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संांतीया कायमानंतर पुहा आपली वातापाारे भेट घेताना आ हाला आनंद होतो आहे.
म$यंतरीया काळात िप&बग महारा) मंडळाने पाच कायम यशवीपणे सादर के ले अथवा उ0साही
सहभाग घेतला.
•
•
•
•
•

1ी. 1ीधर फडके यांचा '4फटे अंधाराचे जाळे ' हा मराठी गीतांचा कायम
1ी. रवी गोडसे यांचा 'इफ इट एइंट 9ोक, 9ेक इट' हा इं:जी िचपट
'रं गसंगीत' हा सदाबहार कायम
मंडळाची वा;षक सहल, आिण
भारतीय वातं=य4दन १५ ऑगट.

वरील A0येक कायमाची तपशीलवार मािहती पुढे 4दली आहेच. आता आगामी कायम पुढीलAमाणे.
•
1ीगणेश चतुथC - रिववार १२ सEटFबर, Gहदू-जैन मं4दर
o
सकाळी १० वा. - महापूजा व Aसाद
o
दुपारी २ वा. - वामी मुकुंदानंदांचे आ$याि0मक भाषण
•
कोजािगरी पौ;णमा - Lलू बेरी िहल पाक अॅिNटिOहटी सFटर,
शुवार २२ ऑNटोबर सायंकाळी ७:३० वा.
•
4दवाळी - शिनवार, १३ नोOहFबर. थळ-काळ ठरायचा आहे.
या कायमांची मािहती महारा) मंडळाया संकेतथळावर (www.mmpgh.org) उपलLध आहे.
यंदा मंडळाची पंचिवसावी, रौEयमहो0सवी 4दवाळी आहे! या संदभात महारा) मंडळाया Aगतीची
मािहती देणारी मरिणका 'वाटचाल' AिसT करUयाचे योिजले आहे. या मरिणके साठी सव माजी
अ$यVांना व जुया सभासदांना नW िवनंती कX 0यांनी 0यांयाकडया महारा) मंडळासंदभातYया र य
आठवणी, छायािचे उपलLध क[न \ावीत. ही मािहती कृ पया 1ी. सुधीर मनोहर
(pmanohar63@hotmail.com) अथवा सौ. नीता Gशदे (neetashinde128@gmail.com)
यांयाकडे पाठवावी हणजे मरिणके त 0यांचा समावेश करता येईल. _यांनी ही मािहती पाठवली आहे
0यांचे आभार!
याचAमाणे न`ा नामिनदaिशके ची AिसTी करUयाचे काय हाती घेतले आहे. स$याया नामिनदaिशके तील
तुमचा तपशील (पbा, फोन नंबर, मुलांची व तुमची नावे इ.) अचूक आहे ना याची लवकर खाी क[न
eया. काही बदल करायचा असYयास तो सौ. नीता Gशदे यांना कळवावा. नीलपधारी सभासदांची संfया
वाढवUयाचे काम कसोशीने चालू आहे. कृ पया A0येक सभासदाने 0यांया पgरचयाया परंतु मंडळाचे
सभासद नसलेYयांना सभासद0व घेUयास Aवृb करावे ही नW िवनंती. शंभरी गाठUयाचे आपले अनेक
वषाhचे वi साकार होवो ही स4दछा!
धयवाद!
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-- ीधर फडके यां या कायमाचा आढावा --

