
Club 55 
 
अमे�रकेतील मराठ� प�हल्ा  पपढ�े पप�ानी ीलालालढल आ�ण ्ा�लतरच्ा  ररा  े ग्ा 
आहेत ्ाची राणी  त्ाल�ा  हा्ला ला लढल म लल म ठ� ह ह� नाहेर पालढल �रकाक्ा 
घरालमध्े � ्ा आ ाराची  रर  ावा  ला लढल आ् ष्ाच े  �ेरढ ��    ममध� 
करण्ा ाठ�  एकमेकालच्ा आ ारा�े मा ग कापा्चा अना ा ेना�े प्ार सच्ा काहढ 
मलाळी�ी - मी�ा   अ  �ान �ेनपालाले म �ा   र �ढन  ा  �े ल अलका     हा  पपल 
म ह� रा�ाले �ल�ा पातले नक � पा� े ्ाल�ी कलन-५५ ची स्ाप�ा १५ ऑ सव २००५ 
मध्े केलढल   
   
कलन-५५ च ेा� षवष   

•  े  े ग्ा  ालसकम ृतक का्गरमालच्ा ृ�यमतता�े एका ्ेह� आपलल स�ेहाचे राळे 
  णणेल एक आ ार ृ�मागण करणेल  

• आ् ष्ाच्ा   �ेरढ  लध्ाकाळी आ श्क अ णार्ा   षवढलची (ा�ाल   नल 
य क् �रवढल मेेाकेअरल आर ग्ल आआ्गक तरता� दल . मा�हती यमळ  णेल त्ा र 
चचागल   चार  ृ�म् करणेल त्ा  व्ी ततालचा  लला ाावणेल ेयम�ार ्ामामग त 
 ाा �ालप्�त प ह च  णे क� रेणेकर�  ाा �ाल�ा ् ग्  ्वकत त ृ�णग्  घेता 
्ेतीलल  

• प पच ेआआ्गक ृ�णग्  घेण्ा ाठ� मा�हती   ळा करणे 

• आर ग् आ�ण आरारपण � पहढ लनल ी मा�हती कर� �ेणे 

• ्ा  ्ाच्ा अ� वल ा�े ्ेणारे � े   व् – �ात ला  ालााळणे इ्पा ा� तर  हचर 
 मा ा� ्ेणारा एकवेपणाला त�ा �ेणे दल क े हाताळा्च े– ्ा र   चारालची 
�े ाणघे ाण करणेल एकमेकालच्ा अ� ाा ार� यनकणेल 

• ्ा   ग ापरमाता� आपल्ा   ा�चल ा ग�रत आ् ष्   गत परढ   ु� ह ण्ा ाठ� 
कलन-५५ हा ाककम आ ारसतला ृ�मागण करणेल  

 
 

हे   रण प पे ठेह� कलन-५५ �े आतताप्गपत अ�के का्गरम  ा�र केले आहेतल आत्ेक 
का्गरमात म� रलर�ानर नर मा�हती ा सक ा चचाग  ा आ् वरत केलल रातलल 
ाेवढ ाठ� ाठ� हढ ारपार  ेळ ठे ण्ात ्ेत ल  कलन-५५ �े ची�   इवरपतच्ा  हलढ 
आ् वरत केल्ा ह त्ाल ती�  पढ्ालची  पकृ�क कर� आपल्ा प पच्ा  पढ्ालची ीळु 
कर� ��लढ आहेल कलन-५५ हढ �  ती करमण क�ची रा ा � ठरता एक क व लन त्ार झाले 
आहेल हढ वर हाग्ाची �ाती    ा�ल प पे अ घा ह त राणार्ा  ावे र आपण  



एकमेका�ा आ ार द्ा्चा आहेल  

आपले �हतआचलतकल 
कलन-५५   
 
 
 
Contact info:  
Nanda Padte : (732) 969-1195 
Meena Deshpande: (732) 940-8442 
Email for club 55: Club55NJ@gmail.com 
 
 
Motto : Golden Graceful Years.  

mailto:Club55NJ@gmail.com

