
 

- प्रसिद्ध झालेल्या मजकुराशी िंपादक मंडळ िहमत अितचे अिे नाही.  
- सलखाणाच्या ननवडीचे, प्रकाशनयोग्य ककरकोळ बदलांचे आणण व्याकरणीय दरुुस्तीचे अंनतम अधिकार िंपादक मंडळाकडे राहतील. 

 

मराठी मंडळ सॅक्रामेंटोचे त्रमेाससक मुखपत्र. 

Edition 2 
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अध्यक्षीय 
 नमस्कार मंडळी, 

 असिरुचीच्या दिुऱ्या अंकात आपणा िवाांचे स्वागत अिो! 

 एप्रप्रल महहन्यात मंडळाचा पाडवा व महाराष्ट्र हदन हा काययक्रम  थाटात पार 

पडला. दरवर्षीप्रमाणे ह्या काययक्रमात  मंडळाने लहान मुलांच ेिांस्कृनतक 

काययक्रम िादर केलेच पण त्याचबरोबर बे एररआतील व मंडळातील काही 
कलाकारांनी, िवय रसिकांना पिंद अिणारी मराठी व हहदंी धचत्रपट गीते, 

स्वरिारा ह्या काययक्रमात िादर केली. आणण प्रवशरे्षतः मंडळातील काही हौशी कलाकारांनी फारच कमी अविीत 

िारतातील ननवडणुक व पुढारयांवर आिारीत एक छोटी हास्य नाहटका िादर केली. िवाांचे कौतुक करावे तेव्हढे 

कमीच!  

जून महहन्यात मंडळाने प्रपकननक आयोजजत केली. ह्यावर्षी ररवर राफटींग करण्याचा बेत होता. परंत ुनदीची कमी 
पातळी आणण त्यामुळे राफटींगला लागणारा वेळ व प्रपकननकिाठी पुरेश्या वेळेअिावी हा बेत रद्द करण्यात आला. 
पुढील वर्षी जमल्याि पुन्हा हा बेत करू.  

कळवण्याि आनंद होतो मराठी मंडळ िॅक्रामेंटो, बहृन्महाराष्ट्र मंडळ आणण िारती प्रवद्यापीठ, पुणे ह्यांच्या 
िहकायायने िुरु झालेल्या मराठी शाळेचे हे पहहले वर्षय आणण त्याचा पहहला यशस्वी टप्पा आम्ही पार पाडला आहे. 

िारती प्रवद्यापीठातफे घेतल्या जाणाऱ्या ५ परीक्ांपैकी पहहल्या वगायची परीक्ा  या वर्षी घेण्यात आली. पहहले वर्षय 
आम्ही प्रायोधगक तत्वावर शाळा िुरू करून नंतरच्या वर्षी परीक्ा घेण्याचे ठरप्रवले होते परंतू  मुलांचा उत्िाह व त्यांची 
परीक्ेि बिण्याची तयारी  पालक व सशक्क व िंयोजक यांनी करून घेतली आणण परीक्ा घेणे शक्य झाले. िवाांच े

खूप आिार आणण पुढील वर्षायिाठी शिेुच्छा 

ऑगस्ट महहन्यात कॅजम्पंग आणण India Day ह्या दोन्हीही काययक्रमाची जय्यत तयारी िध्या िुरु आहे. केवळ एका 
आठवड्यात कॅजम्पंग िाठी ५० हून अधिक जणांनी िाइनअप केले!. India Day िाठी मराठी मंडळातफे दोन काययक्रम 

िादर करीत आहोत. केवळ ४-५ कलाकार नव्हे तर एकूण १४ कलाकारांनी िादर केलेले कोळी नतृ्य आणण बाल 

कलाकारांचा गोप्रवदंा हा नाच, हे दोनही काययक्रम लोकप्रप्रय होतील यात शकंाच नाही.  
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हा ंहा ंम्हणता आमच्या काययकारणीला मंडळाचे काम हाती घेऊन पाच महहने झाले. ह्या वर्षाांिाठी आखलेल्या 
उहद्दष्ट्टांिाठी कामे जोमाने चाल ूआहेत, आणण यापुढेही चालू राहतील. त्यािाठी आमच्या काययकारणीला आपले 

िहकायय समळेल ह्याबद्दल शंका नाही. प्रवशरे्षता देणगीदारांचा पाठींबा!   देणगीिंबिीच्या वेगवेगळ्या पॅकेज तयार 
केल्यानंतर आम्हाला ३ प्लॅहटनम स्पोन्ििय कडून देणग्या समळाल्या.  देणगीिंबिीच्या पॅकेजबद्दल जेव्हा आम्ही 
स्थाननक व्याविानयकांशी बोलतो तेंव्हा आम्ही  आतापययन्तच्या केलेल्या कायायची प्रशिंा होते आणण मराठी 
मंडळाला मदत व्हावी म्हणून देणगी देऊ, जोपयांत मराठी मंडळ काययरत अिेल तोपयांत मदत करू, अशा प्रवचारांची 
माणि ेिेटली, म्हणजे आम्हा िवय काययकत्याांचा हुरूप वाढतो. 