बाबूजjचं गाणं ऐकणं जसं मनोहारी असतं तसंच बघणंही फार मनोहारी असायचं. ते गात असताना सगळं गाणं 0यांया चेहlयावर 4दसत असे. गाUयात
अिभनय कसा करायचा याला मह0व आहे. नुसतं गाणं हणून चालत नाही. गाUयाचा भाव, 0यातले शLद, शLदोmार, वर, लय, आिण 0याचबरोबर अिभनय
जर आला तरच ते गाणं शंभर टnे यशवी होतं..." 1ीधर फडके 0यांया शांत वरात यशवी भावगीताचं रहय 1ो0यांना उलगडू न सांगत होते. रिववार 4द.
२१ माच रोजी िप&बग महारा) मंडळाने गुढीपाड`ािनिमb आयोिजत के लेYया 1ीधर फडके यांया '4फटे अंधाराचे जाळे ' या सुमधुर भावगीतांया
मै4फलीत गीतांया कथा, कवी/संगीतकार/गायकांचे 4कसे, 0यांया आठवणी यांची पेरणी करत ते रंग भरीत होते. 1ीधरजjचा गोड आवाज, 0यांचं सुरेल
पेटीवादन, 1ी. Aसाद जोशी (यू जसCचे शाह[ख खान) यांचा तबला आिण 1ी. मयूर देवल यांचे सुयोqय िनवेदन यांमुळे तीन तासांची मै4फल चुटकXसरशी
संपYयाचा भास झाला. 'स0य-िशवाsन सुंदर हे!' या अजरामर गाUयाने सु[वात क[न 'सखी मंद झाYया तारका', 'धुंद येथ मी वैर झोकतो', 'धुंदी कtयांना
धुंदी फु लांना', 'तोच चंuमा नभात', अशी बहारदार गाणी सादर करत नामदेवांया 'येई हो िवvले' या अभंगाने कायमाची सांगता झाली. 1ीधरजjना सौ.
िवनीता बेळंबे व सौ. अंजली मेढेकर या थािनक गाियकांनी सुरेल साथसंगत के ली ही अिभमानची गोw! िवनीताने गायलेलं 'धुंदी कtयांना' हे युगुल गीत व
अंजलीने गायलेलं '_योती कलश छलके ' हे गाणं 1ो0यांया पसंतीला उतरलं.
"

या कायमासाठी 1ी. 4दलीप व सौ. नीमा कार आिण 1ी. िनरंजन व सौ. सुधा दीिVत यांनी भरघोस आ;थक मदत के ली 0याबxल 0यांचे मनापासून
धयवाद! 1ी. िगरीश गोडबोले यांनी पेटी तर 1ी. आ4द0य नेमळे कर यांनी इलेNyॉिनक तानपुरा यांची सोय के ली 0याबxल 0यांचे आभार! अिभजीत जोशी,
शैलेश बोकXल, हषल मुYहेरकर, अनघा मनोहर, आिण मनाली साने या वयंसेवकांया मदतीने कायम सुरळीत पार पडला. या सव वयंसेवकांचे आभार!
मनोहर व िभडे कु टुंबीयांनी पा{Uयांया राहUयाची सोय के ली 0याबxल 0यांचे आभार!
या वेळी नीलम ऑिडयो-वीिडयो तसेच देसाई बंधू आंबेवाले यांचे टॉYस उपलLध होते. िच. gरया मुYहेरकर िहने लहान मुलांसाठी टी-शट पF|टग ची सुिवधा
उपलLध क[न महारा) मंडळासाठी काही िनधी िनमाण क[न 4दला. gरयाचे कौतुक करावे तेवढे थोडेच! आगामी कायमातही िप&बगची युवा िपढी
असाच स4य सहभाग घेईल अशी आशा आहे.
सुमारे दोनशेsन अिधक सभासद तYलीन होऊन कणमधुर संगीताचा आवाद घेत असताना असं वाटून गेलं कX िप&बग या
ितही नां या पाांमधुनी वरगंगा घेते वळसे...
अॅिलगेनी या िशखारांवरती का!सुरांचा #काश उजळे ... फेडु नी अंधाराचे जाळे !

