आतां िव�ात्मके देव,े येणे वाग्यज्ञे तोषावे,
तोषोिन मज �ावे, पसायदान हे ...
संत ज्ञाने�र िवरिचत ज्ञाने�री या �ंथातील शेवटच्या १८०२ ते १७९४ ओवी)-(- १८ �ा
अध्यायाचे समापन पसायदान या �ाथर्नेने होते. सहा आठव�ा पूव�च यशस्वी �रत्या आयोिजत
आपल्या मंडळाच्या �ा अिधवेशनाचे समापन 69 देखील �ाच पसायदानाने झाले ”अिधवेशन“ .हे
एक वषार्चा कालावधी लोटल्यावर सभासदांच्या पुढे आपण एक वषर् काय के लं ,हा तपशील सादर
करावयाची तर वेळ असतेच पण येणाऱ्या वषार्त आपण मंडळाच्या उ�ित िनिम� काय आखणी के ली
आहे ,�ाची देखील कल्पना �स्तुत क�न त्यास सभासदांची मान्यता आिण स्वीकृ ती िमळवायची
पण वेळ असते. सभासद हो, आपण बडोदा येथे आलात ,संपूणर् अिधवेशन अवधीत परस्पर संवाद
के लात, िविवध कायर्�मांचा आनंद घेतला, आमचे म्हणणे ऐ�कले ,आम्हाला सुसंगत सूचना के ल्या
आिण आमच्या पाठीवर शाबासक�ची थपक� लावली ,�ा करीता मी आिण समस्त कायर्का�रणी
आपण सवा�चे मनापासून आभारी आहोत. आमचा आिण आयोजक संस्थेचा सतत �य� होता �क
आपण सवा�ना आवश्यक असलेल्या सुिवधा वेळशीर उपलब्ध होतील ,तरी पण जर कोणा सभासदास
कु ठल्याही �कारच्या अ�वस्थेमुळे काही �ास झाला असेल तर मी आयोजन सिमतीच्या वतीनं
�दलिगरी �� करतो .
मंडळी, मागील वषार्त ठळक पणे सांगता यावे अशी बरीच महत्वाची काम� �ा अवधीत पार
पडली आहेत. �ात घटनेतील िनयमावलीचे संशोधन, संस्था संवाद उप�माचा आरं भ, संस्थेच्या
देणगीदारांस �ा�ीकर कलम 80G ची सवलत �ा� व्हावी या साठी िनधार्�रत ���येस चालना,
आणी मराठी भाषा परीक्षा संबंधी नवीन �वस्था हे मुख्य होय. तसंच मिहला सक्षमीकरण च्या
दृ�ीनं उचललेलं एक महत्वाचे पाउल म्हणजे आता कायर्का�रणीत मिहला �ितिनिधत्व िनवार्िचत
पद कायर्वाह (मिहला) �ा माध्यमांतून सुिनि�त झालेलं आहे हे िवशेष. �ा िशवाय सदिनका
आरक्षण ऑनलाईन करणे, सभासद संपकर् मािहती सुधार, अन्य शहरात�ल मंडळांचे िनवासी सुिवधेचे
आरक्षण, मुखप� पुनरर् चना, मराठी भाषा परीक्षा पुनरर्चना, आिण संस्था संल�ता �माणप� िवतरण
सारख्या अनेक उप�मांची आखणी येत्या वषार् क�रता के लेली आहे. �ाच बरोबर येत्या वषार् पासून
मंडळाची “कलाकार �ोत्साहन योजना” देखील राबिवण्यात येणार आहे ज्याच्या अंतगर्त
बृहन्महारा�ांतील न�दणी के लेले कलावंतांचा कायर्�म संल� संस्थांक�रता त्यांचे येथे �ायोिजत के ला
जाईल. �ा मुळे जेथे कलाकारांचे उत्साह वधर्न तर होईलच पण संल� संस्थांना देखील त्यांच्या
उत्सवांत काही मदत होऊ शके ल. �ा संबंधात �धान कायर्वाह सवर् संल� संस्थांशी संपकर् करतीलच.
मंडळी, जसं पूव� उल्लेख के ला आहे, मराठी भाषा परीक्षे करीता आपण सह�ायोजक शोधला आहे
या मुळे मराठी भाषेची सेवा जास्त चांगल्या �कारे घडेल असा िव�ास वाटतो. �ा नवीन �वस्थेमुळे
िजथे बृहन्महारा� मंडळावरचा परीक्षा संबंधीचा आ�थर्क भार बऱ्या पैक� कमी होईल, ितथेच
परीक्षक, क� � �मुख, स्पधर्क इत्यादी �भृत�च्या मानधनांत आिण बक्षीसात देखील वाढ झाली आहे.
