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fo3otIl ]we-DavIkDUn:  

 
 

Baslele DavIkDUn:  

नमस्कार मंडळी,   

नूतन वर्ााभिनंदन! हे नवीन वर्ा आपल्या सवाांना सखुाच,े समाधानाच,े उत्तम आरोग्याच े आणि 
िरिराटीच ेजावो हीच ईश्वरचरिी प्रार्ाना. 
 
आपल्या फ्लोररडाचा आणि कडाक्याच्या र्ंडीचा संबधं तसा कमीच. आणि म्हिूनच की काय 

जानेवारीतील या आल्हाददायक र्डंीचे आपि उत्साहान ेस्वागत करतो. जानेवारी महहन्याच ेअ िखी एक वैभिष्ट्य 
म्हिजे ततळगुळाच्या गोडव्याने आणि पांढऱ्यािुभ्र हलव्याच्या अलकंारांनी नटलेल्या संक्ांत सिाचे आगमन. नवीन 
वर्ााची सुरुवात ह्या सिाच्या उत्सवान ेकरुन दरवर्ीप्रमािे या वर्ीही मायबोली मळेावा आपल्यासाठी मनोरंजनाची 
लयलूट घेऊन सज्ज आहे. 
 

२०११ वर्ा बघता बघता कधी सपंले ते कळलेच नाही. मायबोली मेळाव्याच्या यिस्वी कारककदीला दहा वर् ेपूिा 
झाली. या मंडळाच्या माध्यमातून आपल्या सवाांचे एक सुंदर नात ेजडले आहे. 'मायबोली मळेावा वतृ्त' हा या 
माध्यमाचा एक प्रिावी आणि अवविाज्य घटक आहे. सौ. मंजुर्ा नाईक यांनी सुरु केलेल्या या उपक्माला आता 
तीन वर्े पूिा झाली. त्यांच्याच िार्ेत सांगायचे तर ''या वतृ्ताचा तनखळ हेतू म्हिजे 3>Mpaतील मराठी पररवाराला 
मंडळाची माहहती, वाटचाल, नवीन उपक्म व घडामोडींिी जोडून ठेविे हा आहे." वतृ्तपत्र  संपादनाच्या या कामात 
त्यांना सौ. नूतन कुलकिी आणि श्री. एकनार् नाईक याचंे वेळोवळेी बहुमोलाच े सहकाया लािले. श्री अतनरुद्ध 
जोिींच्या प्रयत्नांनी गेल्या तीनही वर्ाांतील वतृ्तांच्या ई-प्रती आता मंडळाच्या संकेतस्र्ळावर (website) उपलब्ध 
झाल्या आहेत. 
 

जानेवारी २०१२ पासून हा उपक्म पुढे चालवण्याची संधी मला हदल्याबद्दल सौ. मंजुर्ा नाईक, अध्यक्ष श्री. संजीव 
पोतदार व कायाकाररिीच े मी आिार मानते. या वतृ्तपत्राच्या पुढील अखंड वाटचालीसाठी तुमच्या सहकायााची 
तनतांत गरज आहे. 
 

चला तर मग, आपल्या या ववस्ताररत कुटंुबातील सखुदुुःख सवाांनीच वाटून घेऊया. आपल्या मुलांच्या कौतुकात 
इतरांनाही सहिागी करुया. मंडळाबद्दलच े आपले चांगले वाईट अनिुव, ववववध कायाक्मांववर्यीच्या आपल्या 
प्रततकक्या सवाांपयांत पोहोचवूया. संपूिा वर्ािरात चार वळेा म्हिज ेसकं्ांत, गुढीपाडवा, गिपती, आणि हदवाळी या 
सिांच्या  तनभमत्ताने वतृ्तपत्र संपादनाचा आमचा प्रयत्न कायम राहील. तेव्हा कृपया newsletter@mmtbusa.org  

या पत्त्यावर ई-मेल द्वारे आमच्यािी जरूर संवाद साधा. 
 

लोि आहेच तो वदृ्धींगत व्हावा ववनंती. 
 

मकर संक्ांतीतनभमत्त हाहदाक िुिचे्छा. ततळगूळ घ्या आणि गोड बोला ! 
 

आपली, 
 

मेधा फडिीस 
newsletter@mmtbusa.org  
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मकर संक्रंतीचे सरंस्कृततक महत्व   
 

मकर संक्ांत हा तनसगााचा उत्सव आहे. पौर् महहन्यात सूया मकर रािीत सकं्मि करतो म्हिून त्यास मकर सकं्ांत म्हितात. या महहन्यापासून 
सूयााची पररभ्रमि हदिा उत्तरेकड ेकलते व हदवस ततळाततळाने मोठा होऊ लागतो म्हिून या काळास उत्तरायि म्हितात.   

