
महाराष्ट्र मडंळ लॉस एजंले्स वतृ्त  मार्च २०१४ 
प्रिय वार्कहो, 
सर्वप्रथम मंडळातरे्फ सगळ्ांना 
होळीसाठी 'हार्दवक' शुभेच्छा!!! 
जानेर्ारीतल््ा सकं्ातंीनतंर आपली 
भेट आता ह््ा र्तृ्तामार्फव त होते 
आहे. आपल््ा बाल ममत्ानंी 
संक्ांतीला आपली खपू करमणूक 
केली. ह््ा बालममत्ांच््ा बरोबरीन े
आपापले व््र्सा् सांभाळून ह््ा 
मुलांना भरघोस उते्तजन देणाऱ््ा उत्साही पालकांचरे्ह कौतकु करारे्से र्ाटत.े आता मंडळाचा पढुील का्वक्म म्हणजे 
"आनंदमेळा"! हा का्वक्म सर्व र््ोगटांसाठी आहे.  वर्वर्ध खेळ, र् खाण््ाच््ा र्स्तू  तसेच काही खेळांच््ा स्पधाव 

ह््ा का्वक्मात ठेर्ण््ात ्ेतील. 
८ माचव रोजी मंडळानी आ्ोजजत केलेल््ा हा्ककंगच््ा सहली खपू 
्शस्र्ी झाल््ा. ममत्मंडळी र् लहान थोर कुटंुबब्ासंमरे्त घेतलेला हा 
ननसगव सौंद्ावचा आस्र्ाद मनाला प्ररु्फल्लीत करून गेला. Simi Valley, 

Irvine, Valencia आणण Cerritos ह््ा शहरातून स्थाननक 
ननसगव  पे्रममकांनी ह््ा सहलीत उत्साहाने भाग घेतला. 

 १७ मे रोजी सगंीतकार कौशल ह््ांचा सगंीताचा "कौशल कट्टा" 
हा  सदाबहार का्वक्म सदर केला जाईल. 'कौशल कट्टा' हा का्वक्म 

कौशल इनामदार सादर करणार आहेत. मळुात अमभन्ापासून कौशलचा प्रर्ास सुरु झाला आणण आता हा प्रर्ास 
एकांककका लेखन, गीतलेखन, र्ट. व्ही. मामलकांचा लेखन, लमलत लेखन ह््ा सगळ्ा र्ाटानंा स्पशव करत झाला आहे. 
्ा प्रर्ासात प.ुल. देशपांड ेआणण अममताभ बच्चन ह््ासारख््ा नामर्तं लोकांची शाबासकीची थापही कौशलच््ा 
पाठीर्र पडली आहे. 'अमतृाचा र्सा',  'मराठी अमभमान गीत', 'बालगंधर्व' आणण आता 'अजजंठा' प्तंचा कौशलचा 
प्रर्ास अनतश् रोमहर्वक झाला आहे. 'गाणं' म्हटलं कक आधी शब्द कक आधी 'चाल' आणण त््ामागे का् गोष्ट आहे 
्ाची उत्तर जाणून घेण््ाकरता चला जाऊ्ा 'कौशल कट्ट््ाला'!!!! तसेच ७ र् ८ जनूला मंडळ आपणासंाठी भारतातनू 
तीन दजेदार मराठी नाटके आणीत आहे. ह््ा नाटकांबरोबरच एकांककका स्पधावही ठेर्ल््ा आहेत. आपले स्थाननक 
कलाकार दरर्र्ी प्रमाणे ह््ा एकांककका स्पधांमध््े भाग घेतील. ह््ा का्वक्मासंाठी आपण सर्ानंा मंडळातरे्फ अत््ंत 
अगत््ाच ेआमतं्ण आहे हे सागंणे न लगे !!!!! 

-----िज्ञा कुवाडकेर  

 

महाराष्ट्र मंडळा तरे्फ गढुी पाडव्याच्या आणि नूतन वर्ाचच्या सवाांना शभेुच्छा!! 



अध्यक्ांच्या दृष्ट्टीकोनांतून ध्येये आणि िगती: 
नमस्कार मंडळी, 

गुढी पाडव््ाच््ा आणण नूतन र्र्ावच््ा तुम्हा सर्ानंा शुभेच्छा!!! २०१४ चा सकं्ातीचा का्वक्म अवर्स्मरणी् 
करण््ा बद्दल  सर्व स्र््सेंर्क आणण का्वक्मात सहभागी झालेल््ा सर्व लहान मुलाच ेधन््र्ाद. गेले तीन मर्हने 
MMLA ची सममती स्थाननक प्रनतभांना प्रोत्साहन देणे आणण लॉस एंजेल्स जर्ळच््ा सर्व मराठी लोकांना एकत् 
आणण््ासाठी प्र्त्न करत आहे. ्ाच उद्देशाने अरर्ाइन मध््े लहान मलुांचा का्वक्म आणण मसमी व्हॅली मध््े 
"नाट्् का्वशाळा" हे उपग्रह का्वक्म (Satellite Events) आ्ोजजत केले गेले. दोन्ही का्वक्मात उत्तम प्रनतसाद 
ममळाला. "नाट्् का्वशाळा" हा नर्ीन प्र्ोग अमभव््क्ती ्ा  स्थाननक ग्रुप बरोबर आ्ोजजत केला गेला. मोठ््ा 
संख््ेने   स्थाननक कलाकारांनी ्ात भाग घेतला आणण जून मर्हन््ात होणारा एकांककका सध््ेची परू्व त्ारी केली. 

