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श्रावण सुरु होताच, नाक्यावरील  दुकानात ठेवलेल्या काहीशा अर्धवट 

रंगवलेल्या, संुदर व  रेखीव डोळ्ांच्या  श्रीगणेशाच्या मूती मन मोहून घ्यायच्या 

आणण तेव्हापासूनच गणपती घरी येणार याचा अणतशय उत्साह वाटायचा. 

लहानपणीच्या भारतातील ह्या गोड आठवणी  !   

               णनसगाधत सहज उपलब्ध असलेल्या णनराकार मातीला प्रयत्नपूवधक 

आकार देवून मूती घडवायची , त्या मूतीची भक्तिभावाने पूजा करून त्याची 

प्राणप्रणतष्ठापना करायची, आणण मग पुढे याच मूतीला पाण्यात णवसणजधत 

करून णनराकार करायचे अशी ही सार्ी संकल्पना आहे गणेश मूतीपूजन 

आणण णवसजधनाची ! मात्र, ह्या णवसजधनानंतर मूती खरंच णनराकार होऊन जाते 

का ? समुद्राच्या लाटेबरोबर णकना-यावर  वाहत आलेले गणेश मूतींचे अवशेष 

हे मंुबई चौपाटीवरील णचत्र सवाांच्याच पररचयाचे असेल. खोल  पाण्यात 

णवसजधन  करून  जरी  मूती पूणधतः णवरघळली तरीही  पाण्यात बसणारा गाळ 

हा पयाधवरणासाठी आणण पयाधयाने आपल्या सवाांसाठीच णकती घातक आहे 

ह्याचीही सवाांना  कल्पना आहेच. यावर उपाय  म्हणून  Eco-Friendly  

गणेशोत्सवाचे   वारे सध्या  सगळीकडेच  जोरदार  वाहत  आहेत.    

     भारतात मोठ्या शहरांमधे्य सरकारने तसेच णवणवर् संस्ांनी णवसजधनासाठी 

कृणत्रम तलाव बांरू्न अशा  तलावांची  माणहती इंटरनेटवरही प्रणसद्ध केली 

आहे. आजकाल लोकांचा कल जाणीवपूवधक शाडूची मूती घेण्याकडे वाढतो 

आहे. अनेक संस्ा शाडूची माती उपलब्ध करून, घरच्याघरी मूती 

बनणवण्याची णशणबरेही  दरवषी आयोणजत  करीत आहेत. ‘Ganesh  Bucket 

Challenge – घरच्या  घरी  णवसजधन’ ,  ही संकल्पना हैद्राबाद सारख्या 

णठकाणी खूपच लोकणप्रय होत आहे. 

भारताबाहेर राहणारे बरेच गणेशभिही मोठ्या उत्साहाने घरी गणपती 

आणतात. ही संख्या भारताच्या तुलनेत कमी असली तरीही, 

मायबोली  मेळावा  वृत्तपत्र  
वर्ष : सातवे; वृत्त: ततसरे;   सप्टेंबर २०१५ 

newsletter@mmtbusa.org  
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२.२९ दशलक्ष णहन्दुर्मीयांची वसती असलेल्या ह्या अमररकेत ही संख्या नक्कीच लक्षात 

घेण्याजोगी आहे याचा अंदाज येतो. २०१४ च्या India post मर्ील बातमीनुसार Fremont CA, ये्े 

णसक्तद्धणवनायक मंणदरात गणेशमूतीस्ापना कायधक्रमास जवळपास ८००० लोकांची उपक्तस्ती होती, 

तसेच घराघरातील गणपती णवसजधनाचा सोहळाही Cruise  च्या सहाय्याने, २५० लोकांच्या 

उपक्तस्तीत, Pacific Ocean मधे्य पार पडला. 

New  Jersey भागात गणेश मूतींचे णवसजधन हे जवळच्या नदीमधे्य केले जाते. मात्र असे 

ऐकण्यात आले आहे की णवसजधनानंतर ते्ील मूती लगेचच  काढून Recycle साठी नेली जाते. 

आपल्या Tampa  मधे्य काही जणांकडे  दरवषी र्ातूमूतीची पूजा केली जाते आणण गणपतीचे 

प्रणतक म्हणून सुपारीचे णवसजधन केले जाते. पूजेचे णनमाधल्य खत म्हणून मातीत घातली जाते. तर 

काहीजण मातीची मूतीची पूजा करून तीच मूती दरवषी स्ापन करतात. काही हौशी मंडळीचं्या 

घरी Biodegradable मातीचा गणपती बनवला जातो !  

