर कधी बाईपणाच्या 

चौकटीतूि स्त्रीमुक्तीसाठी प्रयत्नरत सबला. जेव्हा या 

साऱयाला मूठमाती हमळेल तोच खरा स्त्रीहदि. शब्द तेच, 

साकारतात स्त्रीचे मिोगत तीि वेगळ्या िाविा अि 

िूहमकाींतूि.  

ियिा हिगळये या नू्ययॉकण  मधे्य गेली २० विे स्थ्यहयक. 

ल ािपणापासूि साह त्यआहण हलखाणाची आवड 

आहण जीविाचे हवहवध रींग कहवतेतूि अिुिवण्याचे 

स्वप्.)  
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करुणा अब अरूणा न जाओ  
 - सुनयना कचरू भिड े  
  
धजतने ररशे्त उतने नाम 

मेरी दौड़ पे लाख लिाम 

मेरे देश के पंख सुनहरे 

लेधकन हम किार पे ठहरे 

इसी कोख़ से जना समाज  

मेरे माथे पे कई ररवाज  

 

कभी  धलओने कभी करीना  

कभी मेनका  कभी  समीना    

कम ज्यादा कपड़ो की बात में  

धदन की देवी ललचाये रात में  

घंूघट और धहजाब ले आओ  

अधग्न परीक्षा पर ले जाओ  

तसलीमा की कलम तोड़ दो  

धफर दो चार इलज़ाम जोड़ दो  

 

शूपणर्खा की नाक कटेिी  

पांचाली पांचो ंमें बटेिी 

 “ना” कहने से जलेंिे चहरे 

तेज़ाबो ंसे िलेंिे चेहरे 

 

मेरे जन्म को श्राप ही कहना  

झुके तो पिाताप ही कहना  

माहवारी परतो ंमें छुपाना  

पधत मरे तो सर मंुडवाना 

   

धजस्मो ंके लेखे-जोखे में 

तुम मुझको एक "दाम" समझते 

बेटी, धप्रय, मााँ, सखी से पहले 

काश कभी इंसान समझते 

 

वस्त्र मेरे तो बदल धदए  

शास्त्र मेरे मैं बदल ना पाई 

मेरे हाथ रफ़्तार थमाकर 

पैरो ंमें बेड़ी पहनाई 

 

 

अपनी सोच को और टटोलो 

धहंसा की धकस्सो ंको खोलो 

कहााँ प्रिती धवकास कहााँ है 

तुम ही बोलो कुछ तो बोलो 

 

हौसले ख़ुद ही उिाओ 

धिरो-धिरो धफर भी उठ जाओ 

रहने दो ना.....ज़ख़्म छुपाओ 

धकसी और का चााँद बनो पर 

अपनी आखं के दीप जलाओ 

रहने दो अब ना. .ज़ख़्म छुपाओ 

 

करुर्ा तुम अरुर्ा बन जाओ  

करुर्ा तुम अरुर्ा बन जाओ  

करुर्ा तुम अरुर्ा बन जाओ  
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वादळी  
 - नयना ननगळये  
  
झुळूक मींद मो रते 

वादळी असावध वेळी 

परसात वाकल्या थोड्या 

हपकलेल्या गािण केळी 

 

वाऱयाची साद हशळेची 

सळसळली पािाींत 

पािगळीचे काहूर 

कातर राि मिाींत 

 

वाऱयाचा अवखळ हझम्मा 

रािात पेटले पाि 

हवझलेल्या वणव्यामागे 

दग्ध एकटे राि 

 

हवणलेली अधी घरटी 

अध्याणतच धुरकटलेली 

ती ह रवी हपवळी माया 

मग िूतबािळी झाली 

 

िाजूकशा थेंबामधूिी 

तरींग अलगद झरला 

प्रलयाच्या लाटेमधे्य 

हिः शब्द हकिारा उरला 

 

 

 

 

 

 

 
  

