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मार्बोली मेळािा िृत्तपत्र 

संपादकीर् 
नमस्कार वाचकहो,  
आपल्या मायबोली पररवाराचा वतृ्तांत घेवून आम्ही पुन्हा 
आपल्या भेटीला आलो आहोत. घराघरात झालेल्या 
गणराजाच्या आगमनामुळे वातावरण अनतिय उत्साहाचे 
आणण मंगलमय असे झाले आहे. गजाननाच्या पूजेची तयारी, 
आरास बनवणे या कामांमध्ये कुटंूबातील लहान मोठे सगळे 
अगदी उत्साहान ेसहभागी होतात आणण या लहान मंडळीच्या 
उत्साहाला आणण उत्सुकतेला तर अगदी उधाणच येते. Mom why we do this ? 
How to do that? हे तर अथक चालूच असते. पण या वेळी माझ्या लेकीने माझी 
ववकेट घेणारा प्रश्न ववचारला “आई why this Bappa has big ears, small 
eyes and trunk”? आता ‘देव आहे म्हणून’ हे एकच उत्तर मला माहहत होते. जे 
तीला नक्कीच पटणार नव्हते. आता मला अभ्यासाची गरज पडणार होती. मग 
घरातील मोठी माणसे आणण internet यांच्या मदतीने या प्रश्नांची उत्तरे िोधायचा 
प्रयत्न केला.   
 गणपती बाप्पाचे मोठे कान हे तो सववदरूचे ऐकू िकतो याचे प्रनतक असावेत. 
त्याचे बारीक डोळे हे तो बारकाईने, एकाग्रतेने सवव गोष्टी समजून घेतो याचे प्रनतक 
असावेत. हत्ती आपल्या सोंडेने मोठी मोठी झाडेही तोडू िकतो आणण नततक्याच 
सहजतेने एक बारीकिी सुई पण उचलू िकतो. अिा या बुध्दीमान प्राण्याची  सोंड 
आपल्या गणराजाकडे आहे. अवघडातले अवघड आणण सोप्यातले सोपे काम एकाच 
सहजतेने तो करु िकतो याचेच सूचक ही सोंड असावी आणण आपल्या बाप्पांचे 
लंबोदर हे मोदक खाण्यामुळे नसून ते त्यांच्याकड े असलेल्या अपरंपार ज्ञानाचेच  
प्रनतक असावे असे वाटते. तर असा हा माझा गणेिाच्या गजराज रुपाला समजून 
घेण्याचा आणण समजावण्याचा तोकडा प्रयत्न. जमलाय का ते जरूर सांगा.    



P A G E  2  

MMTB वतृ्तांत   
होळीच्या हदविी झालेल्या Outdoor sports events नंतर MMTB 
मंडळातफे ४ जुलै या हदविी Indoor sports event आयोजीत करण्यात 
आला होता. या हदविी Omar Light Foot Recreation center मध्ये 
कॅरम, टेबलटेननस आणण बुध्दीबळ या खेळांचे आयोजन केले. या सववच 
खेळांमधे लहान-मोठे सगळेच उत्साहाने सहभागी झाले. सवव खेळांचे प्राथलमक फेरीचे सामने झाल्यावर 
थोडावेळाचे मध्यंतर  झाले. चहा, कॉफी 
आणण सदस्य मंडळीनी बनवून आणलेल्या 
चवदार पदाथाांचा आस्वाद घेवून  झाल्यावर 
सवव खेळाडू पुन्हा पुढच्या  उपांत्य आणण 
अंनतम सामन्यासाठी सज्ज झाली.  
याहदविीच्या सवव खेळाडूंचे आणण ववजेत्यांचे 
खूप खूप अलभनंदन ! 
 
आपल्या मायबोली पररवारातफे दरवषी वेगवेगळी स्वयंसेवीकामे आयोजीत केली जातात. यावषी 
आपल्या पररवारातील काही स्वयंसेवी मंडळी ४ ऑगस्टला संध्याकाळी Moffitt Cancer Center च्या 
Hope Lodge येथे गेली होती. तेथे उपचार घेत असलेल्या रुगणांच्या मनोरंजनासाठी या स्वयंसेवकांनी  
वविेषतः लहान मुला-मुलींनी एक सांगीनतक कायवक्रम सादर केला. या कायवक्रमात त्यांनी Piano आणण 
Violin वादन, गाणी आणण नतृ्य सादर केले.  
 
