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अध्यऺ

श्री. ऩयाग वऩतऱे

नभस्काय

भॊडऱी शे नलीन लऴष आऩणा

वुखावभाधानाचे आणण आनॊदाचे जालो शी

उपाध्यऺ

वददच्छा. मा नलीन लऴाषत आऩल्मा नलीन

सचिव

घेतरी आशे त. मा वमभतीरा ऩुढीर

उपसचिव

भालऱत्मा वमभती वदस्माॊचे त्माॊनी

डॉ. श्री. प्रवाद कुरकणी

वमभतीने मेत्मा दोन लऴाषवाठी वलष वूत्रे शातात

श्री. वॊदीऩ यणददले

लाटचारीकयता अनेक ळुबेच्छा. आऩल्मा

वौ. अस्स्भता ळेंडे
साांस्कृतिक सचिव

श्री. वभीय ताॊदऱे कर

घेतरेल्मा

अथक ऩरयश्रभाॊफद्दर खूऩ खूऩ धन्मलाद.

आऩल्मा भॊडऱाच्मा लाटचारीफद्दर,

उऩक्रभाॊफद्दर वलाषना भादशती व्शाली तवेच

साांस्कृतिक उपसाचिव

आऩल्मा ऩरयलायातीर भॊडऱीॊच्मा वलळेऴ काभगगयी

खजीनदार

वलाांऩमांत ऩोशोचाली मावाठी आम्शी नेशभी प्रमत्न

भोजनव्यऴस्था सचिव

ऩरयलायातीर उद्मोजकाॊचीशी भादशती आऩल्मा

भोजनव्यऴस्था उपसाचिव

लऴाषऩावून उद्मोजकाॊची ओऱख करून दे णाये

वौ यीना खानवलरकर

वलऴमीची भादशती मा newsletter भापषत

श्री. आमळऴ कुरकणी

कयतोच. ऩण त्माचफयोफय आऩल्माच

श्री.लीये न दे ळऩाॊडे

ऩमांत ऩोशोचाली म्शणून आम्शी भागीर

श्री. वाकेत बॊडाये
ऴत्त
ृ पत्र सांस्थापक

वदयशी वुरु केरे आशे . आऩण जय उद्मोजक

अवार तय आऩरी भादशती आभच्मा ऩमांत जरूय
ऩोचला. तवेच newsletter वलऴमीच्मा आऩल्मा

वौ. भॊजुऴा नाईक

प्रततक्रक्रमाशी आम्शारा नक्की कऱला.

तेजल कोऱलणकर

कामषक्रभारा आऩण बेटणाय आशोतच.

सांपादक

लऴाषच्मा वुरुलातीरा शोणा-मा वॊक्राॊतीच्मा

सहसांपादक

वॊक्राॊतीच्मा वणाच्मा आऩल्मा वलाषना खूऩ

सहाय्य

ततऱगुऱ घ्मा गोड फोरा !

वौ. याजश्री मरभमे

ळुबेच्छा !

वौ. भेधा पडणीव
1

आढाला
लाचकशो,

आऩरे भॊडऱ लऴषबयात लेगलेगऱे

उऩक्रभ आखत अवते. त्मा वलाांची खफयफात आम्शी
तुम्शारा प्रत्मेक अॊकात दे त अवतोच.

तय वप्टें फय २०१४ ते डडवेंफय २०१४ मा कारालधीत

ऩाय ऩडरेल्मा उऩक्रभाॊवलऴमीचा शा थोडक्मात आढाला.
२ नोव्शें फय २०१४ च्मा वॊध्माकाऱी दशॊद ू

टें ऩर, टॉ म्ऩा, मा दठकाणी MMTB चा लावऴषक

ददलाऱी कामषक्रभ ऩाय ऩडरा. ददलाऱी कामषक्रभ वरु
ु

शोण्माआधी ' वा ये गा भा ' ह्मा उत्तय अभेरयकेतीर
वलाषत भोठ्मा गामन स्ऩधेची तनलड पेयी झारी.

अमबभानाची गोष्ट अळी की आऩल्मा ऩरयलायातीर
वौ. यीना खानवलरकय आणण वौ. याजश्री मरभमे

माॊची ऩुढीर पेयीवाठी तनलड झारी आशे ! अॊततभ पेयी
अगोदय मा स्ऩधेची अजून एक तनलड चाचणी

अऩेक्षषत आशे . अॊततभ पेयी जुरै ४-५ मा ददलळी
शोणा-मा BMM भशोत्वलात शोईर.