कोकणातल्या डोींगर आहण सागर हकिाऱयाच्या सींगमावर साकारलेली  ी कहवता 

कोकणातूि घाटाींवर जाणाऱया एका वादळाचा माग घेते. डोींरकपारीतील 

सुखावणारी मींद झुळूक बघता बघता वादळी बिते आहण क्षणाधाणत शाींत कोकण 

उध्वि करते. पायर्थ्ाशी खळखळणारा हकिारा मात्र तसाच धीर देत उिा… अगदी 

हिः शब्द… 

जीवि तरी हिसगाणहुि वेगळीं  थोडींच असतीं!  कधी कधी एखादी मींद शाींत झुळूक 

िकळत वादळी बिते आणी घेते सवणस्वाची आहुती. या साध्याशा जगर ाटीचा एका 

स्त्रीच्या दृष्टीकोिातूि मागोवा आहण हतच्यातील 'बाई' आहण 'आई' मधील अटळ 

िींव. 'ती'च्यातील बाई पािाएव्हढी आहण आई रािाएव्हढी. या वादळी वणव्यात 

सुगरणीच्या घरट्यािी लगडलेलीं ह रवे हपवळे बािूळबि सुकूि काटेरी, आईची 

वत्सल माया वगळता उरते ती एकटी काटेरी बािूळ. एकट्या बािळीपाशी िूतीं 

गोळा  ोतात  ा कोकणी लोकप्रवाद. जेव्हा वादळ वणवा सरूि जातो तेव्हा उरते 

ती फक्त आई; हिः िल, अफाट सामर्थ्ाणिे प्रलयाच्या    लाटेला पुरूि उरणाऱया 

हकिाऱयासारखी; हतच्या घरट्यासाठी... 
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बालजगत 

लचत्रकिा  

 अनुश्री लोटलीकर  
(११ वषे) 

 

 

 

 

 

 

अजन्वता वाडकेर (११ वषे)   
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केया गांधी (७ वषे)                       यश भिड े(११ वष)े  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

किश गांधी (१० वषे)   
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शब्दकोडे सो डवा     
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 बािकथा   
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MAYOR’S ORDER 

A person full of courage, shall go in Summer Street’s  

Haunted house and bring the SAPPHIRE. 

           Reward : $10,000 

The Mysterious Figure 

 - अनुश्री लोटलीकर (११ वषे)

John, was a 12 year old boy, who lived in 

America. He was bold and not scared of 

anything. As usual, he had gone to 

school, there all his friends were talking 

about a haunted house, so when he got 

home back, he asked his father about this 

haunted house. 

His father answered, ‘The Mayor has 

asked someone to go inside this haunted 

house located in Summer Street and 

bring out the most precious Sapphire. If 

anyone does so he will get 10000 

Dollars !” and showed him the flyer. 

 

 

 

 

 

 

John thought about it, he wasn’t scared 

of anything. After a lot of thinking he 

decided to go, but without telling 

anyone. The next day morning, he told 

his father that he would be going to his 

friends house to stay overnight post 

school. His father allowed him and John 

was very happy.  

Once school was over, he went in 

Summer Street and saw the wrecked 

haunted house. He slowly walked 

towards it and opened the door, but 

there was nothing scary. He said to 

himself, “Hey, I thought this would be 

scary, but it’s not scary at all. Just then a 

creepy voice said, “*#!@ You’ve barely 

seen the house, come in you’ll see if its 

scary or not #@*”. John’s feet froze to the 

ground, he couldn’t move. He was just 

too scared. 

John gathered up all his courage and 

moved one step forward. As he went on 

it got darker and darker and huge wind 

blew which didn’t let him go forward. He 

could hear the creaking of a door. As the 

door opened, he couldn’t see anything. 

He heard the footsteps of someone 

walking towards him, but he couldn’t 

quite see him. “What do you want ?”, a 

voice asked him. John stammered, “I… 

w..ww .. want.. the … the.. sapph… 

sappph… Sapphire. “Oh, really! the 

Sapphire.. you will never get it, unless…. 

replied the Voice.” “Unless ?” John asked. 

“Well, listen to my story”, the voice said. 

“I was a small little boy, just like you. I was 

playing with a ball, when the ball flew 

across fencing. I went to take the ball, 

when a nice old lady said, “Wait, little 

child, come in and have some cookies.” I 

was hungry that moment, so I thought I 

should go. When I entered the house, I 

saw the heads of real animals, I was bit 

scared. As the lady bought the cookies, 

my mouth started watering. As I took a 
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bite of the cookie, the lady started 

cackling wickedly and said, “Finally! I have 

the ingredient to my recipe.” I couldn’t 

breathe and I fainted. The old lady turned 

into a wicked witch and took my heart 

and flew away. Since then I’m locked in 

this house.” John, wasn’t scared anymore, 

he felt sorry for the figure, who was 

narrating the story. He asked “Isn’t there 

a solution?” The figure replied, “yes, there 

is.., if you go up stairs and open the door, 

you will find both the medicine to break 

my spell and the Sapphire.” 

John was happy, he was going to break 

the figures spell and get the Sapphire so 

went headed towards the stairs. 