-- ी.
ी. रव गोडसे यां या िचपटाचा आढावा --

महारा) मंडळाचे सभासद 1ी. रवju गोडसे यांचा ितसरा िचपट "इफ इट एइंट 9ोक, 9ेक इट" िप&बग मधील रीजट ~े अर िचपटगृहात दाखवUयात
आला. 1ी. गोडसे यांचे पिहले दोन िचपट "डॉ. रवी अँड िम. हाईड" आिण "आय अम
ॅ िकझोे िनक अँड सो अम
ॅ आय" असे आहेत. ा ितसlया
िचपटाची म$यवतC कYपना अशी आहे कX एका `Xला (डॉ. रवी) असा$य रोग झाYयाचं िनदान सांगUयात येतं आिण 0याला फ सहा मिहने आयुय
जगता येईल अशी सूचना डॉNटर देतात. 0या सहा मिहयांया अवधीत डॉ. रवी (िचपटाचा नायक) 0याया मैीतYया सहा माणसांचं आयुय सुधा[न
\ायया खटपटीला लागतो. ा अनाsत उ\ोगातून िनमाण होणाlया िवनोदी Aसंगांया मािलके तून िचपटाची कथा उलगडत जाते. 1ी. गोडसे यांचा
नमिवनोद आिण उ0कं ठापूण कथा यांमळ
ु े AेVक खुचCला िखळू न राहतो. 1ी. गोडसे यांचे िप&बग महारा) मंडळा तफa अिभनंदन व पुढील िचपटासाठी
शुभेछा!
महारा) मंडळाने 4द. २६, २७, २८ माच रोजी दाखवYया जाणाlया काही खेळांची ित4कटे सभासदांसाठी आरिVत के ली होती. महारा) मंडळाया सुमारे
७० सभासदांनी या िचपटाचा आनंद लुटला. या कायमाला लाभलेYया Aायोजकांचे - 1ी. िगरीश ठकार व "अनािमक" यांचे हादक आभार!