मा तनलड पेयीनॊतय वौ. भेधा पडणीव माॊनी

तनलेदन करून ददलाऱी कामषक्रभाची वरु
ु लात

केरी. कामषक्रभाची वॊकल्ऩना शोती 'ऩरयलायातीर
वदस्माॊचे करा प्रदळषन'. मा कामषक्रभाद्लाये रशानभोठ्मा वलषच वदस्माॊना आऩरे करागण
ु वादय
कयण्माची वॊधी मभऱारी. मा कामषक्रभात नत्ृ म,

गामन, कथाकथन, गचत्रकरा प्रदळषन अळा वलवलधाॊगी
कामषक्रभाॊची ये रचेर शोती. रशानगमाॊचा आणण

ऩमाषमाने त्माॊच्मा ऩारकाॊचा उत्वाश खये च कौतक
ु ास्ऩद
शोता. दयम्मान श्री. ददरीऩ गचत्रे माॊनी वौ. ल श्री.
जाॊबेकय माॊची आणण त्माॊच्मा नक
ु त्माच प्रदमळषत
झारेल्मा “
क

”

-

र

ददरा आशे . मा दे णगीफद्दर श्री. जाॊबेकय माॊचे
MMTB ऩरयलायतपे अनेक आबाय !

मा कामषक्रभात याॊगोऱी, कॊदीर आणण पयाऱ

फनलणे ह्मा स्ऩधाषशी आमोस्जत केल्मा शोत्मा. काशी
भोजक्माच वदस्माॊनी ददरेल्मा प्रततवादाभऱ
ु े शी
स्ऩधाष न ठयता कराकृतीॊचे प्रदळषन मा रुऩात

भाॊडण्मात आरी. वलषच कराकृती दाद दे ण्मावायख्मा
शोत्मा. कामषक्रभाची वाॊगता शोताच, वलष वदस्माॊनी

चवलष्ट जेलणाचा आस्लाद घेत आणण जन्
ु मा-नलीन
ओऱखीच्मा भॊडऱीॊना ददलाऱीच्मा ळुबेच्छा दे त,
प्रवन्न भनाने एकभेकाॊचा तनयोऩ घेतरा.

MMTB ने BMM च्मा वाथीने आमोस्जत

केरेरा आणखी एक उऩक्रभ ज्मारा रोकाॊचा बयघोव
प्रततवाद मभऱारा तो म्शणजे, ' डॉ. प्रकाळ आभटे - द
रयमर दशयो ' ह्मा भयाठी गचत्रऩटाचे वादयीकयण. १३
डडवेंफय मा ददलळी Tampa Pitcher Show ह्मा
दठकाणी झारे. डॉ. वौ भॊदाक्रकनी आणण

श्री. प्रकाळ आभटे माॊच्मा आमष्ु मातीर योभाॊचकायी
घटना, भोठ्मा ऩडद्मालय तेशी

ऩरयलायातीर भॊडऱीॊवभलेत ऩाशणे, शा तनस्चचतच

वख
ु द आणण आठलणीत यशाण्माजोगा अनब
ु ल शोता.
माखेयीज मा उऩक्रभात उबा झारेरा रुऩमे ५००००

ऩेषा अगधक तनधी श्री. आभटे माॊच्मा वभाजकामाषरा
भदत म्शणून दे ता आरा !

मावाठी वलळेऴ प्रमत्न घेतरेल्मा वभीय

खानवलरकय आणण भामकेर डॅतनमल्व मा वमभती
वदस्माॊचे आबाय !

कर

ऩुस्तकाची प्रेषकाॊना थोडक्मात ओऱख

करून ददरी. वलळेऴ म्शणजे श्री. जाॊबेकय माॊनी
ऩुस्तकाच्मा ५० प्रती MMTB रा वलक्रीवाठी

दे ऊन

त्मातून मेणाया तनधी MMTB वाठी पॊड म्शणून
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मा

वदयात

भामफोरी

ऩरयलायातीर

व्मालवातमकाॊची ओऱख करून घेणाय आशोत. आऩणशी

जय मा ऩरयलायातीर व्मालवातमक अवार तय आऩरी
भादशती आम्शारा अलचम

कऱला. आत्ता आऩल्मा

ऩरयलायातीर वौ. अददती ल श्री. अवलनाळ दे ळऩाॊडे माॊनी
वुरु

केरेल्मा

स्लयाधना

मा

वॊस्थेवलऴमीची

आऩण त्माॊच्माकडून जाणन
ू घेलूमा.

