नमःकार मंडळी,

बघता बघता २०१० चे वषर् संपत आले आिण या वषीर्चा अहवाल िलहायची वेळ येऊन ठे पली. महाराष्टर् मंडळाचे चार ःतंभ आहे त:

कला, सािहत्य, संःकृ ती आिण समाज. या चारिह ःतंभांना धरूनच या वषीर्चे कायर्बम आिण उपबम आखण्यात आले. त्या कायर्बमांचा आिण
उपबमांचा आढावा पुढील अहवालात घेतला आहे .

कला: परं परे ूमाणे या वषार्ची सुरुवात संबांतीला लहान मुलांच्या गुणदशर्नाने झाली. नाच-गाण्याच्या या कायर्बमाला नेहमीूमाणे आपल्या

बालगोपालांनीच शोभा आणली. तसेच गणेशोत्सवातही ःथािनक कलाकारांनाच वाव दे ण्यात आला. तर िदवाळीला लॉस एंजेिलसमधील बहसं
ु ख्य
गायक, गाियका, वादक यांना घेऊन एक दजेर्दार कायर्बम करण्यात आला. ःथािनक कलाकारच नाही तर भारतातल्या कलाकारांचेसुद्धा लॉस

एंजेिलस मध्ये कायर्बम झाले. त्यात ूिसद्ध गायक ौीधर फडके यांचा कायर्बम अरवाईनमधे तसेच ूिसद्ध गाियका राणी वमार् आिण ूिसद्ध
अिभनेऽी वंदना गुप्ते यांचा ÔतीÕ हा कायर्बम खास िसमी व्हॅ लीच्या रिसकांसाठी करण्यात आला.

िचऽपट ूेमींसाठी या वषीर् दोन मराठी

िचऽपटही दाखिवण्यात आले: "हिरश्चंिाची फॅक्टरी" आिण "जेता". या िचऽपटांची मजा अनेक लोकांनी घेतली. या ूमाणे सवर् कलांना या वषीर्

ूोत्साहन दे ण्याचा ूयत्न करण्यात आला.

सािहत्य: मराठी सािहत्याचे िवतरण सोपं आिण लवकरात लवकर व्हावे म्हणून सुरु केलेला आमचा podcast "मंथन"चे या वषीर् १३ अंक

ूकािशत झाले. आपण मंथन मधल्या गोष्टी, किवता, लेख आिण मुलाखतींचा आःवाद घेत असालच िह खाऽी आहे . तसेच या वषीर् पासून
मंडळाचे Ôिफरते सािहत्यालयÕ आता मराठी शाळे च्या शाखांबरोबर सुरु केलेले आहे . त्यामुळे लायॄरीला चांगला ूितसाद िमळत आहे . मंडळाने

नुकतेच ख्यातनाम ूोफेसर जयंत नारळीकर यांचे व्याख्यान आयोिजत केले होते. आपल्यापैकी अनेकांनी त्याला उपिःथत राहन
ू चांगला
ूितसाद िदला.

संःकृ ती: मराठी संःकृ ती जपण्यासाठी संबांत, होळी, गणेशोत्सव आिण िदवाळी असे िविवध पारं पािरक कायर्बम करण्यात आले. सवर्
कायर्बमाला सुद
ं र ूितसाद िदल्याबद्दल मंडळ तुमचे आभारी आहे . तसंच गणेशोत्सवाला दे लेल्या दे णगीमु़ळे या वषीर् दे खील गणेशोत्सव अगदी

थाटात करण्यात आला. कोठे ही काटकसर न करता उत्तम कायर्बम करणे आम्हांला शक्य करून िदल्याबद्दल दे णिगदारांचे आिण पुरःकत्यार्ंचे
मनापासून धन्यवाद!

समाज: या वषीर् “मागर्” आिण “Professional Directory (PDS)” असे दोन उपबम मंडळाने हाती घेतले आहे त. "मागर्" हा ज्या लोकांना मदत
हवी आहे आिण ज्या संःथा ही मदत पुरवू शकतात यांचा मधला सेतु आहे . अिधक मािहतीसाठी कृ पया ९४९-५२५- MMLA या दरध्वनी
ू

बमांकावर संपकर् साधावा. मराठी उद्योजकांचा मराठी समाजाशी पिरचय करून दे णे हे च “Professional Directory”चे उिद्दष्ट आहे . एरवी या
उद्योजकांची मािहती आपल्याला एकमेकांकडनच
िमळते. या directory मध्ये नोंदणी केलेल्या उद्योजकांची मािहती आम्ही आपल्यापयर्ंत मंडळाच्या
ु

संकेतःथळ, ई-मेल आिण कायर्बमांमधुन उपलब्ध करुन दे ऊ.

लहान मुलांना मराठी िशकवण्यासाठी सुरु केलेल्या मराठी शाळे च्या शाखांमधुन िकमान १०० मुले आज मराठी िशकत आहे त. मराठी शाळा

इथपयर्ंत आणण्याचे ौेय मराठी शाळे च्या िशक्षकांना, ःवयंसेवकांना, दे णगीदारांना, पालकांना आिण िवद्याथार्ंना जाते. या सवार्ंचेच मंडळ आभारी

आहे . या वषीर्ही

िनसगर् ूेिमंसाठी आिण खास तरुण मंडळीसाठी कँिम्पंगचा कायर्बम करण्यात आयोिजत करण्यात आला. २००९ पासून सुरु

झालेल्या या कायर्बमाला भरपूर ूितसाद िमळत आहे . जाःतीत जाःत लोकांना या कायर्बमाला येता येईल याचा पूणर् ूयत्न आम्ही करत राहू.

समाजसेवेत खारीचा वाटा उचलुन आपल्यापैकी बर्याच जणांनी िदलेल्या $८९२ या रकमेमधे मंडळाच्या $५०० ची भर घालुन ते "है ती िरलीफ"

फंडाला दे णगी म्हणुन िदले. तसेच गणेश-उत्सवात दानपेटी मधे गोळा झालेली $१,१९४.५४ िह रक्कम "ूथम" या संःथेला दे णगी म्हणून
पाठवण्यात आली. तसेच या वषीर्पासून मंडळाची inventory कोणाच्या घरी नसून, अरवाईन मधल्या एका ःटोअरे जमध्ये ठे वली जाईल.

मंडळी आमच्या सवर् कायर्बमांना आिण उपबमांना उत्तम ूितसाद िदल्याबद्दल मंडळ आपले मनापासून आभारी आहे . २००९ पासून मंडळाच्या

कायर्कारणीवर असलेले कायर्कतेर् या वषीर् िनवृत्त होतील. आम्ही आशा करतो िक जसा ूितसाद, सहभाग आिण ूेम तुम्ही आम्हांला िदलंत
तसंच तुम्ही पुढील कायर्कारणीलाही द्याल!

महाराष्टर् मंडळ कायर्कारणी २०१०

(आनंद सामंत, अक्षय अणावकर, अिनरुद्ध मिहषी, अतुल केळकर, अिमत गवते, िदनेश िभरुड, कुणाल कुलकणीर्, ूाजक्ता कुलकणीर्, काितर्क गुप्ते,
जान्हवी गुप्ते, िमलन भोसेकर, ःवाती दे व, सुचेता कुचेकर, िवशाल िवभांिडक)

