
 

 

 
 

LMMM Internal Publication                                                  ©Copyrights 2017                                                  लीड्स मराठी ममत्र मडंळ, एप्रिल २०१७ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

संपादकीय.   

 

नमस्कार मंडळी,  

नववर्ााच्या हार्दाक शभुेच्छा 

 

१५ मार्ा २०१७ रोजी 'र्र्रतरुण' 

कसोटी र्िकेट झालं १४० वर्ाांर्ं!

  

गढुी पाडव्याच्या महूुताावर 

मंडळार्ी वेबसाईट 

https://www.leedsmmm.co.uk 

२८ मार्ा २०१७ रोजी  सरुु झाली 

 

मंडळार् ेह ेर्ौथे पत्रक आपणास अपाण. 

 

कायाकारी मंडळ.  

पढुील कार्यक्रम व ठळक बातम्र्ा  

लीड्स मराठी ममत्र मडंळ आपल्र्ा रमसक िेक्षकांसाठी घेऊन रे्त आहे  

एक धमाल ब्लॅक कॉमेडी 

 
 
शुक्रवार ३०-जून २०१७  
संध्याकाळी ७:०० वाजता  
Batley टाउन हॉल, मारे्कट प्लेस, Batley, WF17 5DA 
ततकीट: £४०, £३०, £२०  
 
शे्रया घोषाल  
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'चिरतरुण' कसोटी क्रिकेट झाल ं१४० वर्ाांिं!    
आजचा जमाना ्ी-२० क्रक्रके्चा असला, तरी फलंदाज आणि गोलदंाजांची कसो्ी पाहिाऱ्र्ा 
कसो्ी क्रक्रके्ची लोकप्रिर्ता अजनूही ट्कून आहे. पाच टदवसांच ेक्रक्रके् सामन ेम्हिजे ददी 
क्रक्रके्िेमींसाठी जिू टदवाळीच ेपाच टदवसच असतात. अशा र्ा कसो्ी क्रक्रके्चा आज १४०वा 
वाढटदवस १५ माचय २०१७ रोजी होता.  
 
१५ मािच १८७७ रोजी पहिला अचिकृत कसोटी सामना झाला िोता. मेलबनच क्रिकेट क्लब 
मैदानावर इंग्लंड आणण ऑस्ट्रेललया िे दोन तुल्यबळ संघ आमनेसामने उभ ेठाकले िोते. िा 
सामना पाि हदवस िालला िोता आणण १९ मािचला ऑस्ट्रेललयान ंइंग्लंडवर ४५ िावांनी ववजय 
लमळवला िोता.  
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जीवनशैली 
झाडून सगळर्ांनीच महत्तत्तवाकांक्षी असलं पाटहजे, असा एक संकेत रूढ होत चालला आहे. 

म्हिजे, सगळर्ांनीच सहा आकडी पगार कमावला पाटहजे. सगळर्ांनीच उत्तसाहीपिे सि वगैरे 

साजरे केले पाटहजेत. सगळर्ांनीच प्रवकें डला मॉल आणि मल्ल््प्लेक्सला गदी केली पाटहजे. 
सगळर्ांनीच मुंबई-पुिे-नामशक र्ा त्रत्रकोिात राहून र्सवतःची जबरी िगती करून घेतली पाटहजे. 
मुख्र् म्हिजे, मी महत्तत्तवाकांक्षी आहे, हे मसद्ध करण्र्ासाठी एका न संपिाऱ्र्ा रेसमध्रे् ऊर 

फु्ोर्सतर पळलं पाटहजे. जो मािूस र्ातलं काहीही करार्चं नाकारून आपल्र्ा अ्ींवर आर्ुष्र् 

जगतो, त्तर्ाला हे सगळे महत्तत्तवाकांक्षी लोक एक लेबल लावतात, ‘पलार्नवादी’! अशा 
लोकानंा सहसा नात्तर्ांमधल्र्ा कार्यक्रमात फारसं महत्तत्तव ममळत नाही, ममत्रांच्र्ा गे्-