भादशती

बायतीम अमबजात अथाषत ळास्त्रीम वॊगीताचा

वॊदबष लेदाॊभधेशी आढऱतो. दशॊद ू ऩयॊ ऩये नव
ु ाय प्रत्मष
ब्रम्शदे लाने नायद भुनीॊना वॊगीताचे लयदान ददरे अवा

उल्रेख आऩल्मा ऩुयाणात वाऩडतो. बायतीम ळास्त्रीम

वॊगीताच्मा वलवलधतेने प्राचीन काऱाऩावून आजऩमांत
अवॊख्म वॊगीतप्रेमभकाॊना प्रबावलत तय केरे आशे च ऩण
त्माचफयोफय अलणषनीम आनॊदशी ददरा आशे .

उस्ताद अरीअकफय खाॊवाशेफ माॊनी वलषप्रथभ

दशॊदस्
ु तानी

ळास्त्रीम

वॊगीताची

ओऱख

ऩास्चचभात्म

जगारा न्मम
ू ॉकष भध्मे १०५५ च्मा वुभायाव करून ददरी.
त्मानॊतय

कै.

अभेरयका,

ग्रेट

यमवकाॊना

ऩॊडडत

ब्रब्रटन

वतायीच्मा

यली

ळॊकयजीॊनी

आणण

१०५६

जभषनीभधीर

झॊकायाॊनी

भॊत्रभुगध

वारी

वॊगीत

केरे.

अमरकडच्मा काऱात ऩॊडडत जवयाज , बीभवेन जोळी,
क्रकळोयी

आभोणकय

अळा

अनेक

जगप्रमवद्ध

कराकायाॊच्मा तऩचचमेभुऱे आणण अथक ऩरयश्रभाॊभुऱे
दशॊदस्
ु तानी

ळास्त्रीम

वॊगीतारा

जगात प्रमवद्धी मभऱारी आशे .

बायतात आणण

वलष

बायतीम ळास्त्रीम वॊगीताचे बायतातून मेणा-मा

तवेच अभेरयकेत स्थातमक अवरेल्मा आणण स्लयाॊची
आयाधना कयणा-मा कराकायाॊचे कामषक्रभ टॅं ऩा फे भध्मे

वादय कयणे, दशॊदस्
ु तानी ळास्त्रीम वॊगीताचा टॅं ऩा फे

तवेच फ्रोरयडा भध्मे प्रवाय कयणे मा एकभेल शेतूने
स्लयाधना मा non profit वॊस्थेची स्थाऩना भे

२०११

कामषकायीणी कयीत आशे . स्लमॊवेलक

आणण दशतगचॊतकाॊच्मा मादीत भामफोरी भेऱाला टॅं ऩा फे

च्मा वबावदाॊचा मवॊशाचा लाटा आशे माचा वलळेऴ उल्रेख
अलचम कयालावा लाटतो.
ओशामो

भधीर

स्लयाॊजरी,

फॉस्टन

भधीर

रनषक्लेस्ट मा वॊस्था, तवेच अनेक कराकाय कामषक्रभ

आमोस्जत कयण्मावाठी स्लयाधनाळी वॊऩकष वाधतात.

स्लयधानाचे कामषक्रभ University of South Florida च्मा

Center for India studies च्मा वशाय्माने College of
Public Health च्मा वबागश
ृ ात वादय केरे जातात.
कामषक्रभाची ततक्रकट वलक्री स्लयाधनाच्मा लेफवाइट लय
paypal भापषत केरी जाते.
ऩॊडडत

याधायभण

कीतषन,े

ऩॊडडत

यघन
ु ॊदन

ऩऱळीकय, ऩॊडडत वॊजील अभ्मॊकय,ऩॊडडत आनॊद बाटे ,
ऩॊडडत नागयाजयाल शलारदाय, ऩॊडडत मभमरॊद तऱ
ु णकय,
भॊजऴ
ु ा