Hindu Temple Tampa ये्े दरवषी Biodegradable मातीच्या मूती णवकण्यास ठेवल्या 

जातात आणण त्या मूतींचे णवसजधन देवळाबाहेरील तलावात केले जाते. अशा काही पद्धतीनंी 

अमेररकेत Eco Friendly पद्धतीने गणेश पूजन आणण णवसजधन केले जाते. माझ्या सध्याच्या 

संशोर्नातून णमळालेली माणहती ही इतकीच आहे. मात्र तुम्ही वाचक आम्हाला या णवषयावर अणर्क 

सांगू शकता. अमेररकेतील वा भारताबाहेरील इतर  देशांमर्ील तुमच्या घरी होत असलेल्या अ्वा 

तुमच्या माणहतीत असलेल्या घरी Eco Friendly आणण अनोख्या पद्धतीने गणेशोत्सवाचे वणधन 

आम्हाला मोजक्या शब्दात जरूर कळवा. तुमचे अणभप्राय आम्ही पुढील अंकात जरूर प्रणसद्ध 

करू. 
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गुढीपाडव्याच्या णनणमत्ताने आपल्या 

मायबोली मंडळाने ‘गुलदस्ता ‘ ह्या नृत्य 

गायनाच्या सुरेख कायधक्रमाचे आयोजन केले 

होते. हा संपूणध कायधक्रम आयोजन करण्यामागे 

कसे आणण कोणते प्रयत्न केले याणवषयी 

कायधकाररणीच्या उपसणचव अक्तिता शेंडे यांच्या 

मदतीने 'Making of Guldasta' ्ोडक्यात 

तुम्हा वाचकांसमोर आणत आहोत. 

या कायधक्रमाची संकल्पना श्री. देवेंद्र शेंडे 

यांची ! Kareoke ह्या पद्धतीने मायबोली 

पररवारातील मंडळीचें कलागुण वापरून एखादा 

संगीत कायधक्रम मंडळात करावा ही मूळ 

संकल्पना होती. तर णवणवर् प्रकारच्या णहंदी, 

इंग्रजी आणण अ्ाधतच मराठीतील नवीन-जुन्या 

अशा गाण्यांवर गायन, नृत्य तसेच संगीतवाद्ांचे 

वादन अशा णवणवर्ांगी संगीत णवषयक कलांचा 

एकणत्रत आणवष्कार, म्हणून या कायधक्रमाला  ' 

गुलदस्ता ' हे नाव देण्यात आले.  

या संकल्पनेची माणहती सणवस्तरपणे ५ 

मणहने आर्ीच कायधकाररणी सणमतीकडे 

मांडण्यात आली. मंडळातील हौशी  

कलाकारांची णनवड करण्याचे काम पंणडत 

रार्ारमण कीतधने , डॉ. मनोहर आपटे काका, डॉ. 

सतीश अंकलीकर, सुणप्रया  ्ोरात आणण इतर 

णनवड सणमती वरील लोकांनी केले. णनवडलेल्या 

लोकांकडून त्यांना उत्तम गाता येत असलेल्या 

गाण्यांची यादी मागवून त्यातील एका गाण्याची 

णनवड करण्यात आली. अशाप्रकारे गायक 

कलाकारांची, गाण्यांची आणण त्यांचे मागधदशधक 

यांची णनवड झाली . त्यातील ठराणवक 

गाण्यांवरील नृत्य कलाकारांची व 

नृत्यणदग्दशधकांची नावे ठरवण्यात आली. सवध 

कलाकार आणण गाणी लक्षात घेवून मग 

णनवेदकांनी  संपूणध कायधक्रमाची रूपरेषा 

आखली.  

गुलदस्ता पररवारात पडद्ावरचे आणण 

पडद्ामागचे असे एकूण ६० जण होते ! या 

सवाांना एकत्र आणून संपूणध कायधक्रम घडवून 

आणणे हेच एक मोठे आव्हान कायधकाररणी 

सणमती समोर होते !  सवध कामे सुरळीत पार 

पाडावीत म्हणून कलाकार, णनवेदक , 

नृत्यणदग्दशधक , तांणत्रक बाबी सांभाळणारे आणण 

व्यासपीठ आखणी करणारे असे णवणवर् लहान 

गट तयार केले. यात सवध गटांना हवी ती मदत 

करणारा असा मागधदशधकांचा गटही  होता. 