्ुगेदरमध्रे् र्ांना गहृीत धरतात, आणि र्ांची बार्को र्ांना आजूबाजूच्र्ा महत्तत्तवाकांक्षी 
लोकाचंी उदाहरि देते. पि काही लोक हा ‘पलार्नवाद’ असा काही ननभावतात की वा्तं, वा! 
क्र्ा बात है. असाच एक मािूस म्हिजे, मन्सूर खान. कोि हा मन्सूर खान? आपलं एेेन भरात 

असिारं क्रफल्म इंडर्सरीमधलं कररअर सोडून, महानगरीर् जीवनशैली सोडून एका खेड्र्ात 

राहार्ला गेलेला मािूस म्हिजे, मन्सूर खान... 

 

आमीर खानचा भाऊ क्रकंवा नासीर हुसेनसारख्र्ा टदग्गज ननमायता आणि टदग्दशयकाचा मुलगा 
इतकीच मन्सूर खानची ओळख कधीच नव्हती. क्रफल्मी पररवारातून असला तरी मन्सूर हा 
नेहमीच र्सवर्ंिकामशत तारा होता. प्रवलक्षि मनर्सवी, उन्मेषी, िसंगी कठोर, पॉम्पस. पेशाने 
टदग्दशयक असिाऱ्र्ा र्ा मािसाने, इनममन चार चचत्रप् टदग्दमशयत केले. ित्तरे्क चचत्रप्ाला 
भरपूर वेळ द्र्ार्चा, ही र्ाची पद्धत. ‘कर्ामत से कर्ामत तक’ र्ा चचत्रप्ामधून आमीर 

खान नामक धमुकेत ूअवतरला. आमीरला क्रफल्म इंडर्सरीमध्रे् भक्कम बसे ममळवून देिारा हा 
चचत्रप् मन्सूरचा टदग्दशयक म्हिून पटहला चचत्रप्. त्तर्ानंतर त्तर्ाने केलेला ‘जो जीता वो ही 
मसकंदर’ हा चचत्रप् नव्वदच्र्ा दशकात वाढलेल्र्ा ित्तरे्काच्र्ा नॉर्स्ॅल्ल्जर्ाचा अप्रवभाज्र् 

टहर्ससा आहे. पि हा लेख मन्सूरच्र्ा चचत्रप्के्षत्रातल्र्ा र्ोगदानाबद्दल नाही. ते बहुतेकानंा 
माहीत आहे. आपल्र्ा आर्ुष्र्ाच्र्ा एका वळिावर मन्सूरने मुंबई सोडण्र्ाचा ननियर् घेतला. 
पि मुंबई सोडून तो अजून दसुऱ्र्ा कुठल्र्ाही महानगरात मशफ्् झाला नाही. त्तर्ाने ननवड केली, 
तामीळनाडूमधल्र्ा कुनुर र्ा ननसगयरम्र् जागेची. मुंबई सोडण्र्ाचा ननियर् घेण्र्ाअगोदरच 

त्तर्ाने बॉलीवूडमधल ंजोरात चाललेल ंकररअर संपवण्र्ाचा ननियर् घेतला. त्तर्ाचा शेव्चा ‘जोश
’ (शाहरुख खान व ऐश्वर्ाय रार् अमभननत) आप्ला असला तरी मन्सूर हा एक िनतभावान 

टदग्दशयक आहे, र्ाबद्दल कुिाचं दमुत नव्हत.ं मशवार् आमीरसारखा सुपरर्स्ार बंधू त्तर्ाच्र्ा 
पाठीशी खंबीरपिे उभा होता. मग हा ्ोकाचा ननियर् मन्सूरने का घेतला? 