कुरकणी-

ऩाटीर,

वयकाय,

ऩुष्कय

भॊस्जयी

आवनाये -केऱकय,

रालण्मा ददनेळ, याशुर दे ळऩाॊड,े ळॊखचुय रादशयी, अळा
नाभलॊत कराकायाॊच्मा तवेच दे फवप्रमा अगधकायी,
वभन्लम

रेरे,

वॊदीऩ

बट्टचमषजी,

कराकायाॊच्मा

वबा

स्लयाधनाने

गचत्रऩट

वॊगीताच्मा

अमबक भुखजी, अनुऩभ ळोबाकय जम गाॊधी अळा
अनेक

नलोददत

आत्ताऩमांत मळस्लीऩणे आमोस्जत केल्मा आशे त.
आणण

रोकवप्रमतेच्मा राटे भधे दशॊदस्
ु तानी ळास्त्रीम वॊगीत भागे

ऩडू नमे आणण माशी वॊगीताचा आनॊद वलष वॊगीत
यमवकाॊना

अनब
ु लता

माला

मावाठीच

स्लयाधना

प्रमत्नळीर आशे . स्लयाधनाच्मा मा कामाषत आऩण वलष
वॊगीतप्रेभीॊनी वशकामष कयाले आणण शातबाय रालाला शी
आग्रशाची वलनॊती. अगधक भादशतीवाठी वॊऩकष:
ईभेर : info@swaradhana.org
दयू ध्लनी : ७२७ ४५१ ९०७५

भध्मे कयण्मात आरी. स्लयाधनाच्मा स्लमॊवेलक आणण
दशतगचॊतकाॊच्मा वशकामाषने दयलऴी वाधायणऩणे तीन ते
चाय

कामषक्रभ

कयण्माचा

प्रमत्न स्लयाधनाची
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वौ.

लऴ
ृ ारी

ऩें ढायकय माॊनी भागची
दोन लऴष आऩल्मा
वमभतीचे अध्मषऩद वाॊबाऱरे. १९९२ ऩावन
ू ह्मा
tampa bay च्मा यदशलावी आशे त. भामफोरी
भयाठीच्मा ऩदशल्मा वमभतीभध्मेशी त्माॊचा वशबाग
शोता. त्माॊचा वमभती अध्मष म्शणून अनब
ु ल कवा
शोता शे जाणून घेण्मावाठी आम्शी त्माॊच्माळी गप्ऩा
भायल्मा.

कवा शोता?

दोन

लऴाषत

मभऱाल्मा.

भरा

अनेक

आऩल्मा

नलीन

काभाच्मा

गोष्टी

दठकाणी

आऩल्मा वशका-माॊफयोफय आऩरी भैत्री शोते. शे काभ

कयताना जे भाझे आधीऩावून मभत्र भैब्रत्रणी शोते ते
वशकायी

आव्शान अवतेच.

घयाची जफाफदायी, नोकयी आणण MMTB

काभ मा

भाझ्मा

र

ऩादठॊफा अवल्माभुऱेच भी MMTB ची

जफाफदायी घेलू ळकरे. भाझ्मा
वमभतीतीर आम्शी वलष
वदस्माॊनी काभाची वलबागणी करून घेतरी शोती.
आणण प्रत्मेक जण नेभून ददरेरी जफाफदायी कवोळीने
ऩाय ऩाडत अवे. माभुऱे आम्शा वलाांनाच काभ कयणे
खूऩ वोऩे गेरे.

भागच्मा दोन लऴाषत वमभती प्रभुख अवण्माचा अनब
ु ल

मळकामरा

वमभती वभोयचे भोठे

ततन्शी जफाफदा-मा एकालेऱेव कचमा वाॊबाऱल्माव?

भामफोरी कामषकायीणी

भागच्मा

लैवलध्मऩूणष कामषक्रभाॊचे आमोजन कयणे शे कुठल्माशी

अवणाय

शोते. शा एक तनस्चचतच लेगऱा

अनुबल शोता. मा काऱात भरा मा भाझ्मा भैत्र वशकामाॊची नव्माने ओऱख झारी. त्माॊच्मातल्मा वलवलध

कौळल्माॊची, करा गुणाॊची नव्माने भादशती कऱरी. शा

एक खयच खूऩ नलीन गोष्टी मळकलणाया आनॊदामक
अनुबल शोता.