महारा मंडळ, िप बग – वाताप

वष . २४ - अंक . २

-- रं गसंगीत कायमाचा आढावा --

िप&बग महारा) मंडळाचा लोकिAय कायम 'रंगसंगीत' शिनवार 4द. १५ मे रोजी 1ी वFकटेर मं4दराया सभागृहात सुमारे दोनशे सभासदांया
उपिथतीत यशवीपणे पार पडला. सलग पाच`ा वषC सादर झालेYया या कायमात Aथम 1ी. िAयदशन मनोहर िलिखत 'संसार...Oहजन टू' ही धमाल
िवनोदी एकां4कका तर म$यंतरानंतर 'qलोबल कYचस ू डासेस' हा यूथ फोरम (युवामंच), हणजेच तण मुलामुलjनी बसवलेला नृ0यांचा अनोखा कायम!
समारंभाला Aमुख पा{Uया हणून बृहन महारा) मंडळाया अ$यVा सौ. माधुरी जोशी लाभYया हो0या.
गेYया पाच वषाhत 'रंगसंगीत' कायमात अनेक दजaदार एकां4कका आिण संगीताया मै4फली अंतभूत झाYया आहेत. २००६ सालया पिहYया कायमात
'िवvल तो आला आला' ही पु. लं. ची एकां4कका आिण िप&बग या कलाकारांचा सुगम संगीताचा कायम सादर झाला. दुसlया वषC हणजे २००७ साली
योगेश सोमण िलिखत दोन एकां4कका 'गEपा' आिण 'इवॉYOमFट फ टेसी' िन;मYया गेYया व म$यंतरात यू यॉक या ब{गुणी टोपे कु टुंबीयांनी काही गाणी
सादर के ली. ितसlया वषC (२००८) 1ी. िAयदशन मनोहर िलिखत दोन एकां4कका 'सुीचा 4दवस' आिण 'Oहयुअल gरअिॅ लटी’ बसिवYया गेYया. गेYया वषC
(२००९) 1ी. मनोहर िलिखत 'आनंदी आनंद गडे' या एकां4कके बरोबरच टोरटो चे सुAिसT िपता-पु 1ी. नरFu व िच. रवी दातार यांचा 'वरगंध' हा
गाUयाचा कायम अितशय लोकिAय ठरला. या सव एक4ककांचे Aयोग इतर gठकाणी सुTा - उदा. NलीOहलँड, कोलंबस, यू यॉक , डेलावेअर, मेरीलँड इ.
gठकाणी - झालेले आहेत.
यंदाया रंगसंगीत कायमात काही वैिशपूण गोwी हो0या. पिहली हणजे ही िन;मती भ` होती. नाटकाम$ये अकरा कु टुंबातली िमळू न वीस माणसं तर
युवामंच म$ये बावीस तण कलाकारांसह एकू ण पंधरा कु टुंबांतYया बbीस माणसांचा सहभाग होता! दुसरं हणजे एकां4कके म$ये संगीत व नृ0य दोही होतं!
ितसरं हणजे हे संगीत व पागायन िप&बग या कलाकारांनीच िनमाण के लेलं होतं. आिण चौथं हणजे 'युवामंच' ची कYपना! सवसाधारणपणे मराठी
मंडळाया कायमांत असा अनुभव येतो कX मोठे लोक कायम बघत असताना युवा िपढी मा कं टाळू न सभागृहया बाहेर खेळात बसते. या मुलांना मराठी
मंडळाया कायमांत रस वाटावा, 0यांचा उ0साही सहभाग 0यात असावा, या हेतूने 'युवामंच' ा अिभनव उपमाची आखणी अ$यV 1ी. सुधीर मनोहर
यांनी के ली व उपा$यVा सौ. संगीता बोकXल यांनी ती तडीस नेली!
वय वषa १३ ते १८ या वयोगटातYया मुला-मुलjना असं आवाहन के लं कX 0यांनी एका तासाया एका उ0कृ w कायमाची िन;मती करावी. जगभरया
वेगवेगtया संकृ तjचं दशन 0यांनी नृ0यांया मा$यमातून लोकांना घडवावं. आिण चम0कार Oहावा तसं हे आOहान बावीस तण पोरांनी वीकारलं आिण
0यांना 0यांया कु टुंबीयांनी आिण महारा) मंडळाया कायकारी सिमतीने सबळ पा|ठबा 4दला. वेगवेगळी नऊ नृ0यं मुलांनी बसवली - भरतनाम
शैलीतYया गणेश तवनाने सु[वात क[न कोgरयन समशेर नृ0य, आ4कन सफारी, Nयुबन साYसा, आयgरश, अरेिबक, अमेgरकन िहप-हॉप, पंजाबी भांगडा,
आिण सवात शेवटी 'वन वYड' हे नृ0य सादर क[न जगभरया संकृ तjची ओळख आिण वैिव$य 0यांनी AेVकांसमोर िजवंत के लं. AेVकांनी धरलेYया पायाया
ठे Nयात, टाtयांया गजरात, िश&ांया उ0साहात, 'वस मोअर' ची मागणी के ली गेली आिण युवा कलाकारांनी ती ता0काळ पुरिवली! संकृ तjचा आिण
नृ0यशैलjचा अयास, कायमाची बांधणी, सादरीकरण, सूसंचालन, इ. सव बाबी मुलांनी समथपणे सांभाळYया. कायमाया आिण नृ0यांया
िन;मतीA4येत कोणतीही ढवळाढवळ न करता मुलांना 0यांचे िनणय घेUयाचं वातं=य 4दलं गेलं ही 0यातली आनंदाची बाब!
एकां4कके चं कथासू AेVकांना भावलं कारण ती कथा घराघरांत घडणारी आहे! बायको, आई आिण नोकरी/`वसाय क[न पैसे िमळवणारी ी ा भूिमका
यशवीपणे सांभाळणं हणजे तारेवरची कसरतच! जगाया पाठीवर तु ही कु ठे ही राहत असा - रोजरोजची न संपणारी ही कसरत क[न थकYया भागलेYया
जीवांना असं वाटणारच - 'देवा, कृ पा कर! मला माझं आयुय सुधा[न दे! मला संसाराची Oहजन टू दे!'. आिण खरंच! देव तुमया मदतीला धावला तर? या
कYपनेवर आधाgरत एकां4कका 'संसार...Oहजन टू' िप&बग या कलाकारांनी सफाईदारपणे सादर के ली. नेपयकार 1ी. राकर मुजुमदार यांनी
4दवाणखाना, अमेgरकन पडवी आिण देऊळ असे तीन देखावे नेटके पणाने उभे के ले. 1ी. संदीप सबनीस व सौ. अनघा मनोहर यांचं समथ 4दqदशन, तर हषल
व सौ. अिमता मुYहेरकर यांचं पासंगीत यांनी नाटकात िवशेष रंग भरला.
एवा मोा िन;मतीया यशापाठी अनेक हात अनेक आठवडे झटत होते. िवशेषत: मंडळाया कायकाgरणी सिमतीचे अनेक सभासद व 0यांचे कु टुंबीय
यांचे िवशेष आभार! या `ितgर सौ. िनवे4दता बदामी आिण 1ी. 4दलीप बाळसराफ यांचे आभार. या कायमाला पुरकृ त के Yयाबxल खालील `चे
आभार.
•
1ी. िAयदशन व सौ. अनघा मनोहर
•
1ी. शैलश
े व सौ. संगीता बोकXल
•
1ी. िनतीन व सौ. नीता Gशदे
•
1ी. हषल व सौ. अिमता मुYहेरकर
•
िच. gरया मुYहेरकर
सौ. अिमता मुYहेरकरांनी घरी िशवलेले नृ0याचे कॉू स के वळ अAितम होते! अिमताचे खास आभार!
म$यंतरातील बटाटेवांची चव आठवत, नारंग जागृत ठे वत आिण तण मराठी-अमेgरकन िपढीया यशाची खाी बाळगत िप&बग महारा) मंडळाचे
सभासद घरी परतले ते पुहा असा कायम के लाच पािहजे असा आ:ह ध[नच!
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-- सहलीचा आढावा --

