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शनिवार, १९ सप्टें बर रोजी मिलीकि हायस्कूल, ल गॉं बीच येथे िॉंडळाचा गणेश उत्सव अगदी थाटात साजरा झाला.
सकाळी ठीक साडेआठ वाजता श्ीॉंच्या पज
ॉं ायि याॉंिी पज
ू ेला सरु
ु वात झाली. श्ी. अरुण वैशप
ू ा साॉंगगतली आणण श्ी.
िील व सौ. दे बोलीिा साधू या िवदाम्पत्यािे पज
ू ा केली. बाप्पाॉंच्या िखराची आरास श्ी. ववजय कोकाटे याॉंिी
अनतशय सद
ुॉं र केली होती. श्ीॉंची यथासाॉंग पज
ू ा झाल्यावर साडेदहा वाजता गणरायाॉंपढ
ु े अथववशीर्व पठण झाले. िॉंतर
अकरा वाजता िहाआरती सरु
ु झाली. गणपती, शॉंकर, दे वी, पाॉंडुरॉं ग, दत्त, ज्ञािेश्वर इत्यादी आरत्या म्हणण्यात
सवाांिी उत्साहािे साथ ददली. िॉंत्रपषु पाॉंजली झाल्यावर स्टे जच्या दोन्ही बाजि
ू ी वर जाऊि सवाांिी दशवि घेतले.
ववशेर् म्हणजे दािपेटीतील सवव निधी या वर्ी िहाराषरातील दषु काळपीडडत शेतकऱयाॉंिा पाठवला गेला. तीथवप्रसाद
घेऊि सववजण भोजिगह
ृ ाकडे गेले. वाटे त दागगिे, कपडे याॉंच्या स्ट ल्सबरोबरच श्ी. अवव साधू, प्रेरणा कुळकणी
आदद सभासदाॉंिी पढ
ु ाकार घेऊि ल स एॉंजेमलस पररसरातील हौशी िराठी गचत्रकाराॉंच्या गचत्राॉंचे प्रदशवि आयोजजत
केले होते, त्याला सद
ुॉं र प्रनतसाद मिळाला.
िहाप्रसाद शाळे च्या भोजिगह
ु े कुठलीही गडबड वा गोंधळ ि होता
ृ ात ठे वला होता. सहा स्टे शन्स ठे वली होती त्यािळ
िॉंडळीिी श्ीखॉंड, परु ी, िोदक, िसालेभात इ. रुचकर जेवणाचा आस्वाद घेतला. जेवण करूि िॉंडळी सभागह
ृ ात
स्थािापन्ि झाल्यावर िराठी शाळे च्या िल
ु ाॉंचे कायवक्रि सरु
ु झाले. मसिी व्हॅलीतील िल
ु ाॉंिी गणपनत स्तोत्र िराठी,
प्राकृत व सॉंस्कृतिध्ये सदर केले. अव्हावइिच्या िल
ु ाॉंिी अषटवविायकाॉंवर कायवक्रि केला, तर व्हॅलेंमशयाच्या िल
ु ाॉंिी
िोदकवाल्या बाप्पाचे गाणे सादर केले. इतरही गाणी व ित्ृ ये व्यवजस्थत बसवली होती. त्या त्या शाळे च्या मशक्षकाॉंिा
िल
ॉं िे सत्र
ु ाॉंच्या प्रगतीसाठी प्रशस्तीपत्रके ददली गेली. श्ेया तेलग
ू सॉंचालि छाि केले. िॉंडळाच्या अध्यक्ष अिप
ु िा
सािॉंत याॉंिी िोजक्या शब्दात िॉंडळाची िदहती, योजिा व इतर कायवक्रि याॉंची रूपरे र्ा साॉंगगतली व िॉंडळाच्या
कायवकाररणीची ओळख करूि ददली. येथे ववशेर् ििद
ू करावेसे वाटते की िॉंडळाची कायवकाररणी व स्वयॉंसेवक
अत्यॉंत तत्परतेिे सगळीकड काि करीत होते.
िल
ु ाॉंच्या कायवक्रिािॉंतर “उभ्या उभ्या वविोद” हा कयवक्रि शभ
ु दा कािेटकर, कौस्तभ
ु सोिण आणण िधुरा गोखले
याॉंिी सिथवपणे सदर केला. या कायवक्रिाला प्रेक्षकाॉंिी उत्ति दाद ददली. करिणुकीच्या कायवक्रिािॉंतर श्ीॉंची
उत्तरपज
ू ा व आरती झाली आणण ववसजविाला जायची तयारी सरु
ु झाली. बाहे र चहापाि ठे वले होते. साडेचार वाजता
रोडाॉंडो बीचला जाण्यासाठी बसेस तयार होत्या. त्याति
ू िॉंडळी बीचवर गेली. तेथे आरती व प्रसाद झाल्यावर
ॉं
“गणपती बाप्पा िोरया, पढ
परतले. अशा
ु च्या वर्ी लवकर या” गजरात बाप्पाॉंिा निरोप दे ऊि सववजण ल गबीचला
तऱहे िे २०१५ िराठी िॉंडळाचा गणेशउत्सवाचा सद
ॉंु र कायवक्रि वेळेत सरु
ु होऊि वेळेत सिाप्त झाला.
---- शैलजा िाटे