गेल्मा दोन लऴाषत तभ
ु च्मा वमभती ऩुढे कोणती
आव्शाने शोती ?

भामफोरी वदस्माॊकडून मभऱारेरा एखादा वॊस्भयणीम
प्रततवादाफद्दर वाॊगू ळकार का?

बायतातल्मा कराकायाॊनी वादय केरेरा
bollywood शा कामषक्रभ

आभच्मा वमभतीने गणेळोत्वलाच्मा
क

त्माॊचीच धयु ा वाॊबाऱणे क्रकॊफशुना आरेख अजन
ू उॊ चालणे
शे एक वुरुलातीच्मा काऱातीर आव्शान शोते. जास्तीत
जास्त रोकाॊना आलडतीर अचमा नलनलीन आणण

आमोस्जत केरा शोता. वगळमाॊनाच

शा कामषक्रभ खूऩ आलडरा. ऩण त्मानॊतय वगळमा जेष्ठ
वदस्माॊनी इतका छान कामषक्रभ वगळमाॊवाठी आणरा

म्शणून, भाझे आणण भाझ्मा वमभतीचे आबाय भानामरा
भरा घेयाल घातरा ! मा यॊ गतदाय कामषक्रभातीर वुयेर

गाण्माॊनी वलाांच्मा आठलणीॊना ऩुन्शा उजाऱा ददरा शोता
म्शणून शी भॊडऱी अततळम खळ
ु शोती. अवा काशी
प्रततवाद मभऱारा की खऩ
ू छान लाटते.

दव
ु या अनब
ु ल म्शणजे. जेव्शा आम्शी BMM florida जे
orlando

आभच्मा आधीच्मा वमभतीने खऩ
ू छान काभ केरे शोते.

१०० years of

भध्मे

झारे

ठयलरे तेव्शा त्मात

त्मात कामषक्रभ वादय

कयामचे

खूऩ वदस्म उत्वाशाने वशबागी झारे. आऩल्माकडीर

ऩन्नावजणाॊच्मा गटाने तेथे कामषक्रभ वादय केरे. आऩण
वादय केरेरा कामषक्रभ खूऩ छान झाराच ऩण आऩल्मा
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भॊडऱाकडून

इतक्मा

भोठ्मा

वॊख्मेने

अवरेल्मा

वशबागाचे, फाकी भॊडऱाकडून खऩ
ू कौतुक झारे. इतक्मा
वगळमा उत्वाशी भॊडऱीॊचे आऩण प्रततनीधीत्ल कयतो

आणण त्माॊच्मावाठी काभ कयतो शे जाणलल्मालय खयच
खऩ
ू शुरुऩ आरा.
तुभच्मा

वमभतीच्मा

कारालधीत

तुम्शी

काशी

फदर

केरेत का नलीन काशी उऩक्रभ चारू केरे का क्रकॊला
चारू अवणाये काशी उऩक्रभ फॊद कयाले रागरे का?

Day

वदस्माॊचा

चारू

प्रस्ताल

कयाला

अवा

शोता. नॊतय

आभच्मा

आम्शी

नक्कीच आलडेर.
अजन
ू दशा लऴाषनी आऩरे भामफोरी भॊडऱाचे बवलष्म
कवे अवाले अवे तुम्शारा लाटते?

आऩरी वदस्म वॊख्मा आत्ता आशे त्माच्मा दप्ु ऩट तयी
व्शाली अळी अऩेषा आशे .

आभच्मा वमभतीने Sports Day शा उऩक्रभ चारू केरा.
Sports

ऩुन्शा अध्मष म्शणन
ू काभ कयामरा आलडेर का?

वमभती

भामफोरी

ऩरयलायाकडून काम काम कामषक्रभ अवालेत मा वलऴमी

जळी

लाढत

जाते

लगषणी शी लाढते.

तळी

वदस्माॊचा

भॊडऱाची वदस्म वॊख्मा

भॊडऱाकडे
ऩादठॊ फा

जभा

आणण

शोणायी

आगथषक

ऩाठफऱ, मा दोन्शी गोष्टी भॊडऱाच्मा वलस्ताया अततळम
भशत्लाच्मा आशे त.