शिनवार 4द. १२ जून रोजी महारा) मंडळाची वा;षक सहल एYम :ोव पाक येथे आनंदाया व उ0साहाया वातावरणात पार पडली. सहलीसाठी
हवामानही आYहाददायक लाभलं होतं.
तंदरु ी िचकन, कणसे, िचEस-िडप, इ. टाटस नंतर दाल ाय, िचकन gटnा मसाला, मलई कोता, Oहेज कू मा, नान, राइस, रायता व गुलाबजाम अशा सु:ास
व चमचमीत भोजनाची `वथा होती. वॉलीबॉल, फु टबॉल अशा मोांया खेळांबरोबरच वॉटर बलूस, |रqस अशा लहानांया खेळांत मोठे ही सहभागी
झाले! खेळ आिण गEपाटEपांनंतर सुमधुर कGलगडांचा आवाद घेऊन सहलीची सांगता झाली. सुमारे १९० सभासदांनी सहलीचा आवाद घेतला. सहलीचा
कायम यशवी करUयासाठी खालील सभासदांनी िवशेष मदत के ली, 0यांचे हादक आभार!
•
Aसाद मनोहर
•
हषल मुYहेरकर
•
िनतीन Gशदे
•
शैलेश बोकXल
•
मनीष जाधव
•
मानसी जाधव
•
राजीव गोडसे

