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अध्यक्षीय 

                            

 

 

नमस्कार ईशान्य ओहायो मराठी मंडळ पररवार !!! 

 

सविप्रथम, मला आर्ि माझ्या सहकायाांना मंडळाच्या कायिकाररिीवर काम 

करण्याची संधी र्िल्याबद्दल मनःपूविक आभार! 

हे वषि इतक्या लवकर समाप्ती ला येत आहे, हेच अजून आत्मसंमत होत 

नाहीये. २०२० साली सवाांना नवीन अनुभव, नवीन जीवनशैली तसेच 

आरॊग्याकडे अर्धक लक्ष्य िेण्यास भाग पाडले. 
 

साहर्जकच ह्या वषी कायिक्रमांची रूपरेषा आर्ि आयोजन र्डर्जटल 

माध्यमातून करिे भाग पडले. वषािच्या सुरुवातीला आपि संक्रांत सि जोरात 

साजरा केला. माचि मधे्य "अमर फोटो सु्टर्डओ" नाटक आयोर्जत केले होते. 

कोर्वि-१९ कारिामुळे ते नाटक ऐनवेळी रद्द करावे लागले. ह्या वषी गिेश 

र्चत्र रेखांकन कायिशाळा झमू वर आयोर्जत केली होती. सवि वयोगटातील 

मुलांनी हौशीने भाग घेऊन आपल्या कलेने आर्ि कौशल्याने संुिर संुिर 

गिेशाची र्चतं्र काढली. 

 

ह्या वषी गिपतीची स्थापना आर्ि १० र्िवस पूजा अध्यक्ष शेखर गिोरे यांच्या र्नवास्थानी करण्यात आली. कोर्विच्या वातावरिामुळे २०२० 

चे कायिक्रम र्डर्जटल माध्यमातून यशस्वीररत्या पूिि झाले. 

ह्या वषी आपि मंडळाच्या वतीने मराठी शाळा परत सुरु केली. सुरुवात आर्ि सरस वयोगटातील र्वद्याथी प्रते्यक शर्नवारी मन लावून 

मराठी र्शकत आहेत. हा उपक्रम चालू करण्यात आपल्या मंडळाचे उत्साही कायिकते आर्ि स्वयंसेवक ह्यांचा मोलाचा वाटा आहे.  

कुठल्याही स्वयंसेवी संस्थांचे कायि हे सभासि, कायिकते, आर्ि पुरस्कते ह्यांच्या सहभाग व श्रमातूनच पुढे जात असते. ईशान्य ओहायो 

मराठी मंडळाला गेली अनेक वषां सवि घटकांनी मंडळाच्या कायािवर र्वश्वास ठेवून मनापासून पार्ठंबा र्िला व त्यामुळेच ४४ वषाां पूवी 

पेरलेल्या त्या बीजाचे आज बहारिार वृक्षात रूपांतर झाले आहे. 

मंडळाची सिस्य संख्या वाढविे, सवि वयोगटातील सिस्यांना भावतील असे कायिक्रम आयोर्जत करिे, जास्तीत जास्त व र्वर्वध प्रकारच्या 

कायिक्रमांचे आयोजन करिे आर्ि र्वशेष म्हिजे नवीन र्पढीला मराठी अस्तस्तत्वाची र्वचारशैली र्मळावी हे सवि प्रमुख धे्यय समोर ठेवून, मी 

२०१८ मधे्य अध्यक्ष पिाची धुरा हातात घेतली. बोलता बोलता ३ वषािचा कालावधी कसा पूिि झाला कळलेच नाही. ह्या ३ वषाांच्या प्रवासात 

मला अनेक अगर्ित र्जवाभावाच्या लोकांनी मित आर्ि मागििशिन केले. मी त्या सवाांचा अतं्यत आभारी आहे. 