उले्लख  करण्याजोगी काही आव्हानं म्हणजे 

इतक्या सवाांना तालमीसाठी एकणत्रत आणणे, 

आणण नेमका हवा तसा Karaoke track णमळवणे. 

याखेरीज महत्वाचे म्हणजे संपूणध कायधक्रमाचा 

डोलारा हा तांणत्रक बाजंूवर आर्ारलेला होता 

त्यामुळे नेमक्या कायधक्रमाच्या वेळेपयांत सवध 

गुलदस्ता कलाकारांमधे्य एक र्ाकरू्क होतीच ! 

श्री. देवेंद्र शेंडे यांची णनयोजनबद्ध 

आखणी, आपल्या कायधकाररणीचा सणक्रय 

पाठीबंा आणण अनेक स्वयंसेवकांचे अ्क 

पररश्रम यामुळेच हे आव्हान 'सुरेलररत्या' पार 

पडले आणण सवाांचीच वाहवा णमळवून गेले ! 

याखेरीज मकरसंक्ांती ते गणपती या 

कालावधीतील  काययकाररणीचे काही उपक्म  

जून २०१५ - MMTB volunteering at 

Trinity Cafe, Tampa    

ऑगस्ट १५, २०१५ - MMTB लोगो 

असलेल्या T-shirts चे उद्घाटन    

ऑगस्ट २२, २०१५-   Indoor Sports Day  
at Land-O- Lake Recreation Center  
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Tampa  General  Hospital  च्या 

Radiology णवभागाचे Director आणण गेल्या १६  

वषाांपासून Tampa  Bay  ये्े वास्तव्यास 

असलेल्या डॉ.  राज  केदार यांची आणण त्यांच्या 

व्यवसायाची ओळख त्यांच्याच शब्दात करून 

घेऊया. 

“माझा जन्म आणण  वैद्कीय अभ्यास हे 

मंुबई ये्ील आहे.  घरातील वातावरण 

व्यवसायाचे नसतानाही मंुबईत लहानाचा मोठा 

झाल्यामुळे व्यवहारचातुयाधचे  कौशल्य रोजच्या 

आयुष्यातून आपोआपच णमळाले  !  मंुबईनंतर 

पुढील ३ वषे मी  London ये्ील नावाजलेल्या 

संस्ेमरू्न संशोर्न केले. त्या संशोर्नांचे आणण 

काही पुस्तकीय पाठांचे प्रकाशन करणे अशा 

कामांमुळे मला  University of Pensylvaniya 

ये्े training ची संर्ी णमळाली व  माझा 

अमेररकेतील कारकीदध  सुरु झाली. 

  जवळजवळ १६ वषाांपूवी Tampa ये्े 

नोकरीची  संर्ी णमळाली. ही नोकरी 

स्वीकारण्यामागचे मुख्य आकषधण होते USF 

ये्ील वैद्कीय णवभागात णमळणारी 

णशकणवण्याची संर्ी आणण अ्ाधतच इ्ला संुदर 

पररसर ! त्यावेळेस इ्े या  भागात  एकच 

Radiology center आणण फारच ्ोडे 

Radiologist होते. यामुळे खरेतर प्रगती 

करण्यास बराच वाव असूनही इ्े Radiology 

च्या के्षत्रात ्ोडी उदासीनता होती . 

 माझ्या  नवीन 

कल्पना आणण त्या 

राबवण्यासाठी प्रयत्न 

करण्याची तयारी 

पाहून मला Tower 

Radiology चा  VIce 

President व Board 

Member म्हणून 

नेमण्यात आले.   

तेव्हापासून ते आजवर Hillsborough 

आणण South Pasco या णवभागात १३ Radiology 

Centers झाली आहेत. सुरुवातीला आमचा भर 

फि नवीन Centers सुरु करण्यावर होता. मात्र 

वेळ , खचध  आणण मेहनतीच गणणत लक्षात घेता, 

नवी centers सुरु करणे महागाचे पडत होते. 

