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िदवाळी

ा काय मािनिम

आ ी पु ा आप

आहोत. मागील काही मिह ात घडले
उपा
डॉ. ी. साद कुलकण
सिचव
ी. संदीप रणिदवे

िदवाळीला आपला प रवार काही

ा

ा ख ते नेच सामोरा जात आहे . घरातील
ा मनातला सल

बाजू ला ठे वून आपण या सणाला सामोरे गेलो.
हे सव सण परं परा आप
दे

साां ृ ितक
उपसािचव
सौ. गौरी कव-सावं त
सौ. जा वी कडे

ा दु ख:द घटनां मुळे यावष

प दत आहे , करायला पािहजे या भावनेनेच जरावेळ तरी आप

उपसिचव
सौ. अ ता शडे
साां ृ ितक सिचव
ी. समीर तांदळे कर

ा भेटीला आलो

ा मनाला सव आघात सोस

ासाठी असा ात का ? केवळ िदवाळीचा िदवस आहे

ाचे बळ

णू न मनात दु :खाचे

मळभ भरलेले असताना आपण दे वासमोर िदवा आिण दारासमोर पणती
न
आप

ीच उजळली असेल आिण या परं परा जप

ाकरता

णू न तरी आपण

ा मनाला सावरायला लागतो.

या कठीण काळात आधाराची गरज असणा-या कुटुं बीयां ना िमळणारा अखंड

खजीनदार
ी. आिशष कुलकण

मदतीचा ओघ पा न मीही याच एक कुटुं बाची एक सद

भोजन व था सिचव
ी.वीरे न दे शपांडे

समथ रामदासां

भोजन व था
उपसािचव
ी. साकेत भंडारे
सौ. रीना खानिवलकर

आप

आहे याचा मला

खूप अिभमान वाटू लागला आहे . कठीण समय येता कोण कामास येतो या
आहे . आप

ाउ

ीला ‘सवजण’ असे उ र आप

ा प रवाराने िदले

ा प रवारातील एकसंधता अशीच िटकून राहो आिण येणारे वष

ा सवाना सुखसमाधानाचे जावो हीच ई रचरणी ाथना!

व ृप सं थापक
सौ. मंजुषा नाईक
संपादक
ते जल कोळवणकर
सहसंपादक
सौ. राज ी िलमये
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MMTB चे मराठीजन सहप रवार १२ स बर या िदवशी HCC Brandon येथे मंडळाचा
गणेशो व साजरा कर
मु

ास एक जमले होते.

ीगणे शाची सामूहीक आरती आिण पूजा क न

काय माला सभागृहात सु वात झाली. यंदा

नाटक '. अटलां टा येथील ‘ कलासंवाद ’

ा काय माचे मु

आकषण होते 'मराठी

ा सं थेतफ ‘केस नंबर ९९’ हे मराठी नाटक सादर झाले.

उ म अिभनय आिण सादरीकरण यामुळे े क

ा रह

मय नाटकात सहज गुंतून गेले होते .

काय माचा शे वटही चिव जे वण आिण ग ा-गो ींनी झाला.
ी. राजे श जोशी यां नी कलासंवाद ही सं था १० वषापूव थापन केली. या सं थे चे उि
मराठी नाटकाची परं परा अमे रकेत चालू राहावी हाच आहे . या सं थे चे सद

तः

हे

ा े ात

काम करत मराठी रं गभूमीचीही सेवा करीत आहे त. ‘महारा फाउं डेशन’ आिण ‘डॉ.
पारनेकर लाइफ सपोट मॅने

ट’

ा NGO तफ अमे रकेतील अनेक मु

शहरां म े ब याच

नाटकां चे अनेक योग झाले आहे त. मानधनाची आपे ा न करता केवळ हौसेपोटी मराठी
रं गभूमीचा वारसा पुढे चालिवणा या या कलावंताचे काय खरे च शं सनीय आहे !
MMTB प रवारातफ कलासंवाद या सं थे चे खूप आभार आिण पुढील वाटचालीसाठी
शु भे

ा!

याखेरीज गणपती ते िदवाळी या कालावधीतील कायका रणीचे काही उप म
नो बर २०१५ – ‘क

ार काळजात घुसली’ हा िच पट Tampa वािसयां साठी MMTB ने

BMM

ा साथीने Tampa Pitcher Show येथे आणला. महारा ात िच पट

आठव

ां

ा आतच असा उ म िच पट पाह

ाची संधी Tampa

दिशत होऊन २

ा मराठी लोकां नी अिजबात

सोडली नाही. शो हाउसफुल क न या िच पट दशनाला लोकां नी चंड आिण यश

ी ितसाद

िदला !
ऑ

ोबर, २०१५ – Announcement of मराठी शाळा three new locations –

Brandon , New Tampa and Westchase.
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वा य सुधार!
आपण िकतीवे ळा हे ऐक े आहे , “अहो, वजन कमी करा , मग तुमचं
करणं कठीणच!