मंडळ पुढे काययरत राहण्याि मदत आणण त्यािाठी देणगी ककंवा sponsorship  समळवण्याचे काम फक्त 

काययकाररणीचे निून आपणा िवाांचे आहे. त्या दृष्ट्टीने आपल्या माहहतीची कोणी िंस्था ककंवा व्यविाय 

देणगीदार/sponsors होण्याि इच्छुक अितील तर आम्हाला जरूर कळवावे.  

शवेटी िवायना एवढेच िांगाविेे वाटते आपली मुले शालेय वयाची अितील तर त्यांना  मराठी शाळेत पाठवा. 
मंडळातील जास्तीतजास्त काययक्रमाना हजर राहून आपल्या कलाकारांना उस्फुथय प्रनतिाद द्या. प्रवप्रवि काययक्रमाचे 
आयोजन आणण त्यािाठी लागणारी मदत करण्यािाठी पुढे या.  आपली मराठी िार्षा आणण िंस्कृती हटकवण्यािाठी 
हीच मोठी मदत अिे मी मानतो  

पुढील काययक्रमाबद्दल िप्रवस्तर माहहती आमच्या facebook page व  http://mmsac.org website वर वाचत राहा. 
पुढील काययक्रमात आपण लवकरच िेटू.  

कळावे लोि अिावा ही प्रवनंती, 

प्रवक्रांत िावंत (अध्यक् मराठी मंडळ िॅक्रामेंटो) 

  

https://www.facebook.com/pages/Marathi-Mandal-Sacramento-MMSAC/143974549267
http://mmsac.org/
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अंकाची प्रस्तावना 

 अजजत नात,ू संपा्क 

नमस्कार, 

२०१४ चा हा दिुरा अकं प्रदसशयत करताना खपू आनंद होत आहे. हा िंपणूय अकं 
आपण वाचावा व असिप्राय द्यावेत हह प्रवनंती. 

या अकंात लेख, कप्रवता ह्याबरोबर शब्दकोड,े चुटके, comnuity round up हह 
नेहेमीची िदरे तर आहेतच. 

जस्मता कुलकणी यांनी ‘राजा’ ह्या कुत्र्याचे किे घरात आगमन झाले व तो किा 
त्याचंा एक कुटंुबबयच बनला याचे िंुदर शब्दांकन वाचून जर तुम्हालापण अिा 
“man’s best friend’ स्वतः घरी आणावा अिे वाटेल. 

काही वर्षाांपूवी आपण आपल्याच मंडळातील काही व्यक्तींची ओळख video 
माध्यमातून चीबत्रत केली होती हे काही जनु्या ििािदांना आठवत अिेल. त्याच 
ितीवर, एक नवीन उपक्रम चालू करतो आहे व तो म्हणजे आपल्याच मंडळातील 
एका ििािदाची अनौपचाररक ओळख. आपल्या मंडळाचे िेके्रटरी प्रवक्रम बोबड े
यांचाशी मारलेल्या गप्पा व ओळख, अजजत नातू यांनी शब्दांककत केली आहे. 
प्रत्येक अंकात अिेच एखाद्या ििािदाची ओळख करून द्यायची अिा प्रवचार 
आहेव हह िुरुवात.  
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मंडळाने मराठी शाळा िुरु करून आता एक वर्षय झाले हे खरोखरच कौतुकास्पद 
आहे. मुख्य म्हणजे पुष्ट्कळ मुले त्यात िाग घेत आहेत हे महत्वाचे. शाळेचा 
वाप्रर्षयक आढावा घेतला आहे पल्लवी िावंत यांनी. 

 

उमेदीचा काळ, त्यावेळचे प्रवचार, आकांक्ा, िडाडी याचे वणयन व स्वतः ची 
मनजस्थती कप्रवतेच्या माध्यमातून शब्दात पकडले आहेत अजजत नातू यांनी कवी 
मनातून. 

रमेश कोतवाल यांनी insurance बद्दल मागयदशयनपर लेख सलहहला आहे तो 
नक्कीच मदतीला येईल. 

त्याचबरोबर, शब्दकोड,े चुटके, recipe, community round up मध्ये काही 
वाढहदवि, फोटो, पुढील काययक्रम वगरेैची माहहती अजजत नातू यांनी िांधगतली 
आहे. 

Last but not least, आपल्या sponsors ची ओळख करून हदली आहे. 

 

वेळात वेळ काढून उत्िाहाने जयांनी ह्या अकंािाठी contribution केले व हा अकं 
प्रदसशयत करण्याि हातिार लावला त्या िवाांचे मनापािून िन्यवाद आणण खपू खपू 
आिार. अिेच inspiration इतरांनापण समळेल हे नक्की वाटते. 

मंडळाच्या ििािदानंी अंक जरूर वाचून असिप्राय द्यावा हह पुन्हा 
प्रवनंती. 