-- "वातं#य$दनाचा आढावा --

'भारत माता कX जय', 'जय Gहद', 'वदे मातरम्' या जोशपूण घोषणांनी िप&बग िव\ािपठाचा पgरसर दुमदुमला होता. 'इं िडयन नॅशनॅिलटी [म' ने
आयोिजत के लेYया वातं=य4दनाया सोहtयात महारा) मंडळाबरोबरच गुजराती समाज, Gहदू-जैन मं4दर, वFकटेर मं4दर, िचमय िमशन, यांसारfया
अनेक संथांनी उ0साहाने भाग घेतला आिण A0येकाया दयात वाहणारी भारतीय0वाची गंगा एकच आहे याची Aचीती आणून 4दली. मनोहर, 4दवेकर,
बोकXल, जाधव, मेढेकर, हbंगडी, हेगडे, के ळकर, कF करे , मोघे, करवंद,े शुभाताई जोशी व 0यांया कया जुई व सायली, पेवेकर, देसाई, नागपाल, फु ले, अशा
अनेक मराठी कु टुंबांनी व िप&बग िव\ािपठातील मराठी िव\ायाhनी पंधरा ऑगटया संचलनात व 0यानंतरया सांकृ ितक कायमात भाग घेतला होता.
जागितक कXतCचे संfयाशा Aा. सी. आर. राव या कायमाचे Aमुख पा{णे होते.

वरील सव कायमांना सभासदांची उपिथती िवमी होती ही िवशेष आनंदाची बाब! असाच भरघोस Aितसाद आपण आगामी कायमांना \ाल अशी
आशा व िवनंती.

-- हा'दक अिभनंदन --

•

•

•
•
•

•

•

1ी. िगरीश व सौ. दीपा गोडबोले यांची _ये कया िच. पूजा गोडबोले कानaगी मेलन िव\ािपठातून `वसाय `वथापन (business
administration) म$ये पदवी Aा क[न मके नझी कं पनीत नोकरीवर जू होत आहे. दोन वषाhचा अनुभव घेऊन ती हावड िबझनेस कू ल म$ये
उm िशVणासाठी दाखल होणार आहे. िच. पूजाचे हादक अिभनंदन व शुभेछा.
1ी. िAयदशन व सौ. अनघा मनोहर यांचा _ये पु िच. तमय मनोहर जॉस हॉप4कस िव\ािपठातून बायोमेिडकल इंिजिनय|रग व गिणत
आिण संfयाशा या िवषयांत पदवी Aा क[न अॅNसFचर कं पनीत नोकरीसाठी जू झाला. दोन वषाhया कायानुभवानंतर 0याची मॅनेजमFट म$ये
उm िशVण घेUयाची इछा आहे. िच. तमयचे हादक अिभनंदन व शुभेछा.
मंडळाचे दीघकालीन सभासद 1ी. दीपक व सौ. िनमल कोतवाल आजोबा-आजी झाले! 0यांची कया सौ. [पाली व जावई 1ी.
सौिमल दोशी यांना पुर झाले. बाळाचे नाव अजुन ठे वUयात आले आहे. सवाhचे अिभनंदन व बाळास अनेक आशीवाद.
मंडळाचे अ$यV 1ी. िAयदशन उफ सुधीर मनोहर यांचे दुसरे पुतक - िवनोदी लेखांचा सं:ह "आनंदाचा फॉ युला" अजब पुतकालय, कोYहापूर
यांनी AिसT के ला. 1ी. मनोहरांचे अिभनंदन व पुढील लेखनासाठी स4दछा.
सौ. अिमता रंगनाथन यांचे रामायणावरचे ग\-प\ पुतक www.jainpub.com येथे उपलLध आहे. हे
पुतक www.amazon.com आिण www.barnesandnoble.com या संकेतथळांवर खरेदीसाठी उपलLध आहे. सौ. रंगनाथन यांचे
अिभनंदन व पुढील लेखनासाठी शुभेछा!
िप&बग महारा) मंडळाया नवीन सभासद सौ. अनुराधा के ळकर यांचे कथक नृ0याचे Nलासेस :ीन yी, माउं ट लेबनॉन व डॉमट अशा तीन
gठकाणी सु[ झाले आहेत. अिधक मािहतीसाठी सौ. के ळकर यांयाशी संपक साधावा - मण$वनी: ७१७-३०७-५६५३ कवा
ईमेल: ask7x12@yahoo.com .
मंडळाचे दीघकालीन सभासद 1ी. िनरंजन दीिVत यांचा ७० वा वाढ4दवस अिलकडेच साजरा झाला. महारा) मंडळाकडू न 0यांना शुभेछा!
जीवेत शरद: शतम्!
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-- हाय"कू ल +ॅजए
ु शन -•