मी अतं्यत आनंिी, तृप्त आर्ि ऋिी आहे की मला तुमच्यासोबत राहून ह्या ईशान्य ओहायो मराठी मंडळाच्या जगन्नाथाच्या रथाला पुढे 

नेण्यास हातभार लागला. असेच ह्यापुढे मी मंडळाचा सर्क्रय कायिकताि म्हिून र्नष्काम कमि / योगिान करत राहावे, हीच ईश्वर चरिी 

प्राथिना. 

                                                                                                                 आपला ऋिी, 

                                                                                                                  शेखर गिोरे 

                                                                                                          अध्यक्ष, २०१८ -२०२० 

 

 



 

 

सुरवात तर केली आहे.. 
                          आनंद मोरे 

 

आम्ही मराठीच बोलतो, पि मुले इंस्तिश मधे्य उत्तर िेतात...! काय करायचं सांगा? 

थोडं तरी यायला पार्हजे ना? आजी, आजोबांशी, भारतातील नातलगांशी  बोलता येईल इतकं तरी? इतकी संुिर गािी आहेत, मराठी 

वाङ्मय आहे, ज्ञान आहे, र्सनेमे आहेत.. आता ह्या नव्या र्पढीने मराठी भाषा र्शकलीच नाही तर हे सगळे र्वलोप पावेल का हो? प चा फ, 

क चा ख, त चा थ .. मजा मजा आहे सगळी. मराठी तसं येतं.. पि बोलायला लाजते. हे असे संवाि इथे अमेररकेत घराघरात ऐकायला 

र्मळत असतात. 
 

आपल्याला काही करता येईल का? 

मुलांना मराठी र्शकवायचा प्रयत्न करायचा का? पि मी कुठे मराठी र्शक्षक आहे? कसे जमिार? आपलीच मुले ऐकत नाहीत, 

बाकीच्यांची थोडी ऐकिारेत? मला तरी कुठे इतके चांगले इंस्तिश येत होते? चार चौघांचे ऐकून र्शकलोच की. भीती र्कंवा लाज 

चेपायला पार्हजे. 

अनुजा म्हिाली, एकट्याला नाही जमिार, पि आपि सगळे र्मळून केले तर नक्की शक्य होईल. अरे आपल्या संध्या ताई आर्ि र्नलेश 

BMM ची मराठी शाळा चालवायचे. त्यांना र्वचारून बघुयात. तू सुरु कर .. आम्ही नक्की येतो. आपल्याकडे मुळाक्षरांचे तके्त आहेत, 

पुस्तकं आहेत, बाकी काही लागले तर मागवून घेता येईल. 
 

 
 
 



इला म्हिाली, मी गोष्टी सांगू शकते आर्ि खेळ पि घेईन. तुला जी लागेल ती मित करू मी आर्ि हषिि. केतकी - मी येईन जसे शक्य 

होईल तसे. गािी घेऊ शकते, गोष्ट र्कंवा अक्षरे पि र्शकउ शकते. उमेश - मला सांग काय करायचे ते. मी जरूर मित करेन. 
 

कोर्वड १९ ने एक चांगली संधी र्िलीय. अनायासे मुले कॉमु्पटरवरच शाळा र्शकतायत. मग आपल्याला पि ऑनलाईन मराठी शाळा 

सुरु करता येईल. 

शेखर म्हिाला, आपल्या मराठी मंडळाचे झमू अकाऊंट आहे. तू वापरू शकतोस. आर्ि Whatsapp गु्रप वर टाकलेस तर आिखी 

मेंबसि मितीला येतील. 
 

Whatsapp गु्रप वर टाकलेल्या पोस्टला खूप छान प्रर्तसाि र्मळतोय. २५ पेक्षा जास्त मुलांनी नाव नोिंवली आहेत. ५ वषाांपासून ते १३ 

पयित. एकाच वगाित एवढे सगळे जि नाही बसवता येिार. कमीत कमी िोन वगि करावे लागतील. लहान वगि आर्ि मोठा वगि म्हिण्या 

पेक्षा, 'सुरवात गट' आर्ि 'सरस गट', नावं  कशी वाटतायत? सुरवातीला एकिम मुळाक्षरे नको घ्यायला. आर्ि व्याकरिावर आर्ि 

र्लखािावर खूप भर नको. 