िन्यवाद ......... 
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 Contributed by - Smita Kulkarni  

राजा 

 “आई, let's get this one, look at him, 
he is so cute and he likes me, look, 
he is sitting near me”, माझा मुलगा केदार 
म्हणाला जेव्हा आम्ही नुकत्याच काही 
आठवड्यापूवी जन्मलेल्या black Labrador 
पप्पीजना बघायला गेलो होतो.   खपू 
हदविांपािून मुले मागे लागली होती की आपण 
एक dog आणूया म्हणून पण माझी अजनुी 

तयारी होत नव्हती.  अिं वाटायचं की कुत्रा आणला की responsibility वाढणार, 
फ्रीडम जाणार.  त्याला घरात आत आणायला पाहहजे, मग त्याचे केि गळतील, 
त्याला चालायला न्यायला लागेल, मग India ला जाऊ तेंव्हा त्याला कुठे ठेवायचं?  
नवरा म्हणायचा, "कशाला एवढी काळजी करतेि?  प्रश्न आपोआप िुटतील बघ." 
तरीही मी मात्र एवढी मोठी  commitment  करायला िजावत नव्हते.  मुलं 
बबचारी नेटवर research करून नेटाने yellow lab किा चांगला होईल हे मला 
पटवत होती.  "Labs are very good family dogs आई.  They are very 
smart, kind and calm too.  आई आणण you won't be able to see his 
hair on our beige carpet.  We will take him for walks every 
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day.  “You don't have to worry" इनत मुले.   िहज कामावर कलीग बरोबर 
बोलताना नतला मी हे िांधगतलं.  ती म्हणाली, “Do you know our school 
secretary’s daughter’s dog just had a litter of puppies?  They are 
black Labradors. They are looking for buyers for the puppies.” हे 
कळल्यावर मात्र मुले जाम मागे लागली.  मी मुलांना म्हंटल, "अरे ते puppies 
black labs आहेत, yellow labs नाही आहेत".  तरीही त्यांच ेमागे लागणे 
थांबेना. आई, please let’s just go and take a look at least?  हे 
ऐकल्यावर माझ ेमातेचे हृदय लगेच पाघळले . माझ्या नवऱ्याचा वाढहदवि जवळ 
आला होता  आणण या वाढहदविाला त्याला एक कुत्र्याचे पील्लुच का नाही िेट 
द्यावे अिे माझ्या मनात प्रवचार येऊ लागले.  त्याच ेकुत्र्याचे वेड मला माहहती 
होते. माझ्या या प्रवचारांचे माझ ेमलाच आश्चयय वाटले.  शवेटी हो नाही करत 
आम्ही ती प्रपल्ले बघायला गेलो,  अिं ठरवत की आत्ता फक्त बघून येऊ, मग 
ठरव ूघ्यायचं की नाही ते, आणण ती काळी प्रपल्ले होती, बेज नव्हती, जी आमची 
अट होती.  कारण मुलांनी िांधगतल होतं की yellow प्रपल्लू घेतलं तर त्याचे 
गळलेले केि आपल्या बेज कापेटवर हदिणार नाहीत.  शवेटी आम्ही एकदाचे 
ननघालो.  गाडीतून जाताना मुले ितत न बनघतलेल्या प्रपल्लाबद्दलाच बोलत होती. 
त्त्यांच्या बोलण्यात नवराही आनंदाने िामील झाला होता. मी मात्र अगदी द्प्रविा 
मनजस्थतीत होते. नतथे पोचल्यावर dog owner ने आमचे खपू हित स्वागत केले 
आणण ती प्रपल्लांना दाखवायला आम्हाला नतच्या backyard  मध्ये घेऊन 
गेली.जेव्हा आम्ही ती इवली इवली, गोंडि प्रपल्ले बनघतली, तेंव्हा मी तरी head 
over heels  त्यांच्या पे्रमात पडले.  त्यांच्या गोंडि पणाला काही िीमाच नव्हती. 
एकच काय ही िगळीच घरी घेऊन जावीत अिं वाटलं.  तेव्हड्यात एक अनतशय 
गोड, बोलक्या डोळ्याचं, मऊ मऊ satin िारख्या कानाचं,  खपू क्युटिं प्रपल्लू 
केदारच्या जवळ आल,ं त्याला चाटू लागलं.  जणू काही ते आम्हांला िांगत होतं की 
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मला घेऊन जा तुमच्याबरोबर.  आम्ही िगळ्याच प्रपल्लांना पेट करत होतो,  पण 
हे एक िारखं िारखं जवळ येत राहहलं. नतथल्या नतथे आमचं decision  झालं 
आणण आम्ही "राजा"ला घरी न्यायचे ठरवले.  आमची परतीची कार राईड अनतशय 
नाप्रवन्यपणूय होती.  मुलांची धचवधचव, त्या छोट्या प्रपल्लाची कुईकुई, माझ्या 
नवऱ्याला झालेला अनतशय आनंद आणण माझ ेवात्िल्याने िरून आलेले मातेचे 
हृदय अशा िवय समश्र वातावरणात आम्ही घरी परतलो.  मुले म्हणाली, "let’s take 
