
 

�दवाळी अकं  ’रंगदीप ’ २०१७ साठी आवाहन ! 
 

नम�कार मंडळी, 

'महारा� मंडळ �यूयॉक� ' आिण 'मराठी िव� �यूजस�' यां�या तफ�  �िस� होणा�या 'रंगदीप'  

�दवाळी अंकाला या वष�  २७ वष� पूण� होत आहते. ही अिभमाना�पद कामिगरी न�दवून आ�ही 

दशे-िवदशेांत �थाियक झाले�या मराठी लखेक,  कवी, िच�कार, �ंगिच�कारांना 

अिभ�चीसंप� सािह�य व कलाकृती पाठिव�याचे आवाहन करीत आहोत. या अंकाला 

वैिव�यपूण� बनिव�यासाठी लेख, किवता, कथा, �वासवण�न, मुलाखत, पु�तक परी�ण, िच�पट 

परी�ण, संगीत परी�ण, �ंगिच�ं, िनभ�ळ िवनोद, चुटके आिण चिव� पाक��या स�ुा ज�र 

पाठवा�ात. या �दवाळी अंका�या सजावटीसाठी मंडळां�या गुणवान िच�कार सद�यांचे 

सहकाय� अपेि�त आह.े   

*मखुप�ृ  : 

रंगदीप २०१७ �या मुखपृ�ासाठी आ�ही आप�याला आवाहन करीत आहोत. तर ते स�ुा ज�र 

पाठवाव.े मुखपृ� ८" X ११" चे असाव.े आव�यक ते बदल कर�याचे ह� रंगदीप सिमतीला 

असतील.  

*अपिे�त सािह�य व श�दमया�दा : 

• कथा, लेख, िनबंध: १५०० 

• चुटके: १५० 

• पाक��या, संक�ण� उपय�ु मािहती: ३००  

• किवता: २० ओळी 

• सम�यापूत� (किवता �पधा�): २० ओळी 

• युवा िवभाग 

 *सािह�य पाठव�याच ेिनयम आिण मदुत : 

सािह�य आपल े�वत:चे आिण इतर� �कािशत न झाललेे असावे. �पांत�रत �कंवा अनुवा�दत 

सािह�यावर मूळ लेखका�या नावासह तसा उ�लखे असण ेआव�यक आह.े �यूयॉक�  व 

�यूजस��या सािहि�यक/कलाकारांना �थम �ाधा�य �दले जाईल. 

सािह�या�या िनवडीत िनवड सिमतीचा िनण�य अंितम राहील. िनवड न झालेल ेसािह�य परत 

पाठवल ेजाणार नाही. िनवडले�या सािह�यात मोजकेपणा, सु�प�पणा आिण शु�दलेखन यां�या 

द�ृीने आव�यक ते बदल कर�याचा ह� संपादकांना राहील. ��ंटर�या तािं�क चुक�साठी 

संपादक मंडळ वा �काशक जबाबदार राहणार नाही. ��येक कलाकृती बरोबर �वतःचं संपूण� 

नाव, ई-मेल ज�र पाठवा. 

*ह�तिलिखत सािह�य :  

ठळक  scan क�न पाठवावे. 

*छापील वा printed/typewritten सािह�य :  



 

ठळक scan क�न पाठवाव.े  
*Electronic Version:  

http://www.google.com/transliterate या वेबसाईटवर मराठीम�य ेटाईप करता येते. नंतर 

ते Microsoft Word म�य ेcopy क�न, save क�न �कंवा email म�य ेcopy क�न आ�हांला 

पाठवाव.े युिनकोड �कंवा इतर कुठ�याही (आ�हाला वाचता येईल अशा) फॉ�टम�य ेटाईप 

केललेे सािह�य पाठवावे. मा� टाईप करताना कुठला फॉ�ट वापरला तो आ�हाला ज�र 

कळवाव.े 

अंकासाठी �वीकारल�ेया सािह�यापैक� एक लखे व एक किवता यांना 'संपादकाची पसंती' ने 

गौरव�यात येईल. (जा�तीत जा�त फ� ३ किवता पाठवा�ा.) 
 

मखुप�ृ आिण इतर कलाकृती खालील ई-मले वर पाठवा. 
 

*सपंा�दका-�कनी �भाकर- editor.rangdeep@mmny.org 

 

स�ट�बर १, २०१७  पय�त आपल ेसािह�य रंगदीपला िमळाल ेपािहज.े  
 

*यवुा  िवभाग (Youth Corner) :  

या िवभागात मराठी आिण इं�जी सािह�याची आिण कलाकृतीची अपे�ा आह.े मुलां�या 

सोईसाठी या िवभागाचे आवाहन इं�जीमधून �दले आह ेआिण ते इं�जीतच िलहीलेल ेअसावे.  

*१६-२२ वयोगटातील  दोन सव��कृ� िवजे�यांना 'महारा� मडंळ �ययूॉक� ' च ेअ�य� �ी. 

स�ंाम भोसल ेया�ंयातफ�   $१०० आिण $५० अशी रोख पा�रतोिषके द�ेयात येतील. (Subject: 
'What it means to be a Maharashtrian in the U.S.A.') 

*५-१५ वयोगटातील दोन सव��कृ� िवजे�यांना 'महारा� मडंळ �ययूॉक� ' च ेउपा�य� �ी. 