मन्सूर हा जात्तर्ाच बुप्रद्धमान आणि प्रवचारी मािूस. चचत्रप्के्षत्रात तो फक्त घराण्र्ाचं नाव 

राखण्र्ासाठी आला होता. पि त्तर्ाच्र्ातल्र्ा ननसगयिेमी मािसाला महत्तत्तवाकांके्षच्र्ा 
लालसेपार्ी ननष्ठुर होत चाललेली मुबंई कधीच भावली नव्हती. आपि एका ननरर्यक ‘रॅ् रेस’
चा भाग आपली इच्छा नसताना बनलो आहोत, ही जािीव त्तर्ाला पोखरून काढत होती. मुख्र् 

म्हिजे, वेगवान, कोंद्, शहरी जगण्र्ाचा त्तर्ाला कं्ाळा आला होता.  

हे तमु्हाला माटहत आहे  का?  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

   

सांगा पाहू??     

     

     

     

     

     

     

     

           

      

 मराठी प्रवलोमपद म्हिजे असे वाक्र् जे उल्े 
वाचले तरी अगदी तसेच  असते जसे सरळ 
वाचताना......  
 
१. चचमा कार् कामाची 
२. भाऊ तळर्ात ऊभा 
३. रामाला भाला मारा 
४. काका, वाचवा, काका 
५. काका, वाहवा ! काका 
६. ती होडी जाडी होती 
७. तो कवी डालडा प्रवकतो 
८. तो कवी मोमो प्रवकतो 
९. तो कवी सामोसा प्रवकतो 
१०. तो कवी कोको प्रवकतो 
११. तो कवी ईशाला शाई प्रवकतो 
१२. तो कवी रीमाला मारी प्रवकतो 
१३. तो कवी वामाला मावा प्रवकतो 
१४. तो कवी ल्व्ह्ी ला ट्व्ही प्रवकतो 
१५. तो कवी प्रवकीला क्रकवी प्रवकतो 
१६. तो कवी चहाच प्रवकतो 
१७. तो कवी का प्रवकतो? 
१८. तो कवी मलली प्रवकतो 
१९. तो कवी ऊमाला माऊ प्रवकतो 
२०. तो कवी ठमाला माठ प्रवकतो 
२१. तो कवी कणिक प्रवकतो 
२२. तो कवी बेड व डबे प्रवकतो 
२३. तो कवी ठमीला मीठ प्रवकतो 
२४. मराठी राम 
२५. तो कवी चक्काच प्रवकतो 
२६. तो कवी हाच चहा प्रवकतो 
२७. तो कवी राशीला मशरा प्रवकतो 
२८. तो कवी ्ोमॅ्ो प्रवकतो 
29. ्ेप आिा आप्े. 
30. मशवाजी लढेल जीवाशी. 
31. सर जाताना प्र्ा ना ताजा रस. 
32. हाच तो चहा 
 
 

(  मराठी भाषा ममत्रमडंळ  ) 
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 शूट्गंसाठी तो काही वेळा कुनुरला गेला होता. त्तर्ाला ती जागा खूप आवडली होती. मशवार् नतर्े 
त्तर्ांचे एक प्रपढीजात घर होते. पि र्ा बाबतीत बार्कोला आणि दोन मुलानंा कसे कल्न्व्हन्स 

करावे, असा िश्न होता. तब्बल एक वषय मन्सूरने त्तर्ांची मनधरिी केली. शवे्ी, घरचे लोक तर्ार 

झाले. मन्सूर त्तर्ाच्र्ा बार्कोपोरांसक् कुनुरला र्सर्लांतररत झाला. पि हा ननियर् राबविं 
नततकंसं सोपं नव्हत.ं एक पूिय वाढलेलं झाड उप्ून ते दसुऱ्र्ा टठकािी लावण्र्ाचा हा िकार होता. 
अनेक समर्सर्ा होत्तर्ा. प्रवशेषतः आचर्यक समर्सर्ा. मुंबईमधली आपली िॉप्ी प्रवकून मन्सूरने 
जममनीचा एक तुकडा कुनुरमध्रे् प्रवकत घेतला. नतर्े त्तर्ाने शेती आणि दगु्धव्र्वसार् सुरू केला. 
पि त्तर्ातून एक चांगलं आचर्यक उत्तपन्न सुरू व्हार्ला काही वेळ लागला. दरम्र्ान मन्सूर आणि 

पररवाराला बऱ्र्ाच समर्सर्ांना तोंड द्र्ावं लागलं. पि त ेठामपिे सगळर्ानंा तोंड देत उभ ेराटहले. 