आढाला घेतरा शोता, त्मात आम्शी Sports Day अवाला

का अवे वलचायरे शोते. मा प्रचनारा खऩ
ु च वकायात्भक
प्रततवाद

मभऱारा

रोकवप्रमशी झारा.

म्शणून

तो

चारू

केरा

आणण

भॊडऱाने चारू केरेरा medical Camp शा उऩक्रभ आम्शी

फॊद केरा. मा उऩक्रभारा स्लमॊवेलकाॊकडून खूऩ ऩादठॊ फा
शोता ऩण शा कॅंऩ ज्माॊच्मावाठी आमोस्जत केरा जात

शोता त्माच्माकडून मभऱणाया प्रततवाद काशीवा थॊडाच
शोता

अवा

भागीर

त्माभुऱे आभच्मा

काशी

लऴाषतरा

वमभतीने

अनब
ु ल

शोता.

शा उऩक्रभ स्थगगत

कयण्माचा तनणषम घेतरा.
२००१ भध्मे आऩरे भॊडऱ चारू झारे तेव्शा ऩण तूम्शी
वमभती वदस्म म्शणन
ू काभ केरे शोते तेव्शा आणण
आत्ता काम फदर जाणलरा?
२००१ भध्मे भॊडऱ खऩ
ू च नलीन शोते त्माभुऱे तेव्शाची
आणण आत्ताची ऩयीस्स्थती भध्मे फयाच पयक आशे .
तेव्शाऩेषा आता आऩल्मा भॊडऱाची
वदस्म वॊख्माशी जास्त आशे . आता technology च्मा
भदतीने वलाांच्मा वॊऩकाषत याशाणे क्रकला भादशती
वलाांऩमांत ऩोचलीणे अततळम वोऩे झारे आशे .
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आणण भॊडऱाने शाती घेतरेल्मा ल ऩाय ऩाडरेल्मा

ददलाऱी कामषक्रभात

काभाॊचा भागोला घेण.े माखेयीज MMTB ची website

गतलऴीच्मा कामषकायीणी
भॊडऱाने MMTB च्मा

कामषकायीणीची जफाफदायी दोन
लऴाांवाठी आम्शा ९ जणाॊलय वोऩलरी, आणण

तेव्शाऩावून कामषकायीणीचे वदस्म मा नात्माने आम्शा
वलाांचा प्रलाव वुरु झारा.

आव्शाने माॊची ववलस्तय चचाष केरी आणण काभाच्मा

घेण्मात

खूऩ भदत झारी. आऩाऩल्मा आलडी-तनलडी ल फरस्थाने
रषात घेऊन आम्शी आभच्मा

जफाफदा-मा वलबागन
ू घेतल्मा आशेत. तय आता भी
तम्
ु शारा त्माची थोडक्मात ओऱख दे तो.

मावाठी प्रमत्न केरे जातीर. नुकतेच MMTB चे
Facebook page नव्माने प्रमवद्ध केरे आणण
त्मारा बेट दे णा-माॊची वॊख्मा ७७ ऩावून लाढून

श्री. वभीय ताॊदऱे कय शे MMTB
चे गेरी दोन लऴष वदस्म अवन
ू
Information Technology
षेत्रात काभ कयतात.

वौ यीना खानवलरकय ह्मा
भूऱच्मा कोल्शाऩूय मेथीर

MMTB चे गेरे दोन लऴष वदस्म
अवरेरे श्री. वॊदीऩ यणददले शे
वगचल ऩदालय आशे त.

माॊचा जन्भ भुॊफई आणण ऩुढीर

आमुष्म कोल्शाऩूयभधीर अवून,
अभेरयकेत भयाठी भूऱ दटकलून

ठे लण्मावाठी MMTB च्मा उऩक्रभाॊत वशबागी शोणे
त्माॊना भनाऩावून आलडते.

वौ. अस्स्भता ळेंडे ह्मा
उऩवागचल ऩदालय आशे त

त्मा गेरी दोन लऴष MMTB

च्मा वदस्म आशेत. ह्माॊचा
जन्भ ल मळषण ऩुण्मातरे.
Civil engeneering ची

ऩाचलषबभ
ू ी अवरेल्मा वौ. अस्स्भता वध्मा ‘शॅऩी स्टे शोभ
भॉभ’ आशेत. मा दोघाॊच्मा काभाचे स्लरूऩ

अभेरयकेतीर ल बायतातीर रोकाॊऩमांत ऩोशोचलणे

वाॊस्कृततक वगचल- उऩवागचल :

अवताना त्माॊना आरेरे अनब
ु ल, वभोयीर

वगचल-उऩवागचल :

उऩक्रभाॊची भादशती Tampa Bay खेयीज इतय

२०० ऩमांत ऩोशोचरी आशे !