िशवराज भोसल ेया�ंयातफ�   $१०० आिण $५० अशी रोख पा�रतोिषके द�ेयात 

येतील.(Subject: 'What Diwali means to me') 
 

*सम�यापतू� (किवता �पधा�):  

संप� मराठी भाषेत�या �ये� व �े� कव�चे कतृ��व वादातीत आह ेयात शंकाच नाही. या वष� 

�ी. �ीकांत बोजेवार यांची किवता संपा�दका-�कनी �भाकर यांनी 'सम�यापूत�' किवता 

�पध�साठी िनवडली आह.े  

कुणाचंही जीवन प�रपूण� आिण केवळ सखुी असत नाही. ��येकाला आपापला '�ॉस' खां�ावर 

वागवत जीवन �वास जगायचा आह.े �याचं यथाथ� वण�न कवी �ी. �ीकांत बोजेवार यांनी या 

दोन ओळ�मधून अ�यंत समप�क�र�या �� केलयं.  

ऐलतटावर जीवन अवघ ेपलैतटावर पूण� िवराम  

mailto:editor.rangdeep@mmny.org


 

मध ेवाहत ेसघंषा�ची नदी अनाहत, ितला �णाम ! 

 
�ा सू�ाला ध�न तु�ही एक नवीन किवता तयार करायची आह.े वीस ओळ�ची मया�दा आह.े  

आले�या किवतांमधून दोन किवतांचा रंगदीप-२०१७ म�य ेसमावेश केला जाईल. सव��कृ� 

दोन किवतांना ��येक� $१०० आिण $५० पा�रतोिषके द�ेयात येतील. 

*रंगदीप मराठी श�दकोड े�पधा� :  

महारा� मंडळ �यूयॉक�  चे �ये� सभासद �ी. िवनायक दामले यांनी तयार केलेल ेश�दकोड े

आिण �पध�चे िनयम महारा� मंडळ �यूयॉक�  www.mmny.org  व  

मराठी िव� �यूजस� www.marathivishwa.org यां�या संकेत�थळांवर ठेव�यात येतील. 

�पध�काचंी उ�रे स�ट�बर , १,२०१७  पय�त आ�हाला िमळाली पािहजते. संपक�  िवषयक 

मािहतीही वरील संकेत�थळांवर द�ेयात येईल. अचूक श�दको�ांना $१००.०० िवभागून 

द�ेयात येतील.  

*जािहराती आिण शभु�ेछा सदंशे : 

 ’रंगदीप' २०१७ म�य ेजािहरात �कंवा शुभे�छा संदशे द�ेयासाठी पुढील ���शी संपक�  

साधावा- 

*िशवराज भोसले (महारा� मंडळ �यूयॉक� ) 707-709-MMNY(6669) 
email: vicepresidentmmny.org  

*अतुल आठवल े(मराठी िव� �यूजस�) 617-233-2399, 
email- atulathavaleaa@gmail.com 

आपली म�ुणिस�द जािहरात �कंवा शभु�ेछा सदंशे ’रंगदीप' साठी स�ट�बर ,१,२०१७ �या 

आत िमळण ेआव�यक आह.े 
 

*रंगदीपला मु�ांकन, लआेऊट �कंवा इतर मदत कर�याची इ�छा अस�यास  

�दवाळीची भेट �हणून आप�या िम�मंडळ�ना �कंवा कुटंुिबयांना पाठव�यासाठी रंगदीप�या 

अिधक �ती ह�ा असतील तर आपली मागणीही स�ट�बर,१, २०१७ �या आत �यां�याकड े

न�दवावी. 

ध�यवाद, 

संपा�दका-�कनी �भाकर, सहसंपादक-िनरंजन दवे आिण रंगदीप २०१७ टीम 
 
*An invitation to contribute to ‘Rangadeep 2017’ Youth Corner: 
Maharashtra Mandal, NY and Marathi Vishwa, NJ invite second generation 
Marathi American authors, poets and artists to contribute to the Youth Corner of 
‘Rangdeep 2017’, their annual Diwali Magazine in its twenty-seventh year. Your 



 

original unpublished contributions such as short-stories, poems, articles in 
Marathi or English as well as drawings, paintings, cartoons, photo may be sent to  
editor.rangdeep@mmny.org 
Winners will be notified by Diwali (October 19, 2017)  and the prizes will be 
distributed at NY and NJ Diwali functions. The winning entries will be published in 
‘Rangdeep 2017'. Judge's decision will be final. 
 
*Maharashtra Mandal New York's President Mr. Sangram Bhosle has sponsored 
(Age-16-22 years) first two winners $100 and $50 each.( Subject: 'What it means 
to be a Maharashtrian in the U.S.A.') 
*Maharashtra Mandal New York's Vice President Mr. Shivraj Bhosle has 
sponsored (Age-5-15 years) first two winners $100 and $50 each. (Subject: 'What 
Diwali means to me') 
Advertisements and Diwali Greetings: To place your camera-ready advertisement 
or Diwali Greetings in ‘Rangadeep 2017’ please call: 
*Shivraj Bhosle, (Maharashtra Mandal New york) at 707-709-MMNY(6669)        
email: vicepresident@mmny.org 
*Atul Athavale (Marathi Vishwa New Jersey) at : 617-233-2399 
   email: atulathavaleaa@gmail.com 
 
 
The deadline for the ads and greetings is September 1, 2017 
 
*To volunteer for ‘Rangdeep-2017' contact: 
*Sangram Bhosle (President: Maharashtra Mandal- New York) at,  
707-709-MMNY(6669) OR email: president@mmny.org 
*Ashish Nachane (President: Marathi Vishwa-New Jersey) at, 
 847-800-6002 OR email: ashish.nachane@gmail.com 
 
 
If you need extra copies of Rangdeep 2017 to send to your friends or relatives as a 
Diwali present, they may be ordered in advance before September 1, 2017 
 
Thanks! 
Kini Prabhakarr (Editor), 
Niranjan Deo (Co-editor) and Rangdeep 2017 team. 
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