दरम्र्ान मन्सूरन ेसाबि कसा बनवावा, ब्रेड कसा बनवावा, वगैरे आवश्र्क गोष््ी मशकून 

घेतल्र्ा. हल्ली बहुतेक गोष््ी ते घरीच तर्ार करतात. आज मन्सूर र्सवतःच्र्ा अ्ीवर एक 

अनतशर् सुंदर आर्ुष्र् जगत आहे. 

 

मन्सूरने आपल्र्ा र्ा अनभुवावर चागंलं मलखाि केलं आहे. सध्र्ा त्तर्ाच्र्ा ‘द र्डय कव्हय’ र्ा 
पुर्सतकाला मोठी मागिी आहे. २००८च्र्ा जागनतक मंदीनंतर जगासमोर उभे ठाकलेले गंभीर िश्न 

आणि त्तर्ाचा तमुच्र्ा-आमच्र्ा आर्षु्र्ावर होिारा पररिाम र्ावर मन्सूरने ‘द र्डय कव्हय’ र्ा 
पुर्सतकात साध्र्ा सोप्र्ा भाषेत मलटहलं आहे. भूगभायतल्र्ा तेलाचे वेगाने सपंिारे साठे आणि 

कमजोर होत चाललेली आपली बँक्रकंग मसर्स्म र्ामुळे अख्ख्र्ा मनुष्र्जातीसमोर लवकरच 

गंभीर असे जीवनमरिाचे िश्न उभे ठाकिार आहेत, अशी त्तर्ाची मांडिी आहे. र्ावर त्तर्ाच्र्ा मते 
एकच सोल्र्शुन आहे ते म्हिज,े आपल्र्ा भौनतक गरजा कमी करून मािसाने ननसगायच्र्ा 
जार्सतीत जार्सत जवळ जावे आणि ननसगय संवधयन करावे. आपल्र्ा अनुभवातून तावूनसलुाखनू 

ननघालेला मन्सूर सध्र्ा वेगवेगळर्ा आर्आर्एम संर्सर्ा, र्ाहूसारख्र्ा कॉपोरे् संर्सर्ा, 
मसम्बार्ोमसस सारख्र्ा शैक्षणिक सरं्सर्ा आदी टठकािी लेक्चर देतो. कुिीतरी मध्र्ंतरी त्तर्ाला 
प्रवचारलं, ‘पुढचा चचत्रप् कधी बनविार?’ त्तर्ा वेळेस हसत हसत त्तर्ान ंउत्ततर टदलं, ‘कधीच 

नाही.’ 
 

देशातल्र्ा अनेक चळवळींना मन्सूर सक्रक्रर् पाटठंबा देतो. मध्र्ंतरी आमीर खानने नमयदा 
आंदोलनाला जो सक्रक्रर् पाटठंबा टदला होता, त्तर्ामागे मन्सूरच्र्ा र्ा प्रवचाराचा िभाव होता. त्तर्ा 
बदल्र्ात भाजप समर्यकांनी आमीरच्र्ा िदमशयत झालेल्र्ा चचत्रप्ाचे खळे गुजरातमध्रे् बंद 

पाडले होते. असो. 
 

नाना पा्ेकरसारखा अवमलर्ा कलावतं र्ाच वा्ेवरून चालतो आहे. सध्र्ा नाना पुण्र्ाजवळ एका 
फामय हाउसवर शहरी गजबजा्ापासनू दरू एक शांत आर्ुष्र् जगतो आहे. पि नाना आणि 

