
 “मै ी”ज ा अशी झाल  

१५-१६ ऑ टोबर हे दोन दवस कवनगरम ये नटराज सभागहृात“मै ी”-ज ेचं 
आयोजन केलं होत.ं वतःहातानी तयार केले या व तू कला मक प दतीनी, 
परंत ु यावसा यकता बाजूला ठेवून तथे १२-१३टेबलवर मांड या हो या. 
“मै ी” चं टेबल- नाव लहून पुढे जाता येईल असं न हतं. यावर र द - तजोर , 
साडीपासनू शवले या पश या, टो या,मै ीचे ब ले, मा हतीप , इं धनु, यानी 
स ज होतं.  

शेजार च वारल  प दती या च कलेचा उपयोग क न तयार केलेल  भेटकाड,टेबलमे स होती. द या या शो भवंत शेडस ्
हो या. उ म अशा  प टं ज या े स हो या. दवाळीसाठ  व वध कार या सुशोभन केले या पण या, दवे, भेट पा कटे 
होती. एका टेबलवर घर  तयार केलेल  अ ोड घातलेल  कॉफ ची,साधी अशी व वध कारची चॉकलेटस,् उ म तीचा 
अ हसंक मध,मोबाईल,च मा ठेव याची कापडी घरं, खां यावर घे या या रंगीबेरंगी कापडी पस हो या. खशात बसेल अशी 
पण लहान घडी होणार  शवलेल  पशवी होती. 

ब टक टं ंग केलेले 
कुडते,साडी, कट,ओढ या,चुडीदार यांनी 
भरलेलं अस ंसवाच ंल  वेधून घेणारं, आ ण 
सारखी गद  असलेलं पुढचं टेबल 
होतं. यवि थत कपडे दसावेत यासाठ  
यांनी एक लोखंडी मांडणीह  आणल  होती. 
भरतकाम क न तयार केलेले ेसला 

लाव याच े योक,उशांचे अ े अशा मोज या व तुंचे नमुने, पंच ा ट या 
अनो या कलेचा उपयोग क न तयार केले या दोन-तीनच व तू ल  वेधनू 
घेत हो या. फ त आठ वषा या सई नी तयार केलेल  माबल पेपर ची भेट पा कट, आ ण तथेच त या आजी या 
हात या सबुक वाती हो या. दवाळीसाठ  घर  तयार केलेलं उटणे,पेपर वील ंग या  

जला मह वाचे नरोप लाव यासाठ  केलेले लोहचंुबक लावलेले गणपती,फुलपाखरे अशा  मोज या व तू घर  तयार 
क न हौसेने या  व साठ  ठेव या हो या. अगद  वेग याच कारचे हणजे धातू या कानात याना ोशाने सजवले 
होते. 
अंगण सजव यासाठ  कायम तयार असलेल  लायवूड वर केलेल  रचना, कंवा जेवणाचे ताट सजव याची म हरप, अशाह  
अनो या कलाकुसर केले या व तुंनी ज ेचे सभागहृ भ न गेले होते.  