मकर संक्ांत म्हिजे प्रकािाचा अंध:कारावर ववजय. 'तमसो मा ज्योतीगामय' अधं:कारातून प्रकािाकड े प्रयाि ही वैहदक प्रार्ाना ह्या हदवसाच्या 
संकल्पनेतून आली असावी असा एक ववचार आहे. 
 

सूयााच्या ह्या संक्मिािी मािसाचे जीवन संक्मि जोडलेले आहे व त्या दृष्टटीन ेसकं्ांतीला सांस्कृततक महत्व आहे असे पजूनीय पांडुरंगिास्त्री 
आठवले म्हितात. त्यांचे संक्ातंी ववर्याचे ववचार चचतंनीय आहेत. ते म्हितात, ''संक्ांत म्हिज ेसम्यक क्ांती''. क्ांती म्हिज ेपररवतान. मनाच े
ववचार क्ांतीने बदलिे व समजुतीचे साम्राज्य पसरवविे. संक्ांत म्हिजे संगक्ांती म्हिजचे संग मकु्तीचा तनश्चय. काम, क्ोध, मोह, मद, मत्सर 
ह्या ववकारांपासनू मुक्त होण्याचा तनश्चय करिे. संक्ातं म्हिज ेसंघक्ांती. संघक्ांती म्हिज ेसंघतनष्टठा. संघात एकजुटीची िक्ती असल्यान ेकठीि 
काया सहज िक्य होते. आपल्या जीवनात सकं्मि करण्यासाठी सम्यकक्ांती, संगक्ांती, व संघक्ांतीची जरुरी आहे.  
 

संक्ांत उत्सवात ततळगुळाच्या लाडवांना फार महत्व आहे. ततळगूळ एकमेकांना देतात. ततळाची स्स्नग्धता व हृदयाचा गोडवा द्यायचा व जुने मतिेद 
भमटवायचे. संक्ांती तनभमत्तान े सुहाभसनी स्स्त्रया हळदी कंुकू समारंि करतात व सकं्ांतीच े वाि देतात. संक्ांतीच्या तनभमत्तान े सूयााचा प्रकाि, 
ततळाचा स्नेह व गुळाचा गोडवा आपल्या जीवनात साकार झाला म्हिजे खऱ्या अर्ााने संक्मि झाले अस ेम्हिता येईल. 
 

ततळगूळ घ्या आणि गोड बोला.  
 
सौ. सुभमत्रा बेंदे्र.   
 संक्ांतीला हलवाही वाटतात आणि त्या मागचा एक अततिय सुंदर अर्ा कवी सांगत आहेत  

हलव्यावारचे काटे तमुच्या ववरघळती ते मुखात जाता  
तसेच काटे जीवनातले मोडून जातील प्रयत्न करता.... 

magova

चकली व करंजी स्पधाा..... 

AagamI    

आली मरझ्यर गरवी ही दिवरळी.... 
मायबोली मळेाव्याची हदवाळी १९ नोव्हेंबर २०११ला AapLya 3>Mpa be या गावी अततिय उत्साहाच्या आणि आनदंाच्या 
वातावरिात साजरी झाली.  
 

हदवाळी हा मराठी संस्कृतीचा व मराठी मनाचा सवाात मोठा सि. हदव्यांची आरास, रांगोळी, पित्या, नव े कपड,े 
कंदील, अिा ववववध प्रततकृतींनी संपूिा सिागहृ हदमाखान े सजले होत.े चववष्टट फराळाच्या पदार्ाांचा चहा व कॉफी 
बरोबर आस्वाद घेत मेळाव्यातील मंडळी एकमेकांना िुिेच्छा देण्यात दंग होती. 
 

ह्या वर्ी ‘चकली आणि करंजी’ स्पधाा आयोस्जत करण्याची एक अभिनव कल्पना सचुली आणि ती आम्ही अंमलातही 
आिली. ह्यावळेच्या स्पधेमध्ये मोजक्याच उत्साही गहृहिींनी िाग घेतला होता. स्पधेतील ववजेत्यांच ेहादीक अभिनंदन 
आणि परीक्षकांच ेमन:पूवाक आिार! पुढच्या वळेी मात्र मोठ्या सखं्येने अिा स्पधाांमध्ये सवाजि िाग घेतील अिी 
आिा आहे. 
 

हदवाळीचा कायाक्म म्हिज ेउत्साही बाल कलाकारांना आपले कलागुि दाखवण्याची संधी असते. बालकांबरोबर त्यांच्या 
पालकानंीही तततकीच मेहनत घेतलेली असते. या सवाच कलाकारांच ेराभसकांनी प्रचंड टाळया वाजवून कौतकु केले.  
 