पेक्षा मुलांना अक्षर ओळख व्हावी, थोडे मराठी कानावर पडावे, आपल्या सारखी िुसरी पि मुले आहेत हे बघून मराठी र्शकायची इच्छा 

व्हावी, चार गोष्टी सांगून चांगल्या मूल्यांची ओळख करून द्यावी, आर्ि हो सगळ्ांना मजा यावी असे काही तरी करूयात. होतील चुका 

तरी ठीक आहे, आपि पि त्यांच्या बरोबरच र्शकवायला र्शकुयात. 
 

र्क्षर्तजा - आनंि मी पि एक गोष्ट र्कंवा गािे घेते पुढच्या आठवड्यात. मी कधी र्शकवले नाही, पि प्रयत्न करेन. 

रुपाली (रडे) - मी मुळाक्षरे घेऊ शकते. आर्ि पुढच्या आठवड्यात श्रीकृष्ण जन्माष्टमी आहे, श्री कृष्णाची गोष्ट सांगेन मी 

रुपाली (मुळगे) - मी इथे र्हंिी आर्ि मराठीचे वगि घेते आहे. खूप छान उपक्रम चालवलाय तुम्ही. मी पि येईन र्शकवायला. 

तन्मयी - ए मी एक बडबड गीत घेऊ का? उमा, कुिाल ला हे  खूप आवडायचे त्यांच्या लहानपिी. 

सौरभ - माझ्याकडे अमर र्चतं्र कथाची गोष्टीची पुस्तके आहेत. मुलांना चांगल्या मूल्य र्शकविाऱ्या गोष्टी र्शकवता येईल.. अरे मग घेतोस 

का तूच एखािा  

 भाग? हो .. बघू.. प्रयत्न करतो. 
 

शाळेचं वगि सुरु होऊन चार मर्हने बघता बघता गेलेत. िोन्ही गट खूप जोमाने सुरु आहेत. नवीन मुले वाढत आहेत आर्ि नवीन 

र्शक्षकही. Google drive वर आठवड्याचे वेळापत्रक ठरते. एका गटात ३, असे ५ ते ६ र्शक्षक िर आठवड्यात पुढे येतात. 
 

Whatsapp च्या गु्रप वर मुलांनी गृहपाठ केलेली र्चते्र आर्ि स्तव्हर्डओ येतात तेव्हा जािवते काही तरी भरीव घडतंय. आर्ि प्रते्यक 

शर्नवारी ३ वाजता क्लास संपला, की आमच्या चेहऱ्यावरचे समाधान आर्ि मुलांच्या लुकलुकत्या डोळ्ातून आमच्या मनात नकळत 

र्झरपलेली उमी आठवडाभर पुरून उरेल इतकी साठून जाते. 
 

मराठी शाळेचं र्शक्षक -  र्नलेश कुलकिी, ईला कुलकिी, शेखर गिोरे, उमेश र्चटिीस, रुपाली रडे, रुपाली मूळगे, संध्या िेशपांडे, 

केतकी अलुरकर, अनुजा मोरे, तन्मयी िीर्क्षत, सौरभ सोनार आर्ि आनंि मोरे. 
 

 

 



                              

        

  

 

 

 

 

 

 



 

मंडळाची आर्थिक बाजू 
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 मराठी शाळा                              बी. एम. एम.  प्रर्तर्निी (२०१९-२०२२) 

                                

               र्नलेश  कुलकणी          आनंद मोरे                                        संदीप दीर्क्षत  
 

 

सालागर/   र्विस्त 

                                  

                          डॉ.  जगदीश  मुडे                        संध्या कृष्ण देशपांडे                         तन्मयी दीर्क्षत 
 