him to the backyard since he is used to being in the grass”. त्यामुळे 
त्याला घेऊन पहहले backyard मिे गेलो.  मुले इतकी excited होती.  राजा 
िगळीकड ेजाऊन explore करत होता आणण मुले त्याच्या मागे मागे जात होती. 
त्या हदविापािून आमचं जीवन राजामय झालं.  त्याला दर ३० समननटाने बाहेर 
नेणे, त्याला वेगवेगळ्या कमांड्ि सशकवणे, खायला देणे, त्याच्याबरोबर खेळणे, 
त्याच्या मागे मागे िावणे इत्यादी िवय गोष्ट्टी मुलांनी आनंदाने त्या प्रवकें डिर 
केल्या.  त्या नंतरचे बरेच हदवि या नव्या फक्त नऊ आठवड्याच्या cutest 
member च्या आगमनामुळे adjustment मिे गेले.  माझ्या नवऱ्याने  राजाला 
एकदम एकट्याला िोडून जायला नको म्हणून आठवडािर घरून काम केले.  मीही 
माझी कामाची जागा अगदी घरापािून जवळच अिल्यामुळे lunch break  मिे 
घरी येत अिे त्याला कफरवण्यािाठी.  राजाला ते रुटीन कळू लागल्यावर तोही 
अगदी आतुरतेने माझी वाट बघत अिे.  मग आम्ही दोघे घरािमोरच्या छोट्या 
टेकडीवर कफरून येत अिू.  तो त्याला सशकवलेल्या कमांड्ि िरिर 
सशकला.  मराठी आणण इंजग्लश दोन्ही िार्षा मिल्या कमांड्ि त्याला चटचट कळू 
लागल्या.  पूणयपणे बोली िार्षा कळत अिल्यामुळे तो घरातला एक मेम्बर बनून 
गेला.  त्याला कळू द्यायचे निेल तेव्हा आम्हाला हहदंीत बोलावे लागते इतकी 
त्याला स्वच्छ कळते मराठी. त्याच्यामुळे आम्हाला ननयसमत व्यायामाची िवय 
लागली. रोज दोन ते तीन मैल चालायची िवय त्यानेच आम्हाला लावली. इतकेच 
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नाही तर चालणे किे एन्जॉय करायचे तेही त्याने आम्हाला सशकवले, उन, पाऊि, 
थंडी, वारा, िगळ्या प्रकारच्या वातावरणाचा मस्त उपबोघ घेणे हा राजाचा हातखडंा 
आहे. पूलमध्ये मुलांबरोबर पोहणे, त्यांच्या खोलीत जाऊन आनंदाने त्यांच्या 
बेडमध्ये चढून बिणे, ते video गेम्ि खेळत अिताना त्यांना शजेारी बिून कंपनी 
देणे, ते स्न्याक्ि खात अितील तर त्याच्यावर हक्क दाखवून आपला िाग खाणे, 
इत्यादी गोष्ट्टी राजा एकदम हुशारपणे सशकला. एखादी गोष्ट्ट आवडली नाही ककंवा 
मनािारख झाल नाही की स्वारी चप्पल, ररमोट कंरोल, िोफयावरची उशी, इत्यादी 
गोष्ट्टी तोंडात िरून िूम पळत िुटायची. हे बघून मुलांनाही त्याच्या मागे पळायला 
खपू मजा यायची. त्याला मुले शाळेतून यायच्या वेळेला त्यांना आणायला जायला 
खपू आवडायचे. किी किी जमेल तेव्हा मी त्याला घेऊन जायचे.  ते हदिले की 
याची excitement बघण्यािारखी अिायची. Hide and seek हा त्याचा अनतशय 
आवडता खेळ.  जयांचे नाव घेऊ ती व्यक्ती लपली अिेल तर जाऊन शोिायला 
आणण नंतर शोिल्यावर जोरजोरात पळापळी करायला त्याला खपू आवडते. घरी 
कोणी आले की हा पहहला पुढे त्यांचे स्वागत करायला.  त्यात आणण ओळखीचे 
लोक अितील तर पटहदशी पळत जाऊन तोंडात एक खेळणे घेऊन येतो,  लोकांना 
पे्रमाने वेलकम करायची त्याची ही युननक पद्धत.  िारतातून जेंव्हा नातेवाईक 
राहायला येतात तेंव्हा राजा त्यांच ेमन जजंकून घेतो.  परत जाताना त्यांना 
आमच्यापेक्ा राजाला िोडून जायच ेदखु ंअिते.  माझी बहीण तर म्हणते की राजा 
हा आपला मागच्या जन्मीचा नक्की कोणीतरी िगािोयरा आहे. माझी आई आलेली 
अिताना ती नतच ेमेडीटेशन करायला जाताना त्याला िांगनू जायची, मग ती 
खोलीतून बाहेर येइपयेन्त हा नतची वाट बघत थांबून राहायचा. फोनवर जेंव्हा जेंव्हा 
िािूबाईनशी बोलणे व्हायचे तेंव्हा प्रत्येक वेळी न प्रविरता त्या राजाची चौकशी 
करायच्या. एकदा माझ्या नणंदा आल्या होत्या. तेंव्हा माझा नवरा िांगायचा 
राजाला, " जा आत्याकड ेजा".  तोही िरिर िांधगतल्या प्रमाणे त्यांच्याकड ेजायचा.  
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हे िगळे पाहुणे परत जायच्या वेळी जेंव्हा िामान िरायची वेळ येते तेंव्हा मात्र 
राजािाऊ खपू उदाि होतात.  लोक परत जाणार हे त्याला जाणवते. मग तो 
जसमनीवर तोंड टेकून एकदम शांत होऊन दिुऱ्या खोलीत जाऊन बितो. 

