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िवीि वषााची सांक्ाांत सर्णािे झालेली सुरुवात नतळगूळासारखीच
गोड झाली, खरां िा? सांक्ाांत म्हर्णजेच सांक्मर्ण, गतीमािता.
साांगायला अनतिय आिांद आणर्ण अशिमाि वाटतो कक
मायबोलीच्या प्रत्येक कायाक्माला आपला पररवार अधधकाधधक
सांख्येिे एकत्र येतो आहे . आम्हाला शमळर्णारा हा प्रनतसाद आणर्ण
माधुरी वैद्य याांची खास कलाकृती
नतळगळ
ु ाची सतार

सहकाया म्हर्णजेच आपल्या आमच्यावरील प्रेमाचे आणर्ण ववश्वासाचे
अिमोल प्रनतक आहे . असाच ववश्वास, असेच प्रेम, आणर्ण असाच
उत््फूता प्रनतसाद आम्हाला या िवीि वषाातही शमळे ल याची खात्री

आहे . मायबोलीची यि्वी परां परा पढ
ु े चालू ठे वण्यासाठी उत्तमोत्तम मिोरां जिाबरोबरच काही अशििव
प्रयोग करण्याचाही या वषी आमचा ववचार आहे आणर्ण आपल्या सवाांच्या सहकायाामळ
ु े च ते यि्वी

सौ. वषृ ाली पें ढारकर
ड़ॉ. राहुल म्हसकर
श्री. मायकेल ड़ॅनिअल्स

सौ. ियिा वाबळे
श्री. समीर खािववलकर

श्री. आशिष कुलकर्णी

होतील असा ववश्वासही आहे .
मायबोली कायाकाररर्णीतफे आपल्याला मि:पव
ा धन्यवाद आणर्ण िवीि वषााच्या हार्दा क िुिेच्छा!!!
ू क
आ प ली ,

सौ. मेधा फडर्णीस
सौ. ियिा वाबळे
सौ. वषृ ाली पेडर्णेकर

मे धा फ ड र्णी स

सौ.

उत्तरा ताांडेल

मायबोली मेळावा कायषकाररणी २०१४

(डावीकडूि उिे) समीर खािववलकर, राहुल म्हसकर, मायकेल ड़ॅनिअल्स, आशिष कुलकर्णी

(डावीकडूि बसलेले) मेधा फडर्णीस, वष
े , ियिा वाबळे , वष
ृ ाली पेंढारकर, उत्तरा ताांडल
ृ ाली पेडर्णेकर
मेधा फडर्णीस
ियिा वाबळे
िूति कुलकर्णी
मांजुषा िाईक
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िम्कार मांडळी,
मायबोलीच्या वत्ृ तपत्राचे यांदाचे हे सहावे वषा. सौ. मांजुषा िाईक याांिी सुरु केलेल्या या उपक्मातूिच
मला गेली दोि वषा तुमच्यािी सांवाद साधता आला. तुमच्या सवाांच्या पाठीांब्यामुळे आणर्ण

प्रोत्साहिामुळे वत्ृ ताांचे सांपादि करतािा मला खरां च खप
ू मजा आली. तुम्हालाही वाचायला आवडले
असेल अिी आिा करते.

आगामी वत्ृ ताांची सांपादकीय जबाबदारी तेजल कोळवर्णकर आणर्ण सौ. राजश्री शलमये साांिाळर्णार

आहे त. मायबोली पररवारातफे तेजल व सौ. राजश्रीचे अशििांदि आणर्ण त्याांिा खप
ू खप
ू िुिेच्छा!
त्याांची ओळख आपल्याला वत्ृ ताांतूि लवकरच होर्णार आहे पर्ण तरीही हा छोटासा पररचय.
धन्यवाद,

मेधा फडर्णीस

तेजल कोळवणकर

तेजल व्यवसायािे ऑक्यप
ु ेििल थेरवप्ट आहे . Rehabilitation Science
मधे युनिवशसाटी ऑफ वपट्सबगा मधूि नतिे मा्टसा केले आहे . सध्या ती
St. Pete.येथील Kindred हॉस््पटल मधे काम करते.

तेजल मूळची मुांबईची. मराठी वाचिाची,शलखार्णाची, आणर्ण प्रवासाची नतला
खूप आवड आहे . मागील वषाापासूि ती St. Pete. मधे रहात असूि

मायबोली पररवाराची सद्य आहे . िारतीय सर्ण समारां ि, साां्कृनतक
कायाक्म यात नतचा िेहमीच सक्ीय सहिाग असतो.
सांपका: tejalk27@gmail.com

सौ. राजश्री ललमये

राजश्री मूळची पुण्याची. केतििी लग्ि झाल्यापासूि गेली १२ वषा ती

Tampa मधे रहात आहे . त्याांिा उमा आणर्ण वप्रया या दोि मल
ु ी आहे त.
राजश्रीला वाचि, िरतकाम, आणर्ण ववर्णकामाची खूप आवड आहे . तसेच
नतिे गाण्याचे शिक्षर्ण घेतले आहे आणर्ण गार्णे म्हर्णायला नतला

मिापासूि आवडते. िवीि गोष्टी शिकण्याची राजश्रीला खूप हौस आहे .
सांपका: limayerajashree@hotmail.com
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FIA आयोस्जत , २६ जािेवारी २०१४ रोजी , प्रजासत्ताक र्दिानिशमत्त ‘ 100 years of Bollywood
Cinema ’ यावर आधाररत िरलेल्या प्रदिािात मायबोली मेळावा कायाकाररर्णीिे अशिमािािे सादर
केलेला मराठी धचत्रपट सस्ृ ष्टचा हा गौरव ….
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FIA आयोजजत प्रजासत्ताक हिनाननलमत्त, २६ जानेवारी २०१४ रोजी झालेल्या

समारं भात मायबोली मेळाव्याच्या कायषकत्याांचा आणण सिस्यांचा उत्स्फूतष सहभाग.
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अलभनंिन —- माधुरी वैद्य …. FIA आयोस्जत पाककला ्पधेत , ‘ बांगाली शमठाई - सांदेि ‘ या
पाककृतीला प्रथम पाररतोवषक

२०१४ मधील आगामी कायषक्रम ****

२२ माचष... रं गपंचमी आणण पपकननक

१९ एपप्रल ...गुढीपाडवा

६ सप्टें बर....गणेशोत्सव
१ नोव्हें बर...हिवाळी

या तारखा काही अपररहायष कारणांस्तव बिलण्याची शक्यता आहे याची कृपया नोंि
घ्यावी.

लवकरच भेटूया....
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