भागीर दोन लऴष वमभतीचे काभ कयत

जफाफदा-मा आणण त्माची वलबागणी

अगधक चाॊगरी कयणे आणण MMTB च्मा वलवलध

थोडक्मात

अवे की कामषकारयणीच्मा इतय गटाॊना वाॊधून ठे लणे

अवून २००९ ऩावून MMTB
च्मा वदस्म आशेत.

गामन, लाचन आणण

नत्ृ मामबनमाची आलड अवरेरे शे

दोघेशी वाॊस्कृततक वलबागाच्मा काभावाठी वुमोगम
आशे त. माॊच्मा काभाचे स्लरूऩ थोडक्मात अवे

की, उत्तभोत्तभ कयभणुकीचे कामषक्रभ प्रेषकाॊऩमांत
ऩोशोचलणे. स्थातनक रोकाॊच्मा करागण
ु ाॊना लाल

दे ण्माफयोफयच फाशेयीर दजेदाय कामषक्रभ Tampa भध्मे
आणण्मावाठी शे प्रमत्न कयतीर. तवेच MMTB च्मा

कामषक्रभाचे वादयीकयण अगधक आकऴषक कयणे आणण
कामषक्रभावाठी नलीन स्थऱाॊचा ळोध घेण्मावाठीशी
वलळेऴ प्रमत्न केरे जातीर.

खजीनदाय : श्री. आमळऴ कुरकणी MMTB वमभतीची
आगथषक फाजू वाॊबाऱतीर. IT

षेत्रात काभारा अवरेरे आमळऴ,
ताॊब्रत्रक गोष्टीॊभधे कुठल्माशी
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अडचणीत भदतीवाठी नेशभीच तत्ऩय अवतात !
बोजन व्मलस्था :

श्री. वलये न दे ळऩाॊडे शे भुख्म वगचल

भॊडऱी, मा वलष आखरेल्मा मा मोजना आणण

आणण श्री. वाकेत बॊडाये शे

उद्ददष्टे

च्मा कामषक्रभातीर बोजन

१- MMTB च्मा emails ना आलचमक तेथे नक्की

उऩवागचल म्शणन
MMTB
ू
व्मलस्थेची जफाफदायी ऩाशतीर.
अस्वर ऩायॊ ऩारयक आणण

चवलष्ट भशायाष्रीम जेलण

कयण्मावाठी आम्शारा तुभची भोराची

वाथ शली आशे .

प्रततवाद दे त यशा. ( emails ची वॊख्मा कभीतकभी
ठे लण्माकडे आभचा प्रमत्न याशीर )
२- Evites ना लेऱेत

लल प्रततवाद कामषक्रभआखणी

रोकाॊना मभऱलन
ू दे ण्मावाठी शे

ल जेलणाचे अॊदाज घेण्मावाठी खऩ
ू च भशत्लाचा ठयतो.

कयतीर. ऩरयलायातीर

आणण volunteer च्मा काभाॊभधे जास्तीत जास्त बाग

दोघेशी प्रमत्न

भॊडऱीॊच्मा ऩथ्म-ऩाण्माच्मा

वलळेऴ गयजाॊची काऱजी घेण्माचाशी प्रमत्न याशीर.

३- MMTB तपे मोजरेल्मा sports, cultural, charity
घ्मा.

४- कामक्रभाॊभधे fixed cost अवरेरे ( उदा. खाण्माचे

अध्मष – उऩाध्मष :

ऩदाथष, कामषक्रभाची जागा ) खचष उचरण्मावाठी तभ
ु ची

वमभतीच्मा अध्मषऩदी आशे . भूऱचा भुॊफईचा अवरो

MMTB कडीर यक्कभ कामषक्रभाचा दजाष लाढलण्मावाठी

आता थोडक्मात भाझी ओऱख. भी ऩयाग वऩतऱे ,

तयी नोकयीतनमभत्ताने जलऱऩाव १० लऴे Austrelia तय
गेरी १० लऴष अभेरयकेत आशे . भी २००६ ऩावून MMTB
चा वदस्म आशे .