आमच्याकड ेआलेल्या ककतीतरी लोकांची कुत्र्याची िीती राजाला िेटल्यामुळे कमी 
झाली. आमची नेहमीची समत्रमंडळी त्याच्या एकदम ओळखीची झाली आहेत. 
त्यांनाही त्याची छान िवय होऊन गेली आहे.  िुरवातीला राजा लहान अिताना ते 
घरी आले की त्यांना त्यांच्या चपला मात्र लपवायला लागायच्या. कारण हा किी 
त्या पळवेल हे िांगता यायचे नाही.  एकदा माझ्या एका मैबत्रणीची चप्पल गायब 
झाली.  आम्ही िगळीकड ेशोिली तेव्हा केदारच्या बेड मध्ये नतच ेछोटे छोटे तुकड े
िापडले आणण शजेारी राजा महाराज प्रवजयी मुदे्रने आमच्याकड ेबघत अिलेले 
आढळले. 

तो घरी आल्यापािून आमच्या रोजच्या जीवनात िरपूर excitement आली.  त्याच ं
आमच्यावर िरिरून पे्रम करण पाहहल्यावर मन िरून येत.  आमच्यापैकी कोणीही 
बाहेरून घरी आले की अनतशय पे्रमानी नाचून आपला आनंद दशयवतो.  मग हक्काने 
बबस्कीट मागतो, जणूकाही त्याला िांगायचे अिते की मी गडु बॉय िारखा घरी 
राहहलो न, आता मला एक बबस्कीट दे बघु.   

तो आला तेव्हा मुले elementary school मध्ये होती.  आता collage िाठी 
बाहेर आहेत.  िुट्टीला घरी आली की अजनूही त्याच्याबरोबर जसमनीवर पडून 
दंगामस्ती करतात. त्याला किी किी त्यांच्या अपाटयमेंटवर राहायला घेऊन जातात.  
त्यांचे समत्र  मैबत्रणी  त्याला िेटायला येतात.  त्यांच्या मते "dude, your dog is 
so cool!” 
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राजा घरी राहायला आल्यापािून त्याने आम्हा िवायना खपू काही सशकवले - 
unconditional love, compassion, living in the moment, being never 
too old to play and have fun, exercise, enjoying quiet time, being 
yourself, being loyal, giving space to others and treating everybody 
just the way you want to be treated.   

आपण जिे आपल्या मुलांच्या िॉकर प्रजक्टि, taekwondo  क्लाि, gymnastics  
अशा अनंत गोष्ट्टींच्या वेळा पाळतो तिेच आम्ही राजाचे िकाळचे चालणे, त्याच्या 
खायच्या वेळा, त्याचे िमर मिले िंध्याकाळचे पोहणे, त्याच ेवीकें डचे Folsom 
लेकवरचे चालणे, इत्यादीच्या वेळा मनापािून पाळतो. आमच्या समत्र मंडळीनाही 
माहहती झालेय की कुठल्याही गेट-टुगेदर मिून आम्ही लवकर ननघालो की राजा 
वाट पाहतोय म्हणून चालले हे घरी. 

राजा आला तेव्हा नऊ आठवड्याचा होता. आता तो िाड ेअकरा वर्षायचा आहे.  
अजनूही तो िरपूर चालतो, पोहतो, आणण िरपूर प्रवश्रांतीही घेतो, त्यात अजजबात 
हयगय नाही.  आता पहहल्या इतका active राहहला नाहीय . Dog-years मध्ये 
त्याचे वय आता आहे 65 ते 70 वर्षे. मुलांच्या मते "राजा लुक्ि िो कुल प्रवथ 
हहज व्हाईट बबअडय, जस्ट लाईक असमताि बच्चन".  आता त्याला खेळायला एक 
बहहण पण आलीय; रेवा. त्याच्यािारखीच एक  black lab.  त्याच्या ११ वर्षायच्या 
काळात त्याला त्याचे  toys किी शअेर करायला लागले नाहीत पण या नवीन 
फसमली मेम्बरच स्वागत त्याने फार उत्िहाने जरी केले नाही तरी sibling rivalry  
न दाखवता केले.   िुरुवातीला थोडा िवय व्हायला वेळ लागला पण आता ते 
एकदम बडीज झालेत. 
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तर अिा हा आमचा हुश्शार राजा! आमच्या घरातला िवाांचा लाडका  - रेवा िकट!  
मागे वळून बघताना परत परत जाणवत राहते की िाडअेकरा वर्षाांपूवी जेव्हा मन 
द्प्रविा मनजस्थतीत होते तेव्हा माझ्या कम्फटय झोन मिून बाहेर येउन एक वेगळे 
पाऊल टाकायची आलेली िंिी मी गमावली नाही हे ककती चांगले झाले! त्या हदवशी 
त्या प्रपटुकल्या बंडल ऑफ जॉय ला घरी घेऊन आल्यामुळे माझा जीवनाकड े
बघण्याचा दृष्ट्टीकोनच िंपूणयपणे बदलून गेला. त्यािाठी मी माझ्या दोन्ही मुलांची 
आणण माझ्या नवऱ्याची अत्यंत आिारी आहे. 