महारा� शासनाचे राज्य मराठी िवकास संस्था �ांचा सहयोग या पुढे �ा उप�मा िनिम� मंडळास
लाभणार आहे.

सभासद हो, आपल्या पैक� खूप जण आपले मुखप� िमळत नसल्याची खंत �� करतात.
�ाचे कारण शोधल्यास असे कळू न आले �क आपल्या पैक� बऱ्याच सभासदांचे प�े, मोबाईल व
दूरध्वनी �मांक, आिण ईमेल आय डी मंडळाकडे उपलब्ध सभासद पुिस्तके त अ�यावत नाहीयेत तरी
आपण कृ पया मंडळाच्या अिधकृ त इं टरनेट संकेतस्थळास www.bmmindia.org.in वर भेट देउन
आपापली मािहती सुधारावी ही िवनंती. आपल्या अिधकृ त इं टरनेट संकेतस्थळावर “सभासद मािहती
सुधार” �ा िवकल्पाच्या माध्यमातून तसंच 8989792200 �ा व्हाट्सप्प नंबर वर समस्त सभासद
आपला संदश
े कायर्का�रणी पय�त �ेिषत क� शकतात. �ा िशवाय ईमेल हा मध्यम तर आहेच.
िबनचूक मािहती असल्यास आम्हाला आपल्याशी जलद संवाद स्थािपत करता येईल आिण कालबा�
झालेल्या पो� गित वर अवलंबून राहावे लागणार नाही. पुष्कळ �ठकाणी मंडळा कडे उपलब्ध प�ा
टपाल िवतरण मयार्दच्े या बाहेर आहे. अश्या सभासदांनी आपला दुसरा प�ा �ावा ही िवनंती आिण
तो पय�त ईआवृ�ी चा उपयोग करावा ही पण िवनंती.
वरील उल्लेिखत �गती बिघतल्यावर आिण त्यावर आपण सभासदांकव� समाधान ��
झालेले ऐकू न आम्हाला एक िवशेष “संतु�ी”ची अनुभूती होते. बडोदे येथे �त्यक्ष संवादात आपण ��
के लेलं समाधान आमच्या �य�ांना �ेरणा देत राहील. पण �ा सवर् समाधाना सोबत एक खंत ही
वाटते जी �� के ल्या िशवाय राहणे योग्य वाटत नाही. आपल्यातीलच काही सभासद आिण पूवर्
पदािधकारी आमच्या �य�ांवर िवरजण टाकायचं सतत �य� करीत असतात. कायर्का�रणीच्या
काही उप�मांच्या संदभार्त, िनयमां संबंधी अिधकृ त मािहती �कं वा स्प�ीकरण न घेताच अप�चार
आरिम्भतात आिण थेट शासक�य िवभागांत त�ार करीत सुटतात. अथार्तच त्या त�ार�ना काय�ाची
जोड नसल्याने हे �य� फसतात. पण आपल्या अपकायार् मुळे आपण संस्थेचे िहतािव�� कायर् तर
करीत नाही ना हे भान देखील त्यांना रहात नाही. तरी मी हे आव्हान करीत आहे �क कोणाही
सभासदास आमच्या आ�ा पय�तच्या कायार्ब�ल िनयामांसब
ं ंधी स्प�ीकरण हवं असल्यास त्यांनी
िनस्संकोच आमच्याशी अिधकृ त पणे पृच्छा करावी. तथािप मी येथे स्प� क� इिच्छतो �क कोणी कसं
ही वागलं तरी माझा कोणावरच राग नाही. ज्ञाने�र माउली म्हणतात “जे खळांची �ंकटी सांडो |

तया सत्कम� रती वाढो || भूता परस्परे जडो | मै� जीवांचे ||” माउल�ना स्म�न मी देखील
परमे�राशी हेच मागणे मागतो �क, “ज्या ��� खळ (वाईट �वृ�ीच्या) आहेत त्यांच्यातील खलत्व
(वाईट �वृ�ी) तेवढेच जावो(न� होवो)”. त्यांची �वृ�ी सत�वृ�ीत प�रवत�त होवो आिण सवर्च
��� सवा�चे िम� होवोत! �ा�न अिधक मी तरी काय मागू.
