
नमस्कार मंडळी ,

२००९ साल संपत आले आह.े आम्ही केलेल्या कामाचा अहवाल आपल्याला सादर करण्याची वेळ आली आह.े आम्हाला
आपल्याला स ंागताना अत्यंत आनंद होतो आह ेकी या वषीर् आम्ही आठ कायर्कर्म ंाचे आयोजन केले आिण पाच उपकर्म
यशस्वीरीत्या राबवले. ह ेकायर्कर्म सादर करताना ते अिभनव, दजेर्दार, सवर् वयोगटासाठी, वेगवेगळ्या िठकाणी
राहण्याऱ्य ंासाठी आिण िविवध पर्कारच्या आवडी असणाऱ्या सभासद ंासाठी असतील याची दक्षता आम्ही घेतली. भारतीय
परंपरा, संगीत, कला आिण िकर्डा अशा िविवध सूतर् ंावर या वषीर्चे कायर्कर्म आधारीत होते.

संकर् ंात, गणेशोत्सव आिण िदवाळी ह ेतीन पारंपारीक सण यावषीर् मंडळाने साजरे केले. संकर्ातीला लहान मोठ्य ंाची नृत्यकला
दाखिवण्याकरीता स्पध र्ा आयोिजत केल्या होत्या. मंडळाचा सव र्ात मोठा कायर्कर्म म्हणजेच गणेशोत्सव यावषीर्ही मोठ्या
थाटात साजरा करण्यात आला. गणेशोत्सवात मंगलमुतीर्न्पुड ेदानपेटीतील रक्कम यावषीर् आम्ही 'पर्थम' आिण 'महारोगी सेवा
सिमती' या दोन सेवाभावी संस्थ ंाना दान केली.शास्तर्ीय संगीतात रुची असणाऱ्या लोक ंाकरीता िदवाळीला शर्ी. राहुल दशेप ंाडे
य ंाच्या गायनाचा कायर्कर्म आयोिजत केला होता. या तीन पारंपारीक सण ंाव्यितरीक्त या वषीर् होळीचा सणही हटंींगटन
बीचवर साजरा करण्यात आला. िनसगर्पर्ेमींसाठी आिण िवशेषत: तरुण मंडळींकरीता कँिपंग आयोिजत केले होते. मराठी
िचतर्पट पर्ेमींसाठी यावषीर् 'मी िशवाजी राजे भोसले बोलतोय' आिण 'गाभर्ीचा पाऊस' असे दोन दजेर्दार मराठी िचतर्पट
सादर केले. बृहन् लॉस अँजिलसमधील सवर् सभासद ंापयर्ंत मंडळाचे कायर्कर्म पोचावे म्हणून अव र्ाईन आिण व्हलॅी अशा दोन
िठकाणी पंडीत हर्दयनाथ मंगेशकर ंाचा भावगीत ंाचा कायर्कर्म आयोिजत केला होता. या व्यितरीक्त बृहन् लॉस एंजेलीसमधील
अनेक लहान मोठ्या मराठी कायर्कर्म ंाना मंडळाने मदत केली.

आपण आपल्या सूचना आिण पर्ितकर्ीया वष र्ाच्या सुरुवातीला घेतलेल्या सव्हेर्मधून आमच्यापयर्ंत पोहोचवल्या होत्या. आम्ही
ह्या सव्हंेर्मधून िमळालेल्या माहीतीचे िवश्लेषण करुन त्याअनुसार मंडळाच्या कायर्कर्मामध्ये बदल केल.े आम्ही अशी आशा
करतो की आमचा हा पर्योग मंडळाच्या िविवध उपकर्मातून आिण कायर्कर्मातून आपल्यापयर्ंत पोहचला असेलेच.

यावषीर् आम्ही कायर्कर्माव्यितरीक्त अनेक अिभनव उपकर्मही हाती घेतले. यावषीर् मंडळाने मंथन ह ेमराठी पॉडकास्ट सुरु केले.
त्याचे सात अंक मंडळाच्या संकेतस्थळावर असून नवीन अंक पर्काशनाच्या माग र्ावर आह.े यावषीर् मंडळाला 501(c)(3) ची
मान्यता दखेील िमळाली आह.े आता मंडळाला िदलेल्या दणेग्या संपूणर्पणे करमुक्त असतील. याव्यितिरक्त कें दर् सरकारच्या
सुिवधा मंडळाला सवलतीच्या दरात वापरता येतील. यावषीर् मंडळाच्या संकेतस्थळाचा आम्ही कायापालट केला आह.े
िफरत्या सािहत्यालय ंातगर्त व्हीडीओ लायबर्रीही मंडळाने यावषीर् सुरु केली आह.े या सवर् उपकर्म ंाचा लाभ आपण घेत
असालच अशी आम्ही आशा करतो. या सवर् उपकर्म ंाव्यितरीक्त बृहन् लॉस एंजेलीस पिरसरात मराठी शाळा सुरु करण्याचा
महत्वाक ंाक्षी िनणर्य यावषीर् आम्ही घेतला आह.े या उपकर्म ंातगर्त मराठी भाषा िशकवणारे वगर् तीन शहरात चालू करण्यात
येतील. या संदभ र्ात मुल ंाची नोंदणी, िशक्षक ंाची िनवड आिण पर्िशक्षणाचे काम सुरु झाले आह.े

२००९ पर्माणेच २०१० ची सिमतीही उत्साहाने कायर्कर्म आयोिजत करेल आिण उपकर्म पुढे नेईल याचं आम्ही
आपल्याला आश्वासन दतेो. आपण जसे २००९ च्या सिमतीला पर्ोत्साहन िदलेत, मोठ्या संख्येने कायर्कर्म ंाना उपिस्थत राहून
आमचा उत्साह वाढवलात, तसाच पर्ितसाद २०१० च्या सिमतीलाही द्याल अशी आम्ही आशा करतो. आपल्या सहभागा
पर्माणे आम्हाला आपल्या सभासदत्वाचीही गरज आह.े आपल्या सभासदत्वािशवाय आम्हाला दजेर्दार कायर्कर्म सादर करणं
शक्य होणार नाही. दरवषीर्पर्माणे २०१० मध्येही आपण सभासदत्वा घ्याल अशी आम्ही आशा करतो. आमचे अनेक अिभनव
उपकर्म चालू ठेवण्यासाठी आिण आपल्यापुढे दजेर्दार कायर्कर्म सादर करण्यासाठी आम्हाला आपल्या दणेग्य ंाची आवश्यकता
आह.े वषर्अखेरीस दणेग्या दतेाना आपण इतर संस्थापर्माणे महाराष्टर् मंडळाचाही िवचार कराल अशी आम्ही आशा करतो.

आपले पर्ेम, पर्ितसाद आिण कौतुकाचे दोन शब्द हीच आमची मंडळाच्या पर्वासातील िशदोरी आह.े ज्यापर्माणे आपण ह्या
वषीर् ती भरभरुन िदलीत त्याचपर्माणे ती पुढील वषीर्ही द्याल अशी आशा करतो.

आपला नमर्,
२००९ महाराष्टर् मंडळ सिमती
(िमलन भोसेकर, अतुल दशेप ंाड,े अंजली डमेरला, अिमत गवते, जान्हवी गुप्ते, काितर्क गुप्ते, कुणाल कुळकणीर्, पर्ाजक्ता
कुळकणीर्, अिनरुद्ध मिहषी, वैभव पावले, वीणा पर्भू, शर्ीपाद रेगे ,िवशाल िवभ ंािडक)