सुधारे !” सां गणे सोपे पण

ा

ातून आपण ाकाहारी अस ो मग तर िकतीतरी ो ा

उपयोगाचे नाहीत. माझी

अव था आिण अडचण तीच!
अमे रके ा आ
वे गवे गळे

ापासून माझे ६५ पौंड वजन वाढ े होते. मी वे गवे ग

ा ो ा

म े भाग घेत ा,

ायाम के े पण वजन कमी होणे कठीण होते. सुरवाती ा वजन कमी झा ं तरी काही मिह ाने

पु ा वजन वाढायचे!
ेवटी म ा भेट ी माझी Heath Coach, ि ं डा आिण ितने म ा एक नवीन प त सां िगत ी. Habits
of Health !.

ाने माझं ४५ पौंड वजन तर कमी झा े च,

झालेला फायदा आिण

ाचे मह

ल ात घेऊन, मी या ो ाम ची कोच

म ा हाच ो ाम आता िबिझनेस
रिहवासी अस े तरी ही Health Coach
सव हे

ोफे न सोबत

ां

ाचबरोबर माझे

ा

ा

ही सु धार े . या ो ाम ने

ायचे ठरवले.

पात वाढवायचा आहे . संपूण अमे रकेम े कुठे ही

णून मी

ां ची मदत क

कते. याि वाय डॉ

ा पे ंट्ससाठीही, मी हा ो ाम करते. मी तुम

र आिण बाकी

ा िवभागात येऊन एक

Healthy Happy Hour असे presentationही करते.
या ो ामचे एकूण ३ भाग आहे त. पिह
आिण १ आपण

ा

ासाठी ५ Medifast जेवणे

ाचे जेवण अशी प त आहे . यानुसार वजन कमी हो

तः कर

ायाम आिण इतर

ा भागात वजन कमी कर

ाची सु वात होताच ,

पूवक जीवनाची प त सां िगतली जाते. जे ा वजन आिण आरो

सुधारते ते ा

दु सरा भाग चा ू होतो. या भागात हळू हळू इतर जेवण चा ू क न, Medifast जेवण कमी केले जाते.
अखेरीस ितसरा भागही ितत
माणब

जेवण सेवन के

ाच मह ाचा ! या भागात आप े च नेहेमीचे जेवण व खाणे आहे परं तु
ाने वजन पु ा वाढत नाही आिण त ेतही बरी राहते.
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माझे वै ि
सु ा आप

णजे, मा

ा भारतीय मसा

ाकडे भारतीयां ना आवडती अ या रे िसपी आहे त ! Medifast ची जेवणे

ाचे वापर क न चवदार कर

िवषयी अिधक मािहती हवी अस ी तर म ा न

ाची यु

ी मी ज र सां गेन. तु ा ा या

ी संपक करा.

जया का (पूव चे नाव- जय ी को ् हटकर)
Email: coachjaya@coachjaya4health.net
Tel: (Cell) 6307156881, Skype 7274980413
माझी वे बसाईट: www.coachjaya4health.net

पू व ची मी आिण आताची मी

 मह ाची गो : पिह
आठव

ा २ आठव

ात साधारणपणे वजन २ ते ५ पौंड कमी आिण नंतर

ेक

ात सरासरी वजन १ ते २ पौंड कमी.

Healthy Happy Hour Presentation at a friend’s house!

4

Marking her sixth year with the American Red
Cross, Aishwarya Pednekar is the Senior National
Collegiate Officer at the USF American Red Cross
chapter. The mission of the American Red Cross is to
prevent and alleviate human suffering in the face of
emergencies by mobilizing the power of volunteers and
generosity of donors. The mission of the National
Collegiate Assembly, which is a team made up of
Collegiate Clubs, their Chapter Contacts, and Volunteer
Management at National Headquarters, is to facilitate
communication and build collegiate partnerships within
each division and across the nation. The National
Collegiate officer is the point of contact at the Hub Club
who is responsible for overseeing all divisional and
national activities relating to the National Collegiate Assembly. AishwaryaPednekar is that
point of contact for the universities in the Southeast Division.
She also withholds an internship position with Course Hero. Course Hero is an
educational technology company that provides students with course-specific content, tools and
services in order to learn more effectively and succeed. Through course hero, students are able
to make good use of all the resources they have available to succeed further in their educational
careers. Course Hero provides students with study documents, tutors, flashcards and more.
Course Hero gives students a platform where they can share their knowledge and discover all
the educational resources they need to succeed. Knowledge drive supports this by expanding the
course hero resources for students all over the world and make students futures bright all around
the world. And so to be able to do this, Course Hero pledged that they will donate one book to a
child abroad for every ten academic documents that are uploaded
to coursehero.com. Aishwarya, as an Intern, is in charge of leading marketing, branding, and
user engagement initiatives at her university. Interns help develop and execute these initiatives,
using their school knowledge, campus connections, group involvement, and insights into
campus life to shape successful ideas.MMTB congratulates Aishwarya and wishes her good luck
for her further life endevours.
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