नमःकार मंडळी,
बघता बघता २०११ हे वषर् संपले. २०१२ मधे पाऊल ठे वताना मागील वषार्चा आढावा घ्यायची वेळ आली आहे . २०११ मधे केलेल्या
िविवध कायर्बमांचा आिण उपबमांचा तपशील या अहवालामाफर्त आपल्या पयर्ंत पोहचवत आहोत. महाराष्टर् मंडळाच्या- कला,
सािहत्य, संःकृ ती आिण समाज या चार ःतंभावर आधािरत असे कायर्बम या वषीर् आखण्यात आले.
कला: दरवषीर्ूमाणे २०११ ची सुरवात संबातीच्या कायर्बमातील लहान मुलांच्या िविवध गुणदशर्न ःपधार् आिण नृत्यःपधार् यांनी
झाली. गणेशउत्सवात ःथािनक कलाकार तर िदवाळीच्या कायर्बमात लॉस एंजेिलसच्या "अिभव्यक्ती" या संःथेच्या कलाकारांनी
एकांिकका सादर केल्या. रिसकांसाठी ौी. आनंद माडगुळकर यांनी "गिदमायन" हा कायर्बम सादर केला, तसेच कै. भीमसेन जोशी
यांच्या जीवनावर व त्यांच्या कलाकृ तींवर -"ौद्धांजली"

हा खास कायर्बम सादर केला. मराठी िचऽपट रिसकांसाठी "दे ऊळ" या

िचऽपटाचा खेळ िडसेंबरमधे आयोिजत करण्यात आला होता. याूमाणे सवर् ूकारच्या कलांना ूोत्साहन दे ण्याचा ूयत्न या वषीर्
करण्यात आला.
सािहत्यः मराठी सािहत्याचे िवतरण सोपं आिण लवकरात लवकर व्हावे तसेच लॉस एंजेिलस पिरसरातील नवोिदत कलाकारांना
त्यांच्या सािहत्यकृ ती सादर करता याव्यात यासाठी मंडळाने सुरु केलेला मराठीतील पिहला पॉडकाःट - "मंथन" चे या वषीर् १२
अंक ूसािरत झाले. आपण दर मिहन्याला मंथनचा आःवाद घेत असाल अशी आशा आहे . मंथन मधे सादर केलेल्या िविवध
कथा, किवता व मुलाखतींबद्दल आपण वेळोवेळी पाठवलेल्या ूितिबयांबद्दल आम्ही आभारी आहोत. मंडळाचे िफरते सािहत्यालय
अवार्इन, सिरटोस, िसमी व्हॅ ली आिण पॅसाडे ना या िठकाणी उपलब्ध असते. त्याला चांगला ूितसाद िमळत आहे .
संःकृ ती: आपली मराठी संःकृ ती जपण्यासाठी संबात, होळी, िदवाळी, गणेशोत्सव यांसारखे पारं पािरक सण साजरे करण्यात आले.
या वषीर्ही िमळालेल्या भरघोस दे णग्यांमुळे गणेशोत्सव अगदी थाटात करण्यात आला. ौी गजाननापुढील दानपेटीत जमा झालेली
रक्कम "ूथम" या संःथेला दान करण्यात आली. जुलै मिहन्यात कँिपंगचे आयोजन करण्यात आले होते. त्याला लहान-थोर
सवार्ंकडु न चांगला ूितसाद िमळाला.
समाजः मंडळाने सुरु केलेल्या "मागर्" या उपबमाला चांगला ूितसाद िमळत आहे .

लॉस एंजेिलस पिरसरात नवीन आलेल्या

कुटु ं बांना काही मदत हवी असेल िकंवा कोणाला वैद्यिकय सल्ला दे णारय
् ांचा फोन नंबर हवा असेल िकंवा कोणाला घरातील
विडलधारय
् ा मंडळींच्या संगोपनासाठी मदत हवी असेल यासारख्या अनेक ूकारच्या ूश्नांना उत्तरे पुरवते "मागर्" ची सिमती.
मंडळाचा दस
ु रा उपबम म्हणजे “MMLA Yellow Pages". मराठी उद्योजकांचा मराठी समाजाशी पिरचय करुन दे णे हे “MMLA
Yellow Pages” चे उिद्दष्ट आहे . या पुिःतकेमधे नावनोंदणी केलेल्या उद्योजकांची मािहती आम्ही आपल्या पयर्ंत मंड्ळाचे संकेतःथळ,
ई-मेल आिण कायर्बमांमधुन करुन दे ऊ. मंडळाचा ितसरा उपबम म्हणजे मराठी शाळा. सध्या मराठी शाळे च्या अवार्इन, िसमी
व्हॅ ली आिण सिरटोस या तीन शाखांमधुन सुमारे १०० िवद्याथीर् िशकत आहे त. तसेच या वषीर् “BMM” ने घेतलेल्या पिरक्षेत शाळे चे
एकुण १० िवद्याथीर् पिरक्षेला बसले व सवर् १० िवद्याथीर् यशःवीिरत्या उत्तीणर् झाले. या शाळांच्या यशामागे शाळे चे िशक्षक,
ःवयंसेवकाचे योगदान आहे . मंडळाने आयोिजत केलेल्या िविवध कायर्बमांमधुन ःटे म सेल डोनर साइव्ह तसेच ॄेःट कॅन्सर
अवेअरनेस साईव्ह हे उपबमही आयोिजत करण्यात आले होते.
२०११ मधे आयोिजत केलेल्या सवर् कायर्बमांना आिण उपबमांना उत्तम ूितसाद िदल्यावद्दल मंडळ आपले आभारी आहे . २०११च्या सिमतीचे
काही कायर्कतेर् िडसेंबरमधे िनवृत्त झाले आहे त. आम्ही आशा करतो िक जसे ूेम, ूोत्साहन आिण कौतुक तुम्ही आम्हांला िदलंत तसंच तुम्ही
पुढील कायर्कारीणीलाही द्याल. धन्यवाद!
२०११ महाराष्टर् मंडळ सिमती
(अक्षय अणावकर, आनंद सामंत, अतुल केळकर, िदपा दे साई, िदनेश िभरुड, िनिखल शाळीमाम, िनतीन पुसाळकर, ःवाती दे व, ःवाती कदम)