1ी. Aशांत व सौ. अिमता अंबे यांची _ये कया िच. िशा अंबे पीटस टाउनिशप येथील हायकू लमधून उbम गुणांनी उbीण होऊन कानaगी
मेलन िव\ािपठात पदवीसाठी Aवेश घेत आहे. िशाचे हादक अिभनंदन व पुढील िशVणासाठी शुभेछा!

-- दु:खद घटना -मंडळाचे सभासद डॉ. संजय लांबोर यांचे वडील 1ी. Aभाकर लांबोर यांना पुणे येथे देवाा झाली. ईर मृता0 यास िचरशांती देवो.
मंडळाया कायकाgरणीचे सभासद 1ी. राजेश 4दवेकर यांचे वडील 1ी. राघवFu 4दवेकर यांचे मुंबई येथे देहावसान झाले. ईर
मृता0 यास िचरशांती देवो.
महारा) मंडळाचे सभासद लांबोर व 4दवेकर कु टुंिबयांया दु:खात सहभागी आहेत.
•
•

-- सूचना -•

मंडळाया दीघकालीन सभासद 1ीमती शुभा जोशी यांची िशकागोवासी कया सौ. सायली जोशी यांची बृहन महारा) मंडळाया िशकागो
अिधवेशनाया सुकाणू सिमतीम$ये (steering committee) िनवड झाली आहे. हे अिधवेशन जुलै २१-२४ २०११ या दर यान भरणार आहे.
अिधक मािहतीसाठी http://bmm2011chicago.org या संकेतथळाला भेट \ावी कवा सायलीशी
(saily.joshi@bmm2011.chicago.com) संपक साधावा. सायलीला पुढील कायासाठी शुभे छा.

-- सव सभासदांना जाहीर आवाहन -•
•

•

•
•

गणेशपूजेसाठी मं4दरात उपिथत असलेYया सव भांना मंडळ महाAसाद हणून भोजन देते व 0यासाठी शुYक आकारले जात नाही. तसेच नवीन
काय\ांनुसार मंडळाला एक खास िवमा (liability insurance) उतरवणे आव¢यक झाले आहे.
या सव गोwjचा खच नीलपधारी सभासदांनी भरलेYया वा;षक वगणीतून िनभावून यावा लागतो. हणून सवाhना नW िवनंती कX जातीत
जात मंडळjनी नीलपधारी सभासद Oहावे. तसे घडू न आYयास िविवध कायमांया वेळी पुरकतa वा देणqया गोळा करUयाची आव¢यकता
कमी होईल व अिधकािधक कायमांचे आयोजन करUयाचे आ;थक पाठबळ मंडळाला लाभेल.
मंडळाची सव वातापे, आगामी कायम, आधीया कायमांचे फोटो इ. मािहती मंडळाची वेबसाईट (www.mmpgh.org) येथे उपलLध
असते याची नद eयावी. तसेच आपYया पgरसरात व कामाया gठकाणी कोणी नवीन कु टुंब/`X आYयास 0यांनाही मंडळाची व वेबसाईटची
मािहती \ावी.
आजया घटके ला मंडळाचे सुमारे नOवद (९०) नीलपधारी सभासद आहेत.
मंडळाची मरिणका/नामिनदaिशका व गणेश पूजा यांसाठी देणगी देUयाचे आवाहन करीत आहोत. आपYया सहकायाबxल मन:पूवक आभार!

कायकारी सिमती २००९-१०, महारा) मंडळ िप&बग