                          

 

 

It wasn’t so easy to go upstairs. He could 

hear blood curdling noises. He could hear 

the bats flapping their wings. It seemed 

as if the stairs were never ending. Finally 

he reached the door, opened it and 

bought the Sapphire and the medicine. 

Suddenly the door got closed, John was 

locked inside. “Help ! Help ! , John cried. 

The figure heard sound of John and came 

up. He remembered the spiritual powder 

his mother had given, when he was a boy 

and he still had it in his locket. His mother 

had said to use it, when you are in 

trouble. He knew that John was in trouble 

and John was going to save him, he 

should save John too, so he sprinkled 

some powder outside the locked door 

and the door opened. John was very 

pleased and he said, “Thank you so much, 

here’s your medicine.” The figure drank it 

immediately and turned back into a boy.  

They both were happy and came out of 

the Haunted house. The boy went back to 

the house, where he used to live. John 

was surprised to see, that it was morning 

and he had spent the entire night in the 

haunted house. John went home, his 

parents were worried, as John was not 

contactable. His father asked, “Where 

had you been?”. John showed the 

Sapphire and smiled. “It’s a long story.” 

he said. 

The mayor was pleased to see the 

Sapphire and rewarded John $ 10,000. 

Johns name was flashed in the 

newspaper and he became very famous. 
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अिाथाींचीं जीवि  े वेगळच असतीं, अपींगा प्रमाणे  

अपींगाला जसा  ात िसतो, तसा अिाथाला बाप िसतो 

अपींगाला जसा पाय िसतो, तशी अिाथाला आई िसते  

दोघे ी सारखेच, दोघाींत का ी फरक िसतो 

 

अिाथ जसे स्वप् पा तात तसे अपींग  ी पाहू शकतात  

मोठे फक्त आपणच िवे्ह तर अपींग  ी  ोऊ शकतात  

पाय िा ी म्हणूि काय झालीं?   ात िा ी म्हणूि काय झालीं? 

मि तर आ े िा समुद्रासारखीं 

आई िा ी म्हणूि काय झालीं? वडील िा ी म्हणूि काय झालीं? 

पे्रम तर आ े िा िात्याींसारख 

 

बालपण गेल सींथथेत, पण कधी िासलीं िा ी मला कोणी िा ी  

आई सारख पे्रम देणाऱया मॅडम  

बह णी ीं सारख पे्रम देणाऱया मुली   

मालूआई सारख पे्रम देणाऱया आजी 

 आगाशे सराीं सारख पे्रम देणारे आजोबा 

आई सारख पे्रम देणाऱया माता  

कधी वाटलीं िा ी मला आई िा ी हकीं वा वडील िा ीत.  

दोघाींपेक्षा ी ज्याि पे्रम केल ते बालसदि मधल्या व्यक्तीींिी  

 

आई असती तर पररस्तथथती बघूि हशकू हदलीं िसतीं, 

पण सींथथेत आल्यामुळीं   व तेवढीं  हशकायला हमळालीं 

त्याींचे  े उपकार मी कधीच फेडू शकणार िा ी. 

अपंग व अनाथांमधीि साम्य 

` - साक्षी सुरेश माच्चल्ला   
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युवा षवभाग 
लचत्रकिा  
सारा परुळेकर (१५ वषे)   
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युवाकथा - Gender Inequality in India 

 - रेणकुा लाटे (१४ वषे) 
INTRODUCTION 
With India being one of the fastest 

growing economies in the world, it 

neglects one major social issue, gender 

inequality towards women. In a place 

where men are given better 

opportunities and social superiority, 

women are treated extremely poorly. Not 

only are they deprived during student life 

or during their career, but are also being 

abused, both mentally and physically, 

and sometimes restrictions in their own 

house. 

These mentalities are still very much alive 

in more rural areas of India, but you can 

also find it in the biggest cities. 

The Proven Problem  
There are many ways in which women are 

inferior to men. For example, abortions 

and leaving behind daughters has 

become frequent, the ratio of women to 

men in 2011 was 919 to 1000. There is a 

huge pay gap between men and women 

where women would be paid half the 

amount as a man who works just as much 

and hard. 

Social Perspective 

The struggle for equality starts even 

before women are born. In India, families 

will keep trying for a son until they get 

one, leaving millions of unwanted girls 

behind. They feel as though a male child 

will prosper more and eventually give 

back to their own parents during 

retirement. As a girl grows up, some are 

prohibited from going to school 

or are forced to drop out at a young age 

to force to work around the house. 