भारतीय स्वातंत्र्यहदना ननलमत्त झालेल्या FIA च्या कायवक्रमात  महाराष्राचे प्रनतननधीत्व 
करण्यासाठी आपले MMTB मंडळ यावषीही ध्वजारोहण समारोहात सहभागी झाले. ‘स्वातंत्र्योत्तर 
काळातील भारत’ अिी यावेळच्या कायवक्रमाची संकल्पना होती. मंडळान ेया संकल्पनेला अनुसरून 
महाराष्रातील ववववध के्षत्रातील सुप्रलसध्द व्यक्क्तमत्व, प्रलसध्द पयवटनस्थळे, पारंपाररक महाराष्रीय 
पोषाख आणण उत्सव याबद्दलची महहती फोटोंच्या रूपान ेसादर केली. 



ओळख उद्योजकाचंी  

 या सदरात मायबोली पररवारातील व्यावसानयकांची ओळख करून घेणार 
आहोत. आपणही जर या पररवारातील व्यावसानयक असाल तर आपली 
माहहती आम्हाला अवश्य कळवा. आता आपल्या पररवारातील 
व्यावसानयका अलमता लसद्दीकी यांची ओळख आणण त्यांच्या  व्यवसायाची 
माहहती आपण त्यांच्याकडून करून घेवूया. 
 
 
मी अलमता आणण माझ्या व्यवसायाचे नाव Moons And Balloons 
Photography. मी फोटोग्राफर-Wedding Photographer आहे.   
मला नेहेमी फोटो काढायला आवडायचे. माझे पहीले मॉडेल माझी मुलगी! ती लहान असताना फोटो 
काढायला लागले तेव्हा मला मी काढलेल्या फोटोंमधला वेगळेपणा आणण कौिल्य जाणवले. त्या 
फोटोंचे सगळयांकडूनच  खूप कौतुक व्हायचे. मी काढलेले फोटो आवडल्यामुळे माझ्या मैत्रत्रणी मला 
त्यांच्या मुलांचे फोटो काढायला बोलवत. लोकांकडून लमळणारा हा प्रनतसाद पाहून मग मी 
 photography हा व्यवसायच करायचा ठरवले. याच वेळी माझ्या सास–यानी मला प्रोफेिनल  
photography साठी वापरला जाणारा कॅमेरा भेट म्हणून हदला. मग या कॅमे–याचा पुरेपूर वापर 
करण्यासाठी photography मधील नवीन तंत्र लिकत गेले.  
 या व्यवसायाननलमत्त मी खूप वेगवेगळया लोकांना भेटते आणण समजू िकते, ते मला फार 
आवडते. तसेच मला Indian Wedding चे फोटो काढायलाही खूप आवडते. कारण पारंपाररक 
वववाहसोहळया मधील संस्कार, भावननकता मी याच संस्कृती मधली असल्याने नीट समजू िकते. 
आपल्या वववाह सोहळयातील आकषवक रंगसंगती आणण संस्कृती मी माझ्या नजरेतून दाखवू िकते. 
www.moonsandballons.com या माझ्या website ला जरूर भेट दया. 
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     KUDOS TO OUR KIDS !! 

Shreeya Deshmukh graduated from King High school program 
this summer. She was band secretary for the Marching Band for  past 
2 years, leader at the Relay for life event for 3 years at King High 
school. She was the president of The Youth  Chapter of Tampa Bay of 
Red Cross.  
Also completed her graduation for Bharatnatyam Dance this summer. 
On Saturday August 2nd 2014, with the blessings of her Guru and love 
and support of family and friends, Shreeya presented an outstanding 
performance and awed the audience. She was presented by her 
Arangetram plaque by her Guru Ms. Jayashree Sadanandan. 
Arangetram is the graduation of the student in their art from. Now she 
has begun with her further education  at University of Florida.  
 
 
 

Radhika kolambekar is graduated from Hills-

borough IB school this year. She graduated with honors 

and has received IB diploma. She has started her fur-

ther education in University of Florida.  

Ruhita Kolambekar graduated from University of 

south Florida in 2012 has chosen a path of Optometry 

in her career road map. She has recently begun with 

new career at New England College of Optometry at  

Boston.  We wish u all Good Luck !  