मन्सूरमधला मखु्र् फरक हा की, नाना अजूनही अमभनर्ात सक्रक्रर् आहे. मात्र मन्सूरने शो 
त्रबणझनेसमधून पूिय ननवतृ्तती घेतली आहे. र्ा दोघांनाही वेगवेगळर्ा मलुाखतीमध्रे् तुम्ही हा 
ननियर् का घेतलात, र्ा अर्ायचे िश्न प्रवचारले गेले. त्तर्ावर नाना आणि मन्सूर र्ांनी त्तर्ाला टदलेली 
उत्ततर उदे बोधक आहेत. नानाचं उत्ततर होतं की, ‘शहरामंध्रे् मला पक्षर्ाचंी क्रकलत्रबल ऐकू रे्ि ं

बंद झालं होतं.’ मन्सूरच उत्ततर होतं, ‘कारि मला रात्री शांत ननवांत झोपार्चं होतं.’  
ननर्ती पि कार् एक एक काष्ठ जमवते नाही? 

 

 

 

प्रवरार लोकलला १५० वषे पिूय! 

 
 

मुंबई ममरर 

 

मुंबई पल्श्चम उपनगरीर् रेल्वेला आज १५० वषे पिूय झाली. 
१२ एप्रिल १८६७ मध्रे् पल्श्चम रेल्वेवरून पटहली लोकल 

धावली होती. तेव्हा केवळ एकच गाडी पहा्े ६.४५ वाजता 
प्रवरारहून सु्ार्ची आणि सार्कंाळी ५.३० वाजता परतीचा 
िवस करार्ची. 
 

मटहलांसाठी रेनमध्रे् वेगळा दसुऱ्र्ा शे्रिीचा डबा होता. 
र्ाव्र्नतररक्त एक र्समोक्रकंग झोनही होता. त्तर्ाकाळी र्ा 
रेनमध्रे् तीन शे्रिी होत्तर्ा. लोक सामान्र्त: दसुऱ्र्ा शे्रिीने 

िवास करार्च.े िनत मैलाचा दर होता ७ पसेै! नतसऱ्र्ा 
शे्रिासाठी दर होता ३ पसेै. त्तर्ावेळी चचयगे् ते प्रवरार हा 
िवास आज र्ा िवासाला लागिाऱ्र्ा वेळापेक्षा कमी वेळात 

पिूय होत असे, कारि मध्रे् र्सर्ानके कमी होती. र्सर्ानके 

अशी होती - नीअल (नालासोपारा), बसीन (वसई), पािज ू

(वसईच्र्ा दोन खाड्र्ामधले र्सर्ानक), बेरेवाला (बोरीवली), 
पहाडी (गोरेगाव), अदंारु (अधेंरी), सांताकू्रझ, बदंोरा (बांद्रा), 
माटहम, दादरेु (दादर), ग्ां् रोड. 

 
काही ठळक घडामो ो़डी :- 
१२ एप्रिल १८६७ : प्रवरार र्सर्ानकातून पटहली लोकल 

धावली.  
१८९२ पर्तं बीबी अडँ सीआर् कंपनीने ४ प्रवरार, १ बोरीवली 
आणि २७ वांदे्र लोकल अशा सेवा वाढवल्र्ा.  
पटहली जलद लोकल बॅकबे ते वांदे्र र्ा मागायसाठी सुरू झाली. 
हे अतंर ती ५ ममनन्ांत पार करत असे (आजच्र्ापेक्षा कमी 
वेळेत!) 

१९०० : सेवा वाढल्र्ा. आता प्रवरार ५, बोरीवली ७, अधेंरी ३ 

आणि वांदे्र २७ फेऱ्र्ा होत्तर्ा.  
१९२५ : वाफेवरच्र्ा इंल्जनाऐवजी इलेल्क्रफाइड इंल्जनाचा 
वापर.  
सध्र्ाच्र्ा सेवा : दरटदवशी १,३२३ फेऱ्र्ा, ३५ लाख िवासी 
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संगीत सम्राज्ञी किशोरी आमोणिर 
(एप्रिल १०, १९३१ - एप्रिल ३, २०१७) 

 

क्रकशोरी आमोिकर ह्र्ा टहदंरु्सतानी शार्सत्रीर् संगीत गानर्का होत्तर्ा. त्तर्ा जर्पूर घराण्र्ाच्र्ा 
शैलीत गार्न करत असत. त्तर्ा एक शे्रष्ठ गानर्का होत्तर्ा व आदराने त्तर्ानंा 'गानसरस्वती' असे 
संबोधले जात असे. 
 