Families make marriage and starting a 

family more of a priority than mental 

health and education for women. This 

leads to women being financially 

dependent on their husbands, making it 

harder for them to seek certain 

personality traits like being brave, 

independent, and confident. 

Mindset 
Another way women are affected by 

gender inequality is due to how our 

minds think as a whole and what we 

associate it with. Growing up, our minds 

associate things like work and behaviors, 

to certain genders. For example, working 

as a boss or running for a spot in office 

are seen as masculine activities while 

activities like dance or teaching are seen 

as feminine. This association might be 

involuntary, but makes it harder to blend 

the world into a boundaryless world for 

gender. 

Caste System Comparison 

The caste system categorizes in social 

classes called Varnas. These four Varnas 

are the Shudras, Vaishyas, Kshatriyas, and 

Brahmanas. In summary, it discusses how 

each class is categorized by each of their 

qualities. We can look at gender 
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inequality the same way as how the social 

classes are categorized. Men are seen as 

the more powerful and superior gender 

like the Brahmanas and Kshatriyas, while 

women are seen as weak and powerless 

like the Shrudas and Vaishyas. 

Solution by Education 

To avoid this problem of having men, and 

others, with the mindset of seeing 

women as inferior, society should 

educate them. For example, in Pune, the 

Action for Equality program educates 

more than 5,000 teenage boys about 

gender-based violence, stereotypes, and 

how to make society a safer and more 

equal place. This helps young men to be 

more mindful and respectable. 

Thankfully, abortions that are done to 

discriminate against girls have been 

illegal all over the country. The Beti 

Bachao Beti Padhao (translates to save 

the daughters, educate the daughters) is 

a movement in India that started with 

Prime Minister Narendra Modi. This 

movement was to change the mindsets 

of people and celebrate their daughters. 

People sent selfies with them and their 

daughters, showing how happy and 

proud they are of their daughters. 

A Decline 

Even though women seem to get more 

opportunities and equality, the overall 

rank for India has gone down. In 2006, 

India was ranked 98th (first place being 

the most equal). However, India’s ranking 

drops 10 places down to 108th place in 

2018. The percentage of female workers 

is also declining. In 2005, an alarming 

32% of the Indian workforce was female. 

But in 2019, this percentage shockingly 

drops to 23%. However, this could be due 

to the number of women who are 

seeking education, instead of doing low-

paying jobs. So, since the number of 

education goes up, the number of 

workers will go down. Hopefully, we soon 

can see a growth in the number of 

women in high-paying jobs. 

My Analysis and Thoughts on 

Gender Inequality in India 

Gender inequality is a topic that is well 

known but still struggles to get the 

attention it deserves. Even though India 

has made slight progress, the mindsets of 

people have to change. Everyone should 

understand that women are the same as 

men, we are just as human as them. In 

fact, people like Indira Gandhi, the first 

and only female prime minister for India, 

show to us that women can do the same 

things as men. If I had a strong platform 

where my opinions were heard, like a 

politician, I would show all the 

achievements women have made to help 

the world. This will hopefully enlighten 

many young people to change their 

mindsets. 
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Summary 

Gender Inequality affects millions of lives 

on a day to day basis in India. Even 

though the gender boundaries are being 

broken and more information about this 

topic is spread, lot more needs to be 

done to the problem. 
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My name is Renuka Late and I am 

fourteen years old. I live in Tewksbury, 

Massachusetts with my mom and dad. 

My older sister goes to college at WPI. In 

my free time, I like to hang out with my 

friends, paint, and listen to music. I play 

karate, which I am a black belt in and 

plays tennis and volleyball in high school. 

I am in ninth grader at TMHS. I would like 

to have a career in the medical field 

dealing with diseases and the body. 
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िूषिावह असे 

Rohini Joshi (१७ वषे) 

 

 

 
 

Rohini Joshi (रोलहिी जोशी) was recently selected to be a Semi-finalist in the National 

Merit Scholarship Program. The program selects the top 1% of students in each state 

based on Preliminary SAT/National Merit Scholarship Qualifying Test (PSAT/NMSQT®) 

scores.  

Rohini is a rising senior at Andover High School with interests in biology, engineering, and 

medicine. She is the assistant captain of the school BioBuilders club and has published 

award-winning articles in the Biotreks scientific journal. She also represented Andover 

High School as the leader of the Science Olympiad biology team at the MIT, Harvard, and 

Massachusetts state tournaments. Last year, Rohini won first place in the ‘Women In 

Science’ competition hosted by Thermo Fisher Scientific and Millipore Sigma. In her junior 

year, she was inducted into the National Honor Society. 