 
 
Sameer Naik Graduated from Robinson High School. Sameer  
is a  
National Merit Scholarship Finalist and has been a recipient of 
National Security Language Initiative for Youth (NSLI-Y)  
 scholarship. 
Sameer conducted research in Maternal and child health  in  
collaboration with USF faculty and has co-authored  original  
scientific publication. During his high school years, Sameer has 
been part of Boys State and was selected by American Legion to 
go to  Tallahassee and represented Junior States of  America 
(debate club) both at school and statewide conferences. 
He has been selected twice for the Veterans Affairs Hospital  
junior internship program. Sameer is now  attending Rice  
university in Houston, Texas and wants to become a  
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 अन्य भाषांतील साहहत्यीक कलाकृती सामान्यांपयांत पोहोचवण्याचा एक 
महत्वाचा मागव म्हणजे अनुवाद. त्यातही कववतेचा अनुवाद म्हणजे वविेषच. 
श्री. हदलीप चचते्र यांनी पुन्हा एकदा मराठी अनुवाद साहहत्यात ' बहहष्कार ' या 
कववतासंग्रहाने एक महत्त्वाची भर घातली आहे.   

 Phildelphia क्स्थत गुजराती कवनयत्री पन्ना नायक याचं्या सहा 
कववतासंग्रहांपैकी ननवडक १५० कववतांचा श्री. चचते्र यांनी मराठी अनुवाद केला 
आहे. १९७२ पासून ललहहल्या गेलेल्या पन्ना नायक याचं्या कववतां श्री. चचते्र 
यांना वविेष वाटण्याच कारण त्यांच्याच िब्दात सांगायचे तर " ज्या काळात गुजराती साहहत्यात 
क्स्त्रयांनी कववताच काय पण अन्य साहहत्यही  ललहहल नव्हत, त्या काळात पन्नाबेन ची कववता 
खणखणत क्रांतीच गाण गात आली. गुजराती साहहत्यात क्स्त्रयांच  स्वात्र्यंतगीत ठरली ”.  

 पॉप्युलर प्रकािनने नुकत्याच मंुबई येथे १५ जून २०१४ रोजी झालेल्या कायवक्रमात संचालक        
श्री. रामदास भटकळ यांच्या हस्ते हा कववतासंग्रह प्रकालित केला. पॉप्युलर प्रकािनाच्या संपादक 
अक्स्मता मोहहते, ज्येष्ठ कवनयत्री उषा मेहता, ज्येष्ठ लेणखका अचला जोिी, ववववध के्षत्रांतील  
मान्यवर आणण श्री.  चचते्र यांचा लमत्रपररवार यांच्या उपस्थतीत हा सोहळा पार पडला.   

 श्री. हदललप चचत्रे यांची पूवीची काही प्रकािने म्हणजे ‘हहमगंध’ हा कववतासंग्रह तसेच 
भारताबाहेरील मराठी लेखकांच्या कथांचा संग्रह — ‘ कंुपणापलीकडले िेत ’ आणण ‘ मीना - अफगाण 
मुक्तीचा आक्रोि ’.  

 MMTB मंडळकडून श्री. चचते्र याचें   अलभनंदन ! 
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YOUTH  
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YOUTH CORNER  

 As each of us pursue their dreams on American soil, there also emerges a generation of 

Indian-Americans. Yes! These are amongst us, very Indian at heart but quite American in their 

ways and indeed have created a culture of their own. Rucha Tandel a USF student along with 

her friend decided to portray this new culture on a bigger platform. She has been instrumental 

in establishing a student organization, ABCD which aptly stands for American But Cultured 

Desis.  

 As Rucha quotes, “Being Indian America, I realized that when I was in America I was 

considered an Indian and when I visit India, they recognize me as an American, due to this I 

realized people like me never really fit in and we have created a culture of our own that in-

cludes traditions from Indian and American cultures”. Their club indeed represents the very 

unique culture of people who are of Indian heritage yet have grown up here in America. Cur-

rently they have 40 members and approximately 60-70 people come to their events. Dr Rahul 

Mhaskar has been their guiding light in the form of advisor for this club at USF. It is a great 

pride to learn of events which included Holi celebration and two general body meetings, all of 

which have been successful. 

 As these young stars hike this new venture of making ABCD bigger, they are looking 

forward to gaining support from students, alumni, and the community. Their events are open to 

the public and you can follow their Facebook page to learn more! 


