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एकपवसाव्या शतकाचे Sweet Sixteen सुरु झाल्यापनपमत्त सवव
वाचकां ना आपर्ण MMTB पररवाराला मनःपूववक शु भेच्छा !
“One day at a time the gift of life is unwrapped” , असं
म्हर्णतात. येर्णारे प्रत्येक वषव त्यासोबत सुख, आनंद, आश्चयव , पवरह , कष्ट असे
अनेक प्रसंगरुपी 'पगफ्ट् स' घेऊन येते. तर या २०१६ च्या ‘ Magic Box ’ मध्ये
आपल्यासाठी कोर्णती आपर्ण पकती पगफ्ट् स असतील याची हुरहूर आपर्ण
उत्सु कता मलाही वाटते आहे . नवीन वषाव त ‘ पुढे काय होईल ‘ या पवचारां ना
सोबत असते ती ‘ मी नवीन वषाव त काय करे न ‘ या पवचारां ची, अर्ावतच नवीन
वषाव तील संकल्ां ची ! या ‘New year resolutions’ च्या बाबतीत काही
जर्णां च मत असते की, नवीन चां गल्या गोष्टी सुरु करण्यासाठी १ जानेवारीची
गरज नसते; मात्र दु सरा वगव जो अगदी आवजूव न, उत्साहाने काहीतरी एक
संकल् नक्कीच धरतो. हा संकल् नवीन अर्वा जु नाच, दरवषी
असफलपर्णे पाठपुरावा केले ला, तरीही नव्या उत्साहाने पुन्हा सुरु केलेला
असाही असतो. यां त सवाव पधक लोकपप्रय असे संकल् म्हर्णजे ' वजन कमी

सहसाांपादक
सौ. राजश्री पलमये
1

करर्णे ', 'व्यायाम पकंवा पफटनेस चे वेळापत्रक नेमाने पाळर्णे ' आपर्ण माझ्या मते समस्त
मपहलावगाव चा आवडता संकल् म्हर्णजे 'या वषी shopping वर कमीतकमी खचव करर्णे !'
नव्याचे काही नवीन मपहने जातात. रोजच्या रोज मनाला समजावून पशस्त पाळली जाते, मोह
टाळले जातात आपर्ण आपर्ण संकल् पूर्णव करण्याच्या मागाव वर कसे बरोबर आहोत म्हर्णू न मनाला
अगदी आनंद होतो. अशातच येतो तो 'एक पदवस'. मनाशी वाटाघाटी करून "एक पदवस ठीक
आहे , उद्यापासून परत सुरु करूया" असं म्हर्णताना, तो ‘उद्या’ हातातून कधी पनसटतो ते कळतही
नाही. मग येते स्मथर्ती, 'पुन्हा जै से र्े '.
वाचकहो, याबाबतीत तु म्ही काही एकटे नाहीत. हा अनुभव जवळपास आपर्णा सवाां नाच
कधीनाकधीतरी आले ला आहे . दै नंपदन आयुष्याच्या रहाटगाड्यात, ठरवून चां गला बदल घडवून
आर्णर्णे हे काही सोपे काम नक्कीच नाही. मात्र अशातही हे शक्य करून दाखवर्णा-यां ना kudos !
तु मच्यापैकी कोर्णी असा एखादा संकल् पजद्दीने पूर्णव केला आहे का? कोर्णी ब-याच
वषाां पासून मनात राहून गेलेली आवडीची गोष्ट केली आहे का? संकल् पाळताना काही मजे दार
अनुभव आले आहे त का ? तु मचे पवचार आपर्ण अपभप्राय आमच्या पयांत जरूर पोहोचू द्या.
तु म्ही आम्हाला newsletter@mmtbusa.org ला email पाठवू शकता पकंवा आमच्या
contact number वर संपकव साधू शकता आपर्ण आम्ही तु मच्याशी फोनवर संवाद साधून तु मचे
अपभप्राय जार्णू न घेऊ. तर यंदाचा हा मकरसंक्ां तीचा सर्ण आपर्ण हे नवीन वषव तु म्हा सवाां ना
संकल्पसद्धीचे जावो ही ‘Team Newsletter’ कडून सपदच्छा !
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यंदा आपल्या मंडळाचा पदवाळीचा कायवक्म पडसेंबर १२, २०१५ रोजी ‘Hindu Temple’,
येर्े झाला. थर्ापनक कलाकारां ना कला गुर्ण सादर करण्याची संधी दे ण्याकरता,

पदवाळीच्या

कायवक्मात मायबोली मंडळाने पवपवध गुर्णदशव नाचा कायवक्म आयोपजत केला होता. या
कायवक्माचे सूत्रसंचालन आपल्या युवा पपढीने केले होते .