कायाक्मानंतरच े स्वाहदष्टट िोजन 'Taste of India' या िोजनालायातून मागवण्यात आले होते. आपल्या मंडळातील 
सदस्य डॉ.श्री. व सौ. चगडं ेयानंी हे जेवि प्रायोस्जत  केले होते त्याबद्दल त्यांचे धन्यवाद. 
 

२०११ चा वावर्ाक अहवाल सादर करण्यात आला. आपल्या लक्षात आलेच असेल की मंडळाच ेकामकाज चालवायला 
वगािी व्यततररक्त आचर्ाक सहाय्याची गरज आहे.   

तर मंडळी, २०११ च्या िेवटच्या कायाक्माला दोनिे लोकांच्यापेक्षा जास्त उपस्स्र्ती होती हे पाहून आम्हाला खुपच 
हुरूप आला आहे. असाच उत्तम प्रततसाद २०१२ मधील सवा कायाक्मांना आपल्याकडून भमळेल अिी खात्री आहेच. 
तसेच वावर्ाक वगािी देऊन आपल्या मायबोली मेळाव्याच्या कुटंुबािी प्रेमाचे, ववश्वासाच ेनाते जोडा.   

नवीन वर्ा तुम्हा सवाांना सुखाचे, समदृ्धीच,े आनंदाच ेजावो. 
 

सौ. रश्मी देिमुख.   

रंगपंचमी वपकतनक -----१७ माचा २०१२ 
गुढीपाडवा-----३१ माचा २०१२ 
श्री.श्रीधर फडके यांच्या गाण्यांची सरेुल मैकफल ----२९ एवप्रल २०१२ 
 
 
 
 
 

वैद्यकीय चाचिी भिबीर----१९ मे २०१२  
गिेिोत्सव----२९ सप्टेंबर २०१२ 
हदवाळी -----१७ नोव्हेंबर २०१२ 
 
या तारखा काही अपररहाया कारिांस्तव बदलण्याची िक्यता आहे याची कृपया नोंद घ्यावी.   



maybolI me;ava v<%  

www.mmtbusa.org 3 

अध्यक्षीय 
नमस्कार मंडळी, 
 

मी, संजीव पोतदार २०११-२११२ ह्या वर्ीच्या कायाकाररिी सभमतीचा अध्यक्ष आपले सहर्ा स्वागत करीत आहे. सवाप्रर्म आपल्याला 
नवीन वर्ााच्या आणि सकं्ांतीच्या िुिेच्छा! 
 

बघता बघता सभमतीला एक वर्ा पूिा झाले. आपल्या सवााच्या सहकायााने मेडडकल कॅम्प, मराठी िाळा हे प्रकल्प तर चाल ूआहेतच. 
पि त्याभिवाय ह्या वर्ी काही नवीन योजनाही अंमलात आिल्या गेल्या. युवा वपढीचा सहिाग वाढवा म्हिून रंगपंचमी, कक्केट सामना आणि 
Greenhouse experiment site ला िेट ( श्री. बालाजी आगलाव ेह्यांच्या सहकायााने) हे उपक्म २०११ मध्ये आयोस्जत केले गेले. 
 

स्र्ातनक कलागुिानंा वाव देिे हे ही सभमतीचे उहद्दष्टट. त्यानसुार गुढी पाडव्याला 'चकूिूल द्यावी घ्यावी 'हे श्री. हदलीप प्रिावळकराचंे नाटक 
सादर करण्यात आले. पंडीत िीमसेन जोिी यांना श्रध्दांजली वाहण्यात आली. त्यांच्या जीवनावरील video presentation पाहताना सवाांचीच 
मने िारावून गेली. 
 

आपल्या मंडळातफे एकत्र केलेली देिगी CNN Hero Finalist  श्री. नारायि कृष्टिन यांच्या ‘Akshaya Trust’ ला देण्यात आली. आपल्या 
मंडळातील अमतृा पोतदार आणि अवनी देिपांड े ह्यांनी  खेळिी दान करण्याच े आवाहन केले होते. ती सवा खेळिी आपि मडंळातफे         
'A Kids’ Place' ला डडसेंबरमध्ये देिगीस्वरुपात िेट हदली. 
 

'आली ठुमकत' हा खास लावण्याचंा कायाक्म गिपतीत सादर करण्यात आला. त्यातही आपल्या स्र्ातनक कलाकारांनी उत्तम कामचगरी करुन 
बाजी मारून नलेी. 3>Mpaमधेच नव्हे तर ओरलँडोतसुद्धा हा कायाक्म सादर केला गेला. 
 