‘हा्ककंग ड’े हा ्ा र्र्ी सरुु केलेला आजून एक नर्ीन उपक्म. लॉस एंजेल्स 
भागातील  सर्व प्रकारच््ा लोकानंी एकत् ्ेउन एक चांगली गोष्ट करा्ची 
इतका साधा उद्देश ्ा मागे  होता. सुमारे २०० पेक्षा जास्त लोक लॉस 
एंजेल्स ८ भागात हाईकला गेले. एकंदरीत अनुभर् सर्व हा्ककंग गटांचा साठी 
वर्लक्षण होता. बराच गटानंी नन्ममत प्रमाणे हाईकला  जाण््ाच े्ा नतंर 
ठरर्ले आहे. २०१४ सममती देखील नन्ममतपणे ्ा हा्ककंग र्दर्सच ेआ्ोजन 
करेल. 

पढुच््ा काही मर्हन््ात स्थाननक प्रनतभांना र्ार् देण््ाबरोबर वर्वर्ध प्रकारच ेका्वक्म आणण््ाची ्ोजना आहे. तुम्ही 
सर्व आनंद मेळात चवर्ष्ट पदाथवचा आस्र्ाद घाल आणण वर्वर्ध खेळामध््े भाग घ््ाल ्ाची मला पणूव खात्ी आहे . 
मे मर्हन््ात बहृन महाराष्र मंडळाच््ा सहका्ावने आम्ही सुप्रमसद्ध संगीतकार आणण मराठी अमभमान गीताच े
संगीतकार कौशल इनामदार ्ांचा गाजणारा का्वक्म “कौशल कट्टा” आपल््ा सर्ांसाठी घेऊन ्ेत आहोत. गेल््ा 
र्र्ावच््ा एकांककका सधेच््ा ्शा मळेु आम्ही ्ा र्र्ी पण एकांककक स्पधाव आ्ोजजत करत आहोत.  अनके स्थाननक 
कलाकार ्ा संधीचा र्फा्दा घेऊन २०१५ बहृन महाराष्र मंडळ अधधरे्शनासाठी त्ारी करतील अशी अपेक्षा आहे. ्ाच 
रे्ळेला बहृन महाराष्र मंडळ २०१५ सममती बरोबर २०१४ ची सममती लॉस एंजेल्स मध््े नाट्् मोहोत्सर्  आ्ोजजत 
करणार आहे. हा नाट्् महोत्सर् २०१५ बहृन महाराष्र मंडळ अधधरे्शनासाठी देणगी गोळा करण््ासाठी असेल. ७ 
आणण ८ जनू रोजी होणाऱ््ा नाट्् मोहोत्सर्ात "काटकोन बत्कोण", "रेरे्ती देशपांड े" आणण "प्राइस टॅग” र्ह गाजलेली 
नाटकं सादर केली जातील. 

्ाच बरोबर एवप्रल मर्हन््ात 
स्थाननक  कलाकारानंी सादर केकेल््ा “गीत भागर्ीत 
गीता” आणण लॉस एंजेल्स च््ा Indian Film Festival 

मध््े ननर्ड झालेला आणण अंतराष्री् स्थरार्र गाजणारा 
मराठी मसनेमा "Fandri" बधण््ाची संधी आपल््ा सर्ांना 
ममळणार आहे. तुम्ही सर्व MMLA च््ा वर्वर्ध उपक्म 
आनंद घेत आहात अशी आशा आहे. 
 

सचर्न सोनटक्के 
अध््क्ष २०१४         

!! आमर्ी बोली, आमर्ा बािा.... जय महाराष्ट्र !!!  

 



सदसयांच्या सददच्छा: 
संपार्दका सौ. प्रज्ञा कुर्ाडकेर तसेच सर्व का्वकारी मडंळास सपे्रम 
नमस्कार, वर्नंती वर्शेर्. कळवर्ण््ास आनंद र्ाटतो कक सध््ा 
होणारे महाराष्र मंडळाच ेका्वक्म अवर्स्मरणी् तर होतच आहेत 
्ात जराही शकंा नाही. श्री. शेट््े आणण श्री. सोनटक्के ्ांच््ा 
अनुपम अध््क्षतेखाली सर्वच सभासदांची अगं मोडून केलेली मेहनत 