‘भारतातील पवपवध नृत्यप्रकार’

ही

संकल्ना कलाकारां ना दे ण्यात आली होती. या संकल्ानेवर आधाररत आपल्या कलाकारां नी
कास्मिरी, कोळी, गरबा, लावर्णी असे पवपवध नृत्य प्रकार सादर केले. तसेच काही कलाकारां नी
गार्णीही सादर केली.
या कायवक्माच्या मध्यंतरात आपल्या मंडळातील सापहत्य प्रेमी सौ. मंजू नाईक, आपर्ण सौ.
नीपलमा दे शपां डे यां नी संपापदत केले ल्या 'अपभरुची' या वापषवक मराठी अंकाचे प्रकाशन
डॉ. श्री. रघुनार् डु ं बरे यां च्या हस्ते करण्यात आले, हे या अंकाचे नववे वषव आहे . तसेच
कायवक्मादरम्यान मायबोली सपमती सदस्ां नी २०१५ चा वापषवक अहवाल ही सादर केला.

पदवाळी च्या कायवक्मानंतर मंडळाने आखलेल्या उपक्मां पैकी Feeding America ह्या
संथर्ेला मदत करण्याचा स्वयंसेवी उपक्म आखण्यात आला होता. पडसेंबर १९, २०१५ रोजी
आपले स्वयंसेवक Feeding America या संथर्े ला मदत करण्यासाठी

गेले होते.

http://www.feedingamerica.org/take-action/volunteer/

समाजातील गरजवंतां ना पैशां खेरीज आपला अमूल्य वेळ दे ऊन मदत करण्याची संधी ह्या
सामापजक उपक्मां द्वारे पमळते. वषवभरात आपले मदाल असे बरे च स्वयंसेवी उपक्म आखत
असते. तर ह्या उपक्मां मध्ये आपर्ण सवाां नी जरूर सहभागी व्हावे हीच अपेक्षा !
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नेहमीप्रमार्णे यंदाही आपर्ण आपल्या पररवारातील व्यावसापयकां ची ओळख करून घेर्णार
आहोत. या वेळेचे व्यावसापयक आहे त, श्री. महे श आपर्ण सौ. अक्षता कनवाडे . त्यां च्या व्यवसायाची
ओळख त्यां च्याच शब्दात करून घेवूया.
I came to US about 14 years ago and have been in
Tampa Bay area for last 11 years. I have studied and worked
as a mechanical engineer with interests in new technologies
and gadgets. With a little bit of business background in
family, I always aspired to have my own company. My wife
Akshatha has a strong background in HR/Recruitment. She
has worked with various reputed companies recruiting IT
Professionals.
In Tampa Bay area, it is not easy to find Marathi friends (or Indians in general)
with the engineering experience as we have more of the IT professionals. Most of my
friends here are from IT background, which in turn gave me exposure to entirely new
world and opportunities. Along the way I learnt about some of the latest IT
technologies. We soon realized that there is a huge demand for such expertise but
talent supply is inefficient. We just needed a platform to offer training and staffing for
these niche technologies. All this was just the recipe we needed to finally start
something new and exciting.
Last year we decided to start our company with a vision to specialize in the field
of Cloud Computing and DevOps. Once we gave it a serious thought, we realize it really
is not that difficult. All you need is ‘a will and a plan’. Finally, last year we turned this
dream in a reality. We formed a new company under the name of Novus InfoSolutions.
Initially, it was little painstaking to complete some of the legal formalities and other
logistics. The toughest decision for us was coming up with the name of the company.
Our team is a group of IT professionals with the extensive experience in Cloud
computing, DevOps, BigData, etc. I am working as a Marketing manager as well as
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learning to build the company website by generating graphics, web and other media
contents. This work is outside of my norms but it is very exciting and interesting. I am
learning new things every day. Akshatha is also onboard with us in this venture. She is
helping the company with all the HR and recruitment needs. Akshatha is responsible for
sourcing and interviewing the candidates. She also helps arrange the training sessions in
various subject matters.
We have already started working on our 2 new products for the medical
professional along with the first batch of training program for Cloud computing. We
need your blessings to continue our success and grow this venture to the next level.
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There are few students among our family that have been part of a
competition named ‘Odyssey of the Mind’. They have also achieved success in it
on various levels. Rucha Tandel is one of them.
“Odyssey of the Mind is a competition that teaches students to learn
creative problem-solving methods while having fun in the process. For more than
twenty five years, this unique program has given students from preschool till
college an opportunity to display their problem solving skills, teamwork and
creativity.
I have been part of this program for over a decade now and I can truly say
it has been a program that has shaped me into a more out going and confident
person. This year I have been asked to become a regional c for this competition,
where I get to train people from all around the Tampa Bay Area to help judge this
competition”.
You can read more about this competition on this website:
http://www.odysseyofthemind.com/learn_more.php
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