नमसकार मंडळी,
२००८ च वषर संपलयात जमा आह. आमही गल वषरभर अनक दजरदार कायरकम आपलयापुढे सादर कल आिण काही महतवाच िनणरय घेतल.
या सवाचा आढावा पुढील मजकुरात घेत आहोत.
वषाची सुरवात संकातीचया कायरकमान झाली. लहान मुलाचया MMLA आयडॅाल सपधरमधील गुणवता पाहन अनकानी तोडात बोट
घातली. संगीताचया केतातील नवीन मराठी िपढीतील ताऱयाना आपलयापुढे आणणयाचा हतु या सपधरन साधय झाला .
माचरमधय गजरा हा बहारदार कायरकम आमही आपलयापुढे आणला. तयागराज खाडीलकर याचया सुरल गळयान संपूणर अमरीकची मन
िजकली. म मधय सुयोगन अमरीकत आणलली कबडी कबडी आिण लवह सटोरी ही दोन दजरदार नाटक आमही सादर कली. या नाटकाना
आपण भरघोस पितसाद िदलात. गलया अनक वषात अमरीकत आललया वयावसाियक रंगभूमीवरील नाटकामधय ही दोन नाटक सवोतम
मानली जातात. उनहाळयामधय िशरीष कणेकराची कणेकरी, िसमी वहॅलीतील रिसकासाठी कॅामन मॅन आिण मोहन आगाश याच
नाट्वाचन अस अनक दजरदार कायरकम आमही आपलयापुढे माडल.
हा वषीचा गणेशोतसवाचा कायरकम सवानाच आवडला. सथािनक कलाकारानी गणेशोतसवात सादर कलल कायरकमही दजरदार होत. आपण
िदललया पितिकयानी आमचया महनतीच चीज झाल. आमही कललया दणगीचया आवाहनाला आपण अितशय उतम पितसाद िदलात.
आपण िदललया दणगयामुळे गणेशोतसवावर मंडळान कलला सवर खचर भरन िनघाला. िदवाळीला यंदा आमही वगळा कायरकम करणयाचा
पयोग कला. आपलयाला नवनवीन कायरकम दणयासाठी आमही पयतनशील असतो ह आपलयाला यावरन कळेलच.
कवळ दजरदार कायरकम दणयापुरत मयादीत न राहता आमही या वषी काही िवशष पाऊल उचलली. तयातील एक महतवपूणर पाऊल महणज
िवशसत सिमतीची नमणूक. जूलैमधय आमही अजय दाडेकर, आिशष महाबळ, शीिनवास माट, िमिलद जोशी, चंदशखर साठे याची महाराष्
मंडळाच िवशसत महणून नमणूक कली. िवशसत सिमती महाराष् मंडळाच िदघर मुदतीच िनयोजन करल आिण मंडळासाठी धोरण बनवल.
दसर महतवाच पाऊल महणज अनक वषानी पथमच महाराष् मंडळान िसमी वहॅलीत कायरकम आयोिजत कल. िसमी वहॅलीतील मराठी
बाधव मंडळाचया कायरकमाना अंतरामुळे यऊ शकत नवहत. तयाचयापयरत पोचणयाचा पामािणक पयतन आमही कला. वहॅलीतील लोकानाही
तयाला भरघोस पितसाद िदला.
२००९ सालासाठी निवन सिमतीन सुते हातात घेतली आहत. वैभव पावल, अंजली डमरला, शीपाद रग, वीणा पभू पुढील वषीही
सिमतीवर काम करतील. िमलन भोसकर, अतुल दशपाडे, अिमत गवत, जानहवी गुपत, काितक गुपत, कुणाल कुळकणी, पाजकता कुळकणी,
अिनरद मिहषी आिण िवशाल िवभाडीक याची २००९/१० साठी सिमतीवर िनवड झाली आह. काितक गुपत यानी अधयक महणून सूते
हाती घेतली आहत. लोकाच मत आजमावणयाकरता निवन सिमतीन महाराष् मंडळाचया संकतसथळावर (http://mmla.org) एक सवहर
ठेवला आह. आपण संकतसथळावर जाऊन तो पूणर करावा ही िवनंती. आपण जसा २००८ चया सिमतीवर सहकायाचा वषाव कलात
तसाच आपण २००९ चया सिमतीवरही करावा िहच आमची नम िवनंती.
आपल नम,
सौरभ अलूरकर, िनवृती बऱहाट, अंजली डमरला, आशुतोष खुंट, वैभव पावल, वीणा पभू, वैभव पुरािणक, अनुजा रतनपारखी, शीपाद रग
(२००८ महाराष् मंडळ सिमती)