असो मंडळी ,िनकट भिवष्यातच आपण सवर् “बृहन्महारा� �दन” साजरा करणार आहोत .
महारा�ा बाहेर रा�न सु�ा आपण सवर्च मराठी भाषा �ेमी महारा�ीय ,संस्कृ ती �ेमी ,सतत आपल्या
मायबोली आईच्या समृ�ीची, �ीमंतीची स्व�े पहात असतो अशी स्व�ेच आपल्याला आपल्या त्या .
त्या आपल्या समाईक ध्येय�ा�ीसाठी .संबंधातील कतर्�ाची वेळोवेळी आठवण क�न देत असतात
आपण सवर्च सतत यथाश�� �य� करीत रा� व इतरांच्या अशा �य�ांना हातभार लावू ही
बृहन्महारा� �दन िनिम� आपण सवा�ना खूप खूप शुभेच्छा .
�ा बृहन्महारा� �दनाच्या उत्साहास जोड �ायला येतोय तो गुढीपाडवा हा सण .
उ�रायणातील वसंतऋतूतील चै� मिहन्याच्या शुक्ल पक्षातील �ितपदेला शुभसंकल्पाची गुढी
उभारायची असते गुढीपाडवा हे संकल्पशक्तीचे .गूढत्व दशर्वते .‘आमचे �त्येक पाऊल आमच्या
समृ�ीक�रता आता पुढेच पडत राहील’, असे �ित�दा सांगते; म्हणून या �दवशी शुभसंकल्प के ल्यास,

तो संकल्प आपल्या जीवनाला फलदायी होतो याक�रताच सत्यसंकल्प�पी गुढीची मु�तर्मेढ .
तर .रोवायची असते मंडळी �ा पवर्णीस साधून आपण ही ,“संकल्पाची नवी गुढी उभा�या, महारा�
धमर् जतन क�या"! असा संकल्प क�यासभासद . हो ,येणारे नवीन वषर् आपणांस आिण आपल्या
संपूणर् कु टुंबा क�रता चैतन्यमय, सुखमय आरोग्यदायक ,आिण समृ�ीदायक असावे हीच माझी
शुभेच्छा.
सभासद हो, वरील दोन्ही सणां�न मोठा असा एक सण पण लवकरच येऊ घातला आहे आिण
तो म्हणजे सावर्ि�क िनवडणुका. भारतीय राज्यघटनेने या देशातील नाग�रकांना िनवडणुक�त
मतदानाचा एक फार मह�वपूणर् अिधकार �दान के ला आहे�ी ., पु�ष, गरीब, �ीमंत, उ�, नीच
असा कोणत्याही �कारचा भेदभाव न करता राज्यघटना िलिहणाऱ्या डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी .
समानतेचे हे एक फार .�त्येकाच्या मताचे समान मूल्य मानलेमह�वाचे सू� घटने�ारे भारतातील
�त्येकाला िमळाले आहे, त्याचे भान ठे वणे अत्यंत आवश्यक आहे मतदान हे �त्येक नाग�रकाचे .
रा�ीय कतर्� आहे याचे भान आल्यािशवाय जगातील सवार्त मोठी असलेली आपली लोकशाही सुदढृ
होणार नाही, हे �त्येकाने लक्षात ठे वायला हवे. सश� लोकशाही हवी असेल, तर मतदानािशवाय
पयार्य नाही मतदान हा एक मौल्यवान अिधकार .नाग�रक सजग असल्याचे ते एक �ोतक असते .
.आहे लोकशाही सुदढृ व सक्षम असेल तर देशाच्या िविवधांगी िवकासाला चालना िमळण्यास,
िवकासाला गती येण्यास भरीव मदत होते याच दृि�कोनातून .या देशाचा नाग�रक म्हणून �त्येकाने
आपला मतदानाचा ह� �ाधान्याने बजावणे िनतांत गरजेचे आहे �कं ब�ना .मतदानाचा ह� बजावणे
म्हणजे रा�ीय कतर्� बजावणे असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. तर मंडळी आपण सवा�ना मी
आवाहन करीत आहे �क लोकशाहीच्या �ा यज्ञात आपण आ�ती अवश्य अ�पर्त करा, मतदान करा.
आपल्याला योग्य वाटेल त्या पक्षास करा, योग्य वाटेल त्या ���स करा पण मतदान अवश्य करा .
कळावे , लोभ असावा
आपलाच

िम�लंद महाजन

