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िमस्कार मांडळी, 

मायबोली मेळाव्यािे आयोजित केलेल्या होळी आणण रांगपांचमीच्या धमाल सहलीिांतर तीि आठवडयातच 
गुढीपाडवा समारांभाच्या निममत्तािे लवकरच आपल्या सवाांच्या भेटीचा योग आला आहे. होळीनिममत्त 
आयोजित वावषिक सहलीला अनतशय उत्स्फूति िनतसाद ममळाल्यामुळे आमचा उत्साह द्ववगुणीत झाला 
आहे. असेच भरभरूि िोत्साहि आपण यापुढेही देत राहाल याची खात्री आहे. 
Questions provide key to unlocking our unlimited potential---- Tony Robbins 

आपल्याला आठवतच असेल की गेल्या सांक्ाांतीच्या कायिक्मात काही मोिकेच पण महत्वाच ेिश्ि आम्ही 
‘सव्हे’स्वरूपात आपल्यासमोर माांडले होत.े आपणही तत्परतेिे आपले सवि मुद्दे आमच्यापयांत पोहोचवलेत 
त्याबद्दल मिापासूि आभार! 
 सवाित महत्वाच ेम्हणिे मांडळाच्या कायिक्माांिा येण्यामागील आपला उद्देश काय असतो हे आम्हाला 
िाणूि घ्यायच ेहोत.े आपला देश, आपली माती सोडूि दरू येऊि ककतीही वषि झाली तरी मायभूमीची ओढ 
काही कमी होत िाही. उलट वाढतचे. त्यामुळेच मराठी मांडळातील कायिक्माांच्या निममत्तािे मराठी 
माणसाांच्या गाठीभेटी, गप्पागोष्टी होतात, मराठी साांस्कृनतक कायिक्म बघायला ममळतात यावर ह्या  
सव्हेमधूि सवाांच ेएकमत झाले. आपल्या मुलाांिा मराठी सांस्कृतीची, ववववध सणावाराांची ओळख व्हावी 
ह्यासाठी हा आटावपटा आहे हेही बऱ्याच िणाांिी िमूद केले. अस्सल मराठमोळ्या पद्धतीच ेिेवण कोणाला 
भुरळ घालत ेआहे , क्ीडािेमीांिा ववववध खेळाांच्या आयोििात रस आहे तर कोणाला साड्या आणण 
दागगनयाांची हौस ह्या सणासमारांभाच्या निममत्तािे करायला ममळत ेआहे हे वाचूि खूप मिा वाटली. 
आता ह्या कायिक्माांिा येण्यासाठी सवाांिाच सोयीच ेपडले असे मध्यवती ठठकाण म्हणिे आपले ठहांद ू
मांठदर  योग्य आहे यावर बहूमत झाले. देवदशििाचा योगही त्यामुळे छाि िुळूि येतो यात शांकाच िाही. 
 
संपादकीय...पुढील पानावर चाल.ू.. 

मेधा फडणीस

ियिा वाबळे

िूति कुलकणी
मांिुषा िाईक 

MMTB Inc

         नूतन वर्ष शुभेच्छा 
िववि वषािची िवी पहाट, सोिेरी स्वप्िाांची सोिेरी लाट 
िववि ठदशा िववि वाट, गुढीच्या ठदिी गोडधोडाचा थाट 
 

  िवी पालवी िवी लता, िववि आशा मिात आता  

 िवा ववश्वास मिी धरता, होई स्वप्ि साकार आता 
 
होता िववि आयुष्याची सुरुवात, तेवत ठेवू ही आशचेी वात 
  

 सुरुवात करा िोमािे हीच आता ईच्छा            
मायबोली मेळाव्यातफे तुम्हा सवाांिा हाठदिक शुभेच्छा 