त्तर्ांच्र्ा आई म्हिजे िख्र्ात गानर्का मोगूबाई कुडीकर व वडील माधवदास भाट्र्ा. 
क्रकशोरीताईंनी आपल्र्ा आईकडून सगंीताचे ज्ञान तर घेतलेच, मशवार् प्रवप्रवध संगीत 

घराण्र्ांच्र्ा गुरंूकडूनही मागयदशयन घेतले. 

 
क्रकशोरीताईंनी इ.स. १९५० चे दरम्र्ान आपल्र्ा व्र्ावसानर्क कारकीदीस िारंभ केला. टहदंी 
चचत्रप् 'गीत गार्ा पत्तर्रोंने' (इ.स. १९६४) साठी त्तर्ांनी पाश्वयगार्न केले आहे. इ.स. 

१९९१ मध्रे् िसाररत झालेल्र्ा 'दृष््ी' ह्र्ा टहदंी चचत्रप्ाचे संगीत टदग्दशयनही त्तर्ांनी केले आहे. 

क्रकशोरीताई त्तर्ांच्र्ा शार्सत्रीर् तसेच उपशार्सत्रीर् गार्नासाठी िमसद्ध आहेत. ख्र्ाल गार्की 
बरोबरच त्तर्ा ठुमरी, भजन इत्तर्ादी गार्न िकारांना िभावीपिे सादर करतात. कंठसंगीतावर 
वषायनुवषे कठोर पररश्रम, सराव आणि अंगभूत िनतभेमुळे क्रकशोरीताईंचे गाि ेकसदार होते व 

रमसकांच्र्ा हृदर्ाचा ठाव घेते. त्तर्ांनी आजवर देशोदेशी आपले संगीत कार्यक्रम केले असून 

भारतातील िमखु संगीत महोत्तसवांत त्तर्ांना आपली कला सादर करण्र्ासाठी सन्मानपूवयक 

बोलावले जात.े त्तर्ानंी 'र्सवरार्यरमिी - रागरसमसद्धान्त' हा संगीतशार्सत्रावरील गं्र् मलटहला आहे. 

शार्सत्रीर् संगीतातील भाविधान गार्कीचा िकार त्तर्ांनी पुनरुज्जीप्रवत केला असे मानले जाते. 
 

पुरस्र्कार व सन्मान 

संगीत ना्क अकादमी पुरर्सकार, इ.स. १९८५ 

पद्मभूषि पुरर्सकार, इ.स. १९८७ 

संगीत सम्राज्ञी पुरर्सकार, इ.स. १९९७ 

पद्मप्रवभूषि पुरर्सकार, इ.स. २००२ 

संगीत संशोधन अकादमी पुरर्सकार, इ.स. २००२ 

संगीत ना्क अकादमी फेलोमशप, इ.स. २००९ 
 
(Source Wikipedia.org) 
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आदरांजली 
 

 

कर्कशोरी आमोणर्कर 

 

अवघा रंग एक झाला ।  
रंचग रंगला श्रीरंग ॥१॥ 

 

मी तंूपि गेले वार्ां । 

पाहतां पंढरीच्र्ा रार्ा ॥२॥  

 

नाही भेदाचें तें काम । 

पळोनन गेले क्रोध काम ॥३॥ 
 
देही असोनन प्रवदेही । 

सदा समाचधर्सत पाही ॥४॥ 
 
पाहत ेपाहिें गेले दरूी । 

ह्मिे चोणखर्ाची महारी ॥५॥  

   

 

   

          

    

 प्रतततनधी पाहहजेत!!!!!!! 

ह्र्ा मामसकाला काही िनतननधींची 
आवश्र्कता आहे.  
गरज - रुची व वेळेची  
मानधन – कौतुक व समाधान आवड 
असल्र्ास ई-मेल वर संपकय  साधावा 


