नाव - मंदार अनंत भारदे
भऱ
ुं ई इथे स्थाईक .
ू चा नाशळकचा ,आता भफ

शैक्षणिक शळषण - फी. कॉभ . एभ . ए ( याज्मळास्र )
ळारेम -भशावलद्मारमीन ददलवात अनेक याज्मस्तयीम लक्तत्ृ ल आणण लादवललाद स्ऩधाांभध्मे वलजेतऩ
े द. भशावलद्मारमाचा जनयर वेक्रेटयी म्शणून काभ केरे
ऩल
ू ोत्तय याज्माुंभधीर आतुंकलाद शा अनेक लऴष अभ्मावाचा वलऴम शोता ,ह्मा वलऴमालय ननमशभत स्तुंब रेखन केरे आशे . प्रनतबा वुंगभ ह्मा याज्मस्तयीम
वलद्माथी वादशत्म वुंभेरनाच्मा आमोजनात वयलातीची वात लऴष वशबाग. चचरलादशनमाुंवाठी आणण आकाळलाणी वाठीच्मा भाशरकाुंकरयता ननलेदक म्शणून काभ
केरे.
नाट्म ददग्दळषक आणण अशबनेता म्शणूनशी शौळी युं गबभ
ू ीलय काभ केरे आशे .
व्यावसाययक
भादशतीऩट ननभाषता म्शणून व्मलवामारा वरुलात केरी - वभाये ऩननावशून अचधक भादशतीऩटाुंची ननशभषती त्मातीर "लायी'' ह्मा वलऴमालयीर भादशतीऩट नालाजरा
गेरा. काशी टी .व्शी भाशरकाुंची ननशभषती आणण ददग्दळषन. याजकीम नेत्माुंवाठी भाध्मभ वल्रागाय म्शणून काभ केरे. वयलातीची ५ लऴे जादशयात वुंस्था
चारलरी.
२००८ ऩावन
ू भॎफ एव्व्शएळन नालाने खाजगी वलभाने आणण शे शरकॉप्टय बाड्माने दे ण्माचा व्मलवाम. अनेक दे ळाुंचे प्रभख
ू , भशत्लाचे याजकीम नेत,े अशबनेते ,
नालाजरेरे व्मालवाईक ग्राशक आशे त. ह्मा व्मलवामातीर बायतातीर एक भशत्लाची वुंस्था म्शणन
ू भॎफ एव्व्शएळन ओऱखरी जाते. नकतेच स्लत्चे एअय
राईन ऩयशभट वुंस्थेरा शभऱारे आशे . खाजगी एअय ऍम््मरनव चे नेटलकष भॎफ एव्व्शएळन वध्मा उबायते आशे . काश्भीय ते कनमाकभायी प्रत्मेक ५०० कक.भी लय
एक वलभान अवे ह्मा मोजनेचे स्लरूऩ आशे . भेक इन इुंडडमा ह्मा केंद्र ळावनाच्मा भशत्लाकाुंषी मोजनेत ह्मा प्रकल्ऩाची घोऴणा कयण्मात आरी.

ईतर
पेवफक आणण ट्वलटय लय बयऩयू ऍव्क्टव्श, ्रॉग शरदशतो. रोकवत्ता च्मा यवललाय ऩयलणीत "बघ्याची भमू मका" शे वदय शरदशरे ज्मारा अभाऩ प्रशवद्धी शभऱारी.
बाऴण करा शा वलऴम याजकीम कामषकत्माांना शळकलतो. आई, लडीर, फामको, भरगा, भरगी आणण एक भाुंजय ह्माुंच्मा फयोफय भफ
ुं ईरा याशतो. वललादशत फशीण
आनुंदलन मेथे ऩण
ष ऱ
े कामषकताष आशे .
ू ल
ध्येय
९९.९९ ≠ १०० शे भॎफ एव्व्शएळन कुंऩनीचे ब्रीदलाक्म आशे , ऩरयऩण
ष व
े ाठी अथक प्रमत्न कयीत याशण्मालय दृढ वलश्लाव आशे .
ू त
संपकक www.mabaviation.com , www.mandarbharde.com
mandarbharde@gmail.com
Skype - mandar_bharde

पस्
ु तकाववषयी ;
फघ्माची बशू भका शे वदय रोकवत्ता ह्मा दै ननकाच्मा रोकयुं ग ऩयलणीत २०१७ वारी शरदशरे गेरे. ह्मा वदयारा उदुं ड प्रनतवाद शभऱारा. रोकाुंचा यवललाय आनुंदी
आणण खवखळीत कयणे शा मा वदयचा भख्म उद्देळ शोता. रोकाुंनी लऴषबय शे वदय एनजॉम केरे आणण रोकवत्तालय आणण रेखकालय आऩल्मा इभेल्व चा
ऩाऊव ऩडरा.
ह्मा वदयातीर ननलडक रेखाुंचे "फघ्माची बशू भका"

ह्माच नालाने शे ऩस्तक भशायाष्ट्रातीर आघाडीचे प्रकाळन गश
ृ भॎजेव्स्टक प्रकाळन तपे प्रकाशळत शोत आशे .