Rohini’s other interests include music and martial arts. She has participated in the high 

school orchestra as a violist and plays Veena as a disciple of Smt. Durga Krishnan.  She 

has earned a black belt in Kung Fu and volunteers to give demonstrations in local schools 

to encourage kids to learn self defense. 

Rohini goes camping and hiking with her family and feels passionate about forwarding 

the love of nature. Apart from helping with weeding and cleaning up public spaces, she 

designed sixteen brochures with trail maps, history, and art for all of the Andover Village 

Improvement Society (AVIS)’s reservations. These brochures were made available to the 

community by Andover library. Rohini is also a regular contributor to Anubandh magazine 

and enjoys creating crossword puzzles for her young friends.  
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 रेणुका लाटे अणणव जोशी शरयू जोशी साक्षी सुरेश माच्चल्ला 

लेखक लेखखका सूची 

 
ज्योती जोशी  

 

पुष्पा लेले 

 
आशा सौींदे (सलगर) 

 

 
अमृता करकरे 

 
हदलीप चावरे 

 

 
सहमधा सािे 

 
वीणा पेंडसे 

 
स्वाती हशींदे 

 
सुियिा कचरू हिडे 

 

 
आहदती टेलर 

 
रहसका िाहवक वोरा 

 
िीहलमा कासार 

 
उिा, गीता गींडिीर 

 

 
वैजयींती जोशी 

 
हवद्या िुतकर 

 
महििा तोडकर 

 
िे ा गाींधी 

 
माधुरी अहशरगडे 

 

 
प्राची देशमुख 

 
ियिा हिगळये 

जान्हवी जोगळेकर अिुश्री लोटलीकर 
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आिाहन ( पुढच ेमलखाण ( 

 

िमस्कार मींडळी, 

 

 नू्य इींग्लींड मराठी मींडळ आपल्या हवहवध उपिमाींिारे आपल्या सिासदाींशी सातत्यािे सींवाद साधत असते. 

 ाच सींवाद ‘अिुबींध’ या माहसकाद्व्यारे हिगुहणत करण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आ े. त्यासाठी लागणार आ े तुमची 

साथ. 

 

       आपल्या अिुबींध साठी तुम्ही आमच्याकडे पाठवायचे आ े तुम्ही हलह लेल्या कथा,लहलत लेख, केलेल्या 

कहवता, वाचलेल्या पुिकाचे परीक्षण,िेट हदलेल्या एखाद्या हठकाणचे वणणि, आठवण हकीं वा तुमच्या कॅमेरातुि काढलेली 

का ी क्षणहचते्र,आपल्याला आवडलेला खाद्यपदाथण आहण त्याची पाककृती  , कला दालि या सदरात अपेहक्षत आ े 

तुम्ही काढलेली  ि-हचते्र, व्यींगहचत्र, शब्दकोडी  आहण अजुि बरेच का ी तुम्ही हलह लेले साह त्य  …. . तसेच आपल्या 

छोट्या दोिाींिी हलह ल्या गोष्टी, कहवता, काढलेली हचते्र,  ि-कलेचे, lego पासूि बिवलेल्या creation ची क्षणहचते्र…. 

 

साधहत् पाठवण्यासाठी  ई-मेल -  registration@nemm.org 

 

धनयम :  

• आपल्या धलखार्ास वयोमयाणदेचे  बंिन नाही. (लहानांपासून आजी आजोबांपयंत कोर्ीही धलहू शकते!)  

• तुमचे साधहत् मराठी हकीं वा इीं स्तग्लश भाषेमधे्य .doc फाईल मधे्य पाठवायचे आहे. 

• आपले हलखाण जर कथा, प्रवासवणणि या प्रकारात मोडत असेल तर शब्द मयाणदा १२००, माह ती 

स्वरूपातील लेख साधारण शब्द मयाणदा ४५० इतकी असावी. 

• आपले साधहत् लेखाचा धवषय नोदं करा.  

• उधचत व दजेदार लेखनास/साधहत्ास प्रािान्य देण्यात येईल. 

• साधहत् व धलखार् धमळाल्यावर पोच ई-मेलने धदली जाईल. 

• फोटो, कलाकत ती, जाधहरात Jpeg format मधे्य पाठवावे. 

• ‘अनुबंि‘ बद्दल आपला अहिप्राय  registration@nemm.org या ई-मेल आयडी वर जरूर कळवा.  