"Dogs are our link to paradise. They don't know evil or jealousy or discontent. To sit with a 

dog on a hillside on a glorious afternoon is to be back in Eden, where doing nothing was not 

boring -- it was peace." - Milan Kundera 

 

 

 

  

http://angels.about.com/od/AngelsReligiousTexts/f/How-Did-An-Angel-Expel-Adam-And-Eve-From-The-Garden-Of-Eden-After-The-Fall.htm
http://angels.about.com/od/AngelBasics/f/What-Are-Angel-Emotions-Do-Angels-Feel-Joy-And-Peace.htm
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 गप्पा आणि ओळख   - ववक्रम आणि अजस्मता बोबड े

या आठवड्यात प्रवक्रम आणण अजस्मता बोबड ेयांच्याशी गप्पा मारायचा योग आला. 
गप्पांमध्ये दीड दोन ताि किे ननघून गेले कळलेच नाही. 

प्रवक्रम मुळचा नागपूरचा. नतथेच त्याचे शाळेचे व कॉलेजचे िंपूणय सशक्ण झाले. 
इंजजनीररगं त्याने नागपूरच्याच REC (आताचे NIT) कॉलेजमिून Electronics 
घेऊन पूणय केले. िवयिािारण मध्यमवगायच्या घरातील जिे अिते तिेच 
upbringing प्रवक्रमचे झाले; म्हणजेच प्रािान्य कशाला तर मुख्यतः सशक्णाला, 
िंगीत, पुस्तके, वाचन, नाटक, गाणे, आणण family values. प्रवशरे्ष म्हणजे 
वाचनाच्या आवडीमुळे एक आगळी वेगळीच घटना त्याच्या शालेय जीवनात घडली 
ककंवा त्याने घडवली. 

त्याचा वाचनाच्या प्रचंड आवडीकड ेबघून त्याच्या आजोबांनी त्याला खूप वेळा 
पुस्तके िेट हदली. आणण प्रवक्रम नन काय केले माहहती आहे? त्याने त्या बालवयात 
चक्क एक स्वतःची library िुरु केली. त्यामिून पुस्तके लोकांना देणे, त्याची 
रीतिर नोंद करणे, व कमाल म्हणजे लोकांकडून वगयणी घेणे हे िुरु केले. वा 
प्रवक्रम! कदाधचत ह्यातून िप्रवतव्यातल्या entrepreneurship ची बीजे त्यातून 
रोवली गेली कक काय? जबरदस्त पुस्तके वाचनामुळे िवाांगीण व्यजक्तमत्व तर 
घडलेच आणण कोठल्याही प्रवर्षयावर बोलण्याची हातोटीपण त्याच्या अगंी आली. 

दिुरा िांगण्यािारखा aspect म्हणजे प्रवक्रमचा cultural activities मिील प्रवशरे्ष 
िहिाग. नाटक, िंगीत based काययक्रम बिवणे ह्यात त्याला असिरुची वाटू 
लागली व त्यात त्याने हहरीरीने पुढाकार घ्यायला िुरुवात लहानपणीच केली. 
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मोठ्या प्रनतथयश व्यक्तींना काययक्रमाला ननमंबत्रत करणे, िंपूणय आयोजन करणे 
यात प्रवक्रम रमू लागला. इथेच त्याच्या िामाजजक आणण िांस्कृनतक  leadership 
ची िुरुवात झाली अिे म्हणायला हवे. ह्यातूनच पुढे ‘आरोही’ ह्या िांस्कुनतक 
िंस्थेमध्ये committeeत पुढाकार घेऊन काययक्रम आयोजजत करणे, नाटकात िाग 
घेणे वाढले. sacramento मंडळात िाग घ्यायच्या आिी Austin मंडळात प्रवक्रम 
होता. पुन्हा बे-area त ५ वर्षे राहहल्याने मराठी मंडळे कशी चालतात, त्यांचे कायय 
हे किे एक challenge अिते हे प्रवक्रमला अनुिवाने माहहती झाले आहे. त्याचा 
आपल्या मंडळाला फायदाच होत आहे. 

प्रवक्रमला िंगीत ऐकण्याची पुष्ट्कळ आवड आहे. ‘old is gold” अशी हहदंी व मराठी 
गाणी ऐकणे हा त्याचा खाि छंद. बहुतांशी मराठी माणिाप्रमाणे ‘सशवाजी’ हे त्याचे 
दैवत. त्याने एक गोष्ट्ट राजांबद्दल िांधगतली जी माझ्या अजनूही मनात ठिली आहे 
– तो म्हणाला कक आपल्या इनतहािात अनेक mythological आदशय आहेत. पण 
किी किी काही प्रिंगावरून वाटते कक ते खरे अिेल कक नाही. पण सशवाजीने जे 
काही करून दाखवले त्याचे प्रत्यक् पुरावे नुिते त्या वेळेच्या नोंदीत आढळते अिेच 
नाही तर जागोजागी प्रत्यक् पुरावे आढळतात. त्यामुळे सशवाजीच्या अचाट कतुयत्व व 
कामधगरीबद्दल नतळमात्र िंशयाला जागा नाही. म्हणजे जे वाचतो ते खरेखरेु झाले व 
सशवाजीने केले यावरून राजांबद्दल जास्तच कौतुक, असिमान वाटतो. ककती खरा 
आहे हा प्रवक्रमचा वेगळा प्रवचार व मुद्दा! 