आपल्या मंडळाला दहा वर्े पूिा झाली. हदवाळी कायाक्मात त्यातनभमत्ताने सवा आजी आणि माजी सभमती सदस्यांचा सत्कार करण्यात आला. 
त्याचप्रमािे जे सदस्य आत्ता 3>Mpaमधे नाहीत त्यांनाही ई -मेल द्वारे संपका  साधण्याचा प्रयत्न केला गेला. त्यापैकी काही सदस्यानंी ई -मलेला 
प्रततसाद देऊन आपल्या  सहदच्छा व्यक्त केल्या. U.S.F च्या ववद्यार्थयाांनी अततिय प्रिावीपिे ‘देवीचा गोंधळ’ सदर करून आपला आगळावेगळा 
ठसा उमटवला. 
 

जानेवारीमध्ये मंडळाची नवीन website सुरु झाली आहे ती आपि सवाांनी पहहली असेलच. त्यामध्ये आपल्या कायाक्मांच ेफोटो,पूवीच ेमायबोली 
मेळावा वतृ्तपत्र, सिासदांची माहहती, छो्या जाहहराती ह्या व अिा अनेक गोष्टटी लवकरच उपलब्ध होतील. तरी आपि 'www.mmtbusa.org' 
या मंडळाच्या website ला वळेोवळेी िेट जरूर िेट द्यावी ही ववनंती.  
 

युवा वपढीचा सक्ीय सहिाग वाढवण्यासाठी आम्ही ह्या वर्ीही  सवातोपरी प्रयत्न करू. त्याचप्रमािे Medical camp आणि charitable events 

आयोस्जत केले जातील. श्री श्रीधर फडके ह्यांच्या सुरेल गाण्यांचा कायाक्म एवप्रलमध्ये सादर करण्यात येईल. 
 

ह्या सवा कायाक्मांना आणि योजनांना आपला पाठींबा भमळेल अिी आिा आहे. आपल्या  मंडळातील  सिासदाचंी  सखं्या पढेु  सतत वाढत राहील 

अिीही अपेक्षा आहे. आपल्यापैकी कोिालाही काही नवीन कल्पना, योजना मांडायच्या असतील तर कृपया सभमतीिी जरूर संपका  साधावा. 
त्याचप्रमािे प्रत्येक कायाक्मानंतर आपले अभिप्राय जरूर कळवा.  
 

कोितीही संस्र्ा सिासदांच्या मदतीने आणि पाहठंब्यानेच काया करू िकत.े सवा सिासदांच,े सभमतीमधील सदस्यांचे आणि त्यांच्या कुटंुबबयांचे 
मी मनापासून आिार मानतो. जर काही चकुा झाल्या असतील तर मोठया मनाने त्या माफ कराल अिी खात्री आहे. 
 

पुन्हा एकदा आपल्या सवाांना नववर्ााच्या आणि संक्ांतीच्या िुिेच्छा! 
आपला कृपाभिलार्ी,  
 
श्री. संजीव पोतदार 
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Amruta Potdar won first place in the algebra honors individual test at Math League. Hillsborough County Math League 

competitions are held during the late fall and late spring of each school year.  Students compete by the math course in 

which they are enrolled in for both team and individual awards. Amruta goes to Randall Middle School and she           

participated in the competition held on December 8, 2011.  

Her team, which included three other students, also won first place for the "8th grade Best Team" . Out of 45 schools, 

Randall Middle School won the "Best Overall School Award". 

Congratulations……! 

Over the summer of 2011, Aishwarya Rajan Pednekar volunteered at the American Red Cross. She taught aquatics safety 

and personal hygiene to kids from the ages of 2 to 10. The Tampa Bay Red Cross team as a whole taught 1082 kids First 

Aid at one time– which included emergency action steps, choking response, cuts & scrapes, & bites & stings. They also 

taught 970 kids about Disaster Preparedness- which included hurricane preparedness, disaster kits, & the emergency  

action plan. She was recognized for these at the American Red Cross awards ceremony. She received 4 awards-                   

A Certificate of Excellence for teaching over 4000 kids, a Youth Executive Board Leadership award for her exemplary    

teaching skills, an Exemplary Philanthropy Award for a top fund raiser for the American Red Cross Youth Council, and a   

Superior Achievement Award for teaching above and beyond what was required. She is planning on opening a Red Cross club in her 

high school as well, so that there is a larger team and it is possible to impact more kid’s lives. Aishwarya encourages all high school 

students to be a part of the American Red Cross and help educate thousands of kids. 

 

You can go and support her fundraising team on: 

http://american.redcross.org/site/TR/FLWestCoastRegionTeamRaiser/COGPFLFloridasWestCoastRegion?px=9545158&pg=personal&fr_id=1262 

http://american.redcross.org/site/TR/FLWestCoastRegionTeamRaiser/COGPFLFloridasWestCoastRegion?px=9545158&pg=personal&fr_id=1262