                                                 सौ. अठदती देशपाांड े 
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 मांडळाच्या गेल्या बारा वषाितील सवि कायिकारीणीांच ेएक महत्वाच ेउठद्दष्ट म्हणिे सभासद सांख्येत 
िास्तीतिास्त भर. आपल्या आिूबािूला, ममत्रपररवारात अिेक मराठी कुटुांब भेटतात पण ती मांडळी कायिक्माांिा 
का येत िाहीत हा िश्ि कायम पडतो. िुनया सदस्याांचा िवीि सदस्याांिा आपल्यात ि सामावूि घेण्याचा कल 
इथपासूि त,े मुले खूप लहाि आहेत अशी अिेक उत्तरे या ‘सव्हे’ मधूि ममळाली. काहीांिा मांडळाच ेशुल्क 
िास्त वाटत ेतर काही इतर  भावषक  मांडळाांच ेसभासद आहेत. वाहतुकीची सोय िाही ही काहीांची अडचण तर 
आम्हाला मांडळाववषयी पुरेशी माठहतीच ममळत िाही अशी काहीांची तक्ार. काही मांडळीांिा मात्र एकां दरीतच 
‘socialization’ ची नततकीशी गरि भासत िाही. असो.  
 आपल्या उत्तराांइतक्याच आम्हाला महत्वाच्या वाटल्या त्या आपल्या मौमलक सूचिा. िवीि सभासदाांिा मेळाव्याच्या पररवारात 
सामावूि घेण्यासाठी आणण युवा वपढीचा मांडळात िास्तिास्त समावेश होण्यासाठी काही अमभिव कल्पिा आपण माांडल्यात त्याबद्दल 
धनयवाद.   
 मांडळी, आिच्या घटकेला मायबोलीच्या सभासदाांची सांख्या ऐशीांच्या घरात आहे आणण लवकरच ती सांख्या तीि आकडी होईल ह्याची 
खात्री आहे. इथूि पुढेही उत्तमोत्तम मिोरांििाच ेकायिक्म आपल्यासमोर सादर करण्यासाठी आम्ही सतत ियत्ि करूच, मात्र 
आपल्या सवाांच्या मदतीमशवाय हे शक्य िाही. सध्याची महागाई, वाढता खचि लक्षात घेता, कायिक्माांच्या अचूक नियोििासाठी 
मांडळाला आगथिक पाठबळाचीही आत्यांनतक आवश्यकता आहे. तवे्हा सभासदाांिी लवकरात लवकर वावषिक वगिणी पाठवावी ही िम्र 
वविांती! 
ह्या सवि यशस्वी वाटचालीमध्ये मसांहाचा वाटा असतो तो आपल्या स्वयांसेवकाांचा. िुकत्याच झालेल्या सहलीच्या वेळी याचा सुखद 
ित्यय आला. पुनहा एकदा सवाांच ेमि:पूविक आभार! आमच्यावरील लोभ असाच कायम असावा. 
आपली, 

मेधा फडणीस    

Maayboli Melava Welcomes….. 

 
  

  

Namaskar Mandali! Aamhi Sawants. We have recently moved to 

Brandon from Somerset, NJ. Rishi and I (Gauri) are childhood 

friends and have grown up together in     Borivli, Mumbai. Rishi 

is a Structural Engineer and I hold a doctoral degree in         

Economics. We are blessed with two beautiful children: Sonika 

(2 years) and Arjun (6 months). We like to enjoy all the good 

things that life has to offer and love meeting people. Thrilled to 

be a part of MMTB and looking forward to participate in the 

group activities. Many thanks to the MMTB parivaar for the 

warm welcome! 

We are originally from Pune. I practiced as a cardiac surgeon 

up North, recently moved to a warmer climes, to Westchase. 

We would love to meet Marathis, more the merrier. 

 

Chitra and Ajit Damle 
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 Hearty Congratulations!!! 

 
 Dhruv Krishnan, son of Sadhana Ginde (Carrollwood Day School, 

4th Grade) won 2nd place in the Hillsborough County Public Library              

Cooperative (HCPLC) Hispanic Heritage Festival Bookmark Competition. 

This contest took place in October, 2012 and was open to all elementary 

school children in Hillsborough County. He had to decorate a bookmark 

using a "Hispanic" theme. His bookmarks are available in all Hills-

borough County public libraries. Dhruv is also a straight ‘A’ student.            

 In early April, the Clinton Global Initiative University  

(CGI U) meeting was held at the Washington University in St. 

Louis, and Prachiti and Pranali were invited to attend CGI U for 

their commitment to action in education- The  Mobile  Science 

Lab: Toys from Trash. The CGI U is an annual meeting that 

brings together students to develop commitments to action 

across five focus areas: education, environment,  climate 

change, peace, human rights, poverty alleviation, and public 

health. CGI U is modeled after the Clinton Global initiative, 

which brings together world leaders to take action on pressing 

global challenges. This year, CGI U hosted around 1200 students from 75 countries and 

300 universities to network with other global change-makers in order to share 

knowledge and skills, identify potential partners, and define plans of action for the   

coming months. At CGI U, Pranali and Prachiti Dalvi presented their project during the 

CGI U Exchange Dinner and were featured in the Elite Eight for the CGI U Commitments 

Bracket Challenge. Additionally, they were each awarded Resolution Fellowships from a 

pool of three hundred projects entered in the Social Venture Challenge.  

BMM recognizes members of Marathi Community for their outstanding achievements and contri-

bution to the Marathi community and the North America community at large. These prestigious 

awards are given once every 2 years during BMM’s biennial convention. The next convention will 

be held in Providence, RI, from July 4th to July 7th, 2013. 

MMTB proudly nominates the following members in respective categories for these awards. 

Science, technology, education, and research----Pranali Dalvi and Prachiti Dalvi 

Community service---- Mrs. Manjusha Naik 

Marathi Shala teacher in North America------ Mrs. Pradnya Mulye 

On behalf of MMTB, we would like to congratulate all the nominees and wish 

them the very best!!! 
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