अजस्मताचे िगळे बाळपण तिेच शालेय व कोलेज सशक्ण - पुणे एके पणेु. नतथून 
इंजजननयर झाल्यावर, नतचे व प्रवक्रमचे लग्न झाले. प्रवशरे्ष म्हणजे, अमेररकेत 
आल्यावर san jose state university मिून इलेक्रीकल इंजजननयर हह मानाची 
उच्च पदवी नतने िंपादली जयामुळे intel कंपनीत नोकरीपण पटकन समळाली. पुणे 
व नागपूर जरी दरू अिले तरी त्यांचा रीतिर arranged प्रववाह २००८ मध्ये झाला 
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व ते दोघे इथे आले (तो आिी दोन वर्षे इथे होता). त्यांचा गोड मुलगा २०१२ िाली 
त्यांच्या जीवनात आला. त्याचे नाव आहे ‘प्रववान’ (Vivaan) जे एक ‘कृष्ट्णा’चे नाव 
आहे. िांगायची गोष्ट्ट म्हणजे प्रववानचा जन्म ‘लक्ष्मीपूजन’ च्या हदवाळी हदवशी 
झाला. २० महहन्याच्या छोट्या vivaanला “धचऊताई धचऊताई दार उघड” ह्या 
मराठमोळ्या बालगीताची, ह्या अस्िल मराठी घरात, गोडी वाटली तर नवल ते 
काय!  

प्रवक्रम व अजस्मता दोघे computer प्रोफेशनल; प्रवक्रम HP (Roseville) कंपनीत 
तर अजस्मता Intel (कुठे ते िांगायला हवे का!) मध्ये. प्रवक्रमच्या कामाचा मुख्य 
िाग networking/software मिला तर अजस्मता आहे hardware/verification 
मध्ये. अजस्मताने Intel मध्ये Folsom मध्ये जॉब घेतला ते आपल्या िवाांिाठी 
चांगलेच झाले कारण त्यामुळे प्रवक्रम bay-areaतील नोकरी िोडून इथे आला व 
आपल्याला त्यािारखा समत्र, leader, समळून गेला.  

जॉब व मुलगा िांिाळून अजस्मताला लोकांना िेटणे, िांस्कुनतक काययक्रमात िाग 
घेणे मनापािून आवडते. म्हणूनच कक काय, नतने १६ ऑगस्ट ला India Day 
event मध्ये आपल्या मंडळाचा जो कोळी dance िादर होणारा आहे त्यात िाग 
घेतला आहे. आणखी िांगायची बाब म्हणजे, नत अनतशय िुग्रण अिून उत्तम 
पदाथय बनवते अशी कौतुकाची पावती प्रवक्रमने स्वतः हदली. नतची specialty dish 
म्हणजे ‘दाबेली’ (अहाहा, किी एकदा खातो अिे झाले!)  

९०% मराठी कुटंुबाप्रमाणे, प्रवक्रम व अजस्मतािुद्धा ageold व typical ‘देिी’ 
dilema तून जात आहेत कक अमेररकेत रहावे का मायिूमीला कायमचे परतावे. 
माझी खात्री आहे कक बहुतेक लोकांिारखे हे दाम्पत्यपण त्यांच्या दृष्ट्टीने योग्य 
ननणयय घेईल.  पण ननदान आत्तातरी आपण खरू्ष राहूया कक प्रवक्रमिारखा उमदा 
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तरुण आपल्या िागात आहे, आपल्यात आहे व मंडळात चांगला मागयदशयन करत 
आहे. जर िेटला निाल तर ह्या बोलक्या व्यक्तीला मंडळाच्या पुढील काययक्रमात 
नक्की िेटा. प्रवक्रम आणण अजस्मता, तुम्हाला दोघांना िन्यवाद, हह तयारी 
दाखवल्याबद्दल व या आठवड्यात एक छान िंध्याकाळ माझ्याशी मनिोक्त गप्पा 
मारल्याबद्दल!  

पुढील अकंात अिेच िेटू आपल्यातीलच आणखी कोणी एका जोडीला! 
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 मराठी शाळा 

 पल्लवी िावंत - शाळा िंयोजक 

 

गेल्या वर्षी मंडळाने िॅक्रामेंटो मध्ये मराठी शाळा िुरु केली. ही शाळा म्हणजे 
मराठी मंडळ िॅक्रामेंटो, बहृन्महाराष्ट्र मंडळ आणण िारती प्रवद्यापीठ, पुणे ह्यांच्या 
िहकायायने िुरु केलेला एक नवीन उपक्रम!  िध्या ३ हठकाणी (Roseville, 
Folsom, Balvihar) िरणाऱ्या ह्या शाळेमिून एकंदरीत ३६ मुले मराठीची ओळख 
करून घेत आहेत. कोणतेही नवीन कायय म्हटले की त्यात अडथळे आणण िमस्या 
या आल्याच! मग त्याला मराठी शाळा तरी अपवाद कशी ठरणार? प्रशािकीय 
िमस्या ककंवा पररजस्थतीजन्य िमस्या ह्यांचा ह्यात प्रामुख्याने िमावेश होतो. 
उदाहरणाथय, मुलांची िंख्या जास्त अिूनही िध्या घरी शाळा घेण्याचे अवघड काम 
काही पालक करीत आहेत. फोल्िम शाळेिाठी मुख्यत्वे आम्ही एक नवीन जागेच्या 
शोिात आहोत परन्तू शाळे चे वाप्रर्षयक शुल्क त्यामुळे वाढेल व आणण काही िमस्या 
अजनू येऊ शकतात.  