म्हणून मग जूनी, न चालणारी Centers णवकत 

घेऊन , नवीन आणण चांगल्या Management 

आणण तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने त्यांच्यात सुर्ारणा 

केली. लवकरच आम्हाला कळून चुकले की, 

अणर्क कायधक्षम आणण यशस्वी होण्यासाठी 

नवीन तंत्रज्ञानात गंुतवणूक करणे अणतशय 

गरजेचे आहे. णवशेषतः Radiology हे तंत्रज्ञानावर 

आर्ाररत  शास्त्र आहे.  त्याकरीता मी एक IT 

सणमती नेमली आणण या सणमतीमधे्य गंुतवणूक 

करणे ्ोडे खणचधक असतानाही मी त्याची गरज 

पटवून  णदली.  या णनणधयाचा खूप मोठा फायदा 

आज णमळत आहे. माझ्या मते कुठल्याही के्षत्रात 

यशस्वी होण्यासाठी स्वतःच्या   कामात  णनपुण  

असण्याव्याणतररि  दूरदृष्टी , नेतृत्वगुण, चौफेर  

णवचार  करण्याची क्षमता आणण संवादकौशल्य 

यांची णनतांत  गरज असते आणण याच गोष्टी तुमचे 

वेगळपण दाखवून देतात. आजही नवीन  
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तंत्रज्ञानाने आमचे काम व रुग्णसेवा 

अणर्क कायधक्षम कशी करता येईल याचा णवचार 

चालूच असतो. 

या व्यवसायात बरीच आव्हाने आहेत. 

मुख्यत्वाने गेल्या काही वषाधतील णवमा कंपन्यांनी, 

परतफेडीमधे्य केलेली कपात ! नवीन तंत्रज्ञानाने  

रोगाचे णनदान व इलाज लवकर व अचूक होतो. 

अशा तंत्रज्ञानाचा अणर्काणर्क वापर 

डॉक्टरांकडून होत आहे. या आरु्णनक 

तंत्रज्ञानाचा वापर रुग्णांसाठी चांगलाच, मात्र त्या 

वापरामुळे  येणारा खचधही जास्त ! या वाढलेल्या 

खचाधमुळे Medicare व इतर णवमा कंपनीकंडून 

णमळणा-या परतफेडीमधे्य  गेल्या सहा वषाांत 

५१% कपात झाली आहे. तसेच सध्याच्या 

सरकारी र्ोरणांमुळे व्यवसाय करणे ्ोडे कठीण 

जात आहे. मात्र अशा आव्हानांमुळे नवीन संर्ीही  

णनमाधण झाल्या आहेत आणण त्या सवाांमरू्न जो 

तरला तोच णटकला ! आणण आम्ही या 

आव्हानासाठीही तयार आहोत ! 

या Radiology Outpatient  

व्यवसायाव्यणतररि University of South 

Florida ये्े  Associate Professor of  

Radiology या पदावर मी कायधरत आहे आणण 

Educational Director of Body Imaging and 

Fellowship Director हा पदभारही सांभाळत 

आहे. मला सांगण्यास आनंद होत आहे की गेली 

१५ वषे सातत्याने मला 'Teacher of the Year' हे 

नामांकन णमळाले आहे. याव्यणतररि इतर तीन 

Teaching Awards णमळाले आहेत, त्यातील एक 

म्हणजे माझ्या नावाने सुरु झालेला Outstanding 

Teaching Award ! मी Tampa General 

Hospital च्या Radiology णवभागाचा Director 

आहे. तसेच Recruiting Committee चा 

Chairperson आहे.  Business Operations of 

Tower Radiology , Medical Management 

group , USF Radiology आणण Florida 

Radiological Society या काही Committee चा 

Board Member आहे. 

माझे काम मला मनापासून आवडते.  

डॉक्टर या नात्याने रुग्णसेवा करायला णमळते 

तसेच Professor म्हणून णशकवण्याची व  

संशोर्न  करण्याची  संर्ी णमळते त्याबरोबरच 

स्वतःचा व्यवसाय चालवणे व वाढवणे हेही 

करायला णमळते. ह्या सवध जबाबदा-या नीट 

णनभावून नेण्यासाठी मला माझ्या घरच्यांचा खूप 

पाठीबंा णमळतो.  माझी पत्नी शीला, दोन मुले- 

रौनक व रोशन यांच्या आर्ारामुळे आणण माझ्या 

आईवणडलांनी केलेल्या संस्कारांमुळेच मी आज 

इतकी मोठी मजल घेऊ शकलो आहे”.  
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Yash Rangole moved  from 

Jacksonville, FL to  Tampa in spring of 2013 
for his undergrad in USF and pursue his 
passion to play competitive Power Soccer. 
Power Soccer is an indoor team sport for 
power wheelchair users. Two teams of four 
athletes each, attack, defend and spin-kick 
a 13 inch Soccer ball in a highly competitive 
sport. Yash was ecstatic when he was 
accepted to play for the Tampa Thunder 
(www.Tampathunder.org), the South East 
region’s leading Power Soccer team. Yash 
is entering his third season with the 
Thunder. They have been amongst the 
nation’s top 6 teams for last 6 years. The 
Thunder narrowly lost to ASU in 2014 
premier cup final, the annual tournament 
for the top 10 teams in the country, in 
Phoenix, Arizona. Yash recently 
represented the Thunder in the 2015 MK 
Battery Premier Cup, held at All People’s 
Life Center in Tampa from June 19th to June 
22nd. After a slow start, the Thunder came 
back to win two crucial games to make it to 
the knock out stage. They fought hard but 
lost in the quarterfinals. Yash scored eight 
goals in the tournament with a hat trick in 
back to back games. The Tampa Thunder 
will resume their campaign in 2016 when 
season starts in September. 
  
Yash is currently working towards 
completing his major in Computer Science 
(with a minor in business) from USF. He set  
 

to graduate in the spring of 2016. He has 
been a Muscular Dystrophy Association 
(MDA) goodwill Ambassador and has 
appeared on Jerry Lewis Telethon during 
Labor day week-end in the past. Yash is 
currently doing his summer internship at 
Nielsen. In his spare time, Yash follows all 
sports passionately and duels with his 
remote friends on PlayStation Network 
through wee hours of morning. 
  Yash is grateful to many of the 
MMTB members who volunteered during 
2015 MK Battery cup. The Tampa Thunder 
provides multiple volunteer opportunities 
throughout the season. For information, 
please contact Yash 
(yashrangole@yahoo.com) or provide your 
information on the Thunder website 
(http://tampathunder.org/contact-us.html) 
if you want to help out in any way.  

 

http://www.tampathunder.org/
mailto:yashrangole@yahoo.com
http://tampathunder.org/contact-us.html
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Nikita (Niki) Ghade recently 
graduated from C. Leon King High School IB 
program, with an IB diploma as well as a 
high school diploma. Throughout high 

school Niki 
pursued 
leadership 
through means 
of service 
organizations. 
She served as 
President of the 
KHS American 
Red Cross club 
for 2 
consecutive 
years as well as 
served as a Vice 

President on the Youth executive board of 
the tampa bay chapter of the American 
Red Cross through all of high school.Niki 
also helped the students of KHS have their 
voices heard through her role as Overall 
sergeant-at-arms of the student 
government of KHS.  

We all know Niki as a brilliant Dancer 
however she was very involved in the 
music program at her high school, playing 
clarinet through middle and high school, 
and learning trumpet as well. She  was also 
the uniform manager of the band while 
being a member of the King high school 
marching band. Niki has achieved places in 
the all-county honor band several times as 

well as achieved superior ratings for 
clarinet solos and quartets with friends. 

At the AsiaFest 2015 event in April, Niki 
represented  India by participating in the 
Miss AsiaFest pageant. Currently she 
studies at University of Florida with a 
major in Business Management. Lets all 
wish Niki good luck for her bright career.  
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Avani Deshpande graduated from 

Countryside Highschool in 2015 and she 
has completed associates degree from  
St . Petersburg College. She has received 
All American Academic Award and was also 
part of National Honor Society.  Avani 
served as a Vice President of training area 
as part of American Red Cross Youth 
Council`s  Executive Board for 3 years. She 
was on Varsity Swimming for all four years 
of High School.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Abhishek Taiwade is a  year 2015 

Hillsborough High school International 
Baccalaureate program graduate. He 
played varsity tennis for 4 years and had 
represented Hillsborough High 
school  Tennis Team. He was a president of 
Psychology and was a co-president of 
Model United Nations. His team won the 
first place at Florida high school model 
united nations competition in Orlando . He 
has volunteered over 400 hours in the 
health care setting such as hospital and red 
cross society  during the high school years. 
He has received IB diploma as well as AP 
scholar award. He has initiated 
undergraduate studies at University of 
Florida.  

 
 
 
 
 
 

We  and our MMTB family wishes 
you all, success in future educational 
endeavors! 