डॉ. श्री. प्रवाद कुरकणी शे

उऩाध्मषऩदी अवून ऩेळाने
Gastroenterologist

आशे त. MMTB चे फये च लऴष
वदस्म यादशरेरे डॉ. प्रवाद
शे भूऱचे ऩुण्माचे आशे त.

भदत शोऊ ळकते. ज्मामोगे
लाऩयता मेऊ ळकते.

५- कामषक्रभाची ददरेरी लेऱ ऩाऱण्मावाठी तभ
ु ची वाथ

शलीच ! प्रत्मेक कामषक्रभ लेऱेत वुरु शोऊन लेऱेत वॊऩाला
अवा आभचा प्रमत्न याशीर.

६- कामषक्रभात ला इतय MMTB च्मा उऩक्रभाॊत तुम्शारा
काम आलडरे ला काम अजून वुधायता मेईर अवे आणण
इतय प्रततवाद आम्शारा ऩाठला. MMTB च्मा
काभकाजात शे पायच भोराचे ठयतात.

आऩरी MMTB शी अजून एक रशानळी वॊस्था

आभचे भुख्म कामष अवेर की वलष वलबागाॊतगषत काभे

आशे आणण आऩरी आगथषक उराढारशी रशानच आशे

MMTB ऩरयलायात वाभालून घेण,े तनयतनयाऱे वाभास्जक

वलाांच्मा ऩादठॊ ब्माने आणण प्रेभाच्मा वाथीने आम्शी

वुयऱीत ठे लणे माखेयीज जास्तीत जास्त भयाठी कुटुॊफाॊना
उऩक्रभ आखणे आणण MMTB च्मा वलष उऩक्रभाॊना

माची आम्शारा

कल्ऩना आशे . तयीशी तुम्शा

MMTB रा अगधक दजाषत्भक आणण भोठ्मा ऩातऱीलय

प्रमवद्धी मभऱलून दे णे माॊवाठी आभचा आलजन
ूष प्रमत्न

घेऊन जाण्माचे ध्मेम ठे ऊ ळकतो. २०१५-२०१६ च्मा

फ्रोरयडातीर इतय भॊडऱाॊवोफतचे नाते अगधक दृढ

लाटतो...

याशीर. आम्शी MMTB चे BMM आणण

कयण्मावाठी ल त्मामोगे एकभेकाॊऩमांत उत्तभ कामषक्रभ
ऩोशोचलण्मावाठीशी जरूय प्रमत्न करू.

कारालधीत आम्शी चाॊगरे काभ करू अवा वलचलाव
We will make a difference…
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Our MMTB cricket team won runner up
title in FIA friendship cup tournament. It was
just “A day old MMTB cricket team” !
However it managed to win against some
established league teams. Motive behind
participating in this tournament was to introduce
MMTB to Tampa bay Indian community.
Team member who represented MMTB are:
Ameya Patki, Ashish Kulkarni,
Bhushan Mehendale, Chaitanya Kasarkod,
Kirtiman Savarde, Krunal Bange,
Nachiket Katakkar, Nagesh Nayak,
Parag Pitale, Pradeep Muley,
Prashant Bodhe, Ravikiran Manneni,
Rishi Sawant, Saket Bhandare,
Sameer Tandlekar, Sandeep Pradhan,
Vamsi Mantena.
We are proud of you team!

“

I was walking an unimagined dream”

were the expressions of Tejaswini Thakur as she
won at Miss India Florida pageant 2014. It had
14 contestants from all over Florida. This
pageant was held at Bush gardens on Nov 14th
and it included several rounds- informal
interview, traditional wear, evening gown, talent
round, questions and answers. Tejaswini was 2nd
runner up at the pageant She showcased talent in
the form of Marathi lavni and also won the title
of Ms. India Florida Bollywood !
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Satvik Randive, age 6, won silver medal
at Hillsborough Science Olympics for
Kindergartners held at MOSI on 18th Nov 2014.
He is studies in Kindergarten in Carrollwood
Elementary School.
Satvik secured second place out of 144 schools!
He is son of Mrs. and Mr. Sandip Randive.
We wish, you keep making such progress and
make us proud of you !

-
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