अिो, ह्या वर्षी शाळेमिून ७ मुलांनी िारतीय प्रवद्यापीठातफे घेतली जाणारी परीक्ा 
हदली. िारती प्रवद्यापीठातफे घेतल्या जाणाऱ्या ५ परीक्ांपैकी ही पहहल्या वगायची 
परीक्ा होती. िवय मुले ह्या परीक्ेत चांगल्या गणुांनी उत्तीणय झाली. ह्यात त्यांचे 
पालक आणण सशक्कांचे मागयदशयन आणण त्यांचा स्वतः चा उत्िाह वाखाणण्यािारखा 
आहे. परीक्ा आयोजजत केल्याबद्दल िौ शीलाताई कुलकणी यांचे मनापािून आिार. 
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पुढच्या वर्षी ची नोंदणी आता िुरु झाली आहे. अधिक माहहती िाठी पालकांनी 
shala@mmsac.org ह्या ई-मेल वर िंपकय  िािा आणण शाळेच्या website 
(shala.mmsac.org) वर शाळेबद्दल माहहती वाचा. 

मराठी शाळा परीक्षेचे कािी क्षि: 

shala.mmsac.org
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https://picasaweb.google.com/109334431543243484453/MarathiShalaExamJune2014 

https://picasaweb.google.com/109334431543243484453/MarathiShalaExamJune2014
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   कववता – पहिला सूयो्य – Contributed by Ajit Natu
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Article below is contributed by Ramesh Kotwal 

Hello MMSAC Friends, 

It has been a pleasure to be a member of MMSAC since its beginning.  It feels good to 

see it flourish and do well.  I have decided to become a Platinum Sponsor of our 

Mandal, because I believe I can bring a good value to young member’s financial 

planning.  I have sophisticated tools which analyze various financial needs throughout 

the life span. It takes into consideration survival needs, college education for children 

and financial support to fulfill Retirement dreams. 

In a way Insurance is not a new idea for any of us. We know that we all need it. (I am 

sure some of you already have Whole Life Policies*). My goal is to show you how to use 

Insurance as a vehicle to achieve all the above mentioned needs.  

What we accomplish through our plan is to remove the market volatility but maintain a 

level of gain whether market goes up or down.  The plan’s biggest driving force is to use 

IRS rules and regulations to generate tax free income. We also have alternatives for 

401K 

For senior members, I have annuities, 401K rollovers and some hybrid products to 

generate tax advantaged income. Please check out my website and do watch Ed Slott’s 

clip about retirement rescue:  www.raykotwal.biz 

A few lines about myself:  I am originally from Pune, settled in US for more than 40 

years. I have an MBA from Kellogg Business School (Northwestern University) I retired 

from Praxair as a director of Global Marketing. 

Looking forward to working with you. 

 Get your existing Whole Life Policies analyzed and possibly bettered at no cost. 

 

People don’t plan to fail, they just fail to plan  

KIFS Kotwal Insurance and Financial Services 

Phone: 916-479-7007     Cell: 916-752-5539  

http://www.raykotwal.biz/
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मराठी शब्दकोड,े चुटके, community roundup  

 सोडवलेली उत्तरे अजजत नातू यांना पाठवा   
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चुटके जोक्स  
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Community Round Up 

Up Coming MMSAC Event 

 3th August 2014 (India Day Indoor Sport day) at Grange Hall, 5807 
Walnut Ave, Orangevale, CA (Carrom, Chess & Quiz ( On India ) 

 16th August 2014 (Independence Day Celeberations – IAS) – Look for 
Flyer that will be sent in August 

o MMSAC has a Koli Dance Performance (Coordinated by – 
Dimple Nimkar, Participants – Vrushali Parab, Vinayak Patil, 
Madhuri Natu, Ajit Natu, Sujata Pawar, Amar Pawar, Priya Josh, 
Shrikant Joshi, Asmita Bobde, Anand Meher, Shubhangi Chitnis, 
Vikrant Sawant) 

o Practices are on going 
o Come and support mandal group on 16th August 

 MMSAC Camping (8, 9, 10 August)  
 Ganesh Chaturthy – 6th September (Time TBD) 

Birthdays: 

 Som and Veer Pawar 
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पुढील अकंात jokes, फोटो, माहिती, recipe नक्की पाठवा. 

Our Sponsors 

Platinum sponsors 

 

http://www.mmsac.org/drupal7/sites/mmsac.org/files/images/2014/newsletter/files/JayJayaraman.pdf
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http://www.CaliforniaIVF.com
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http://www.raykotwal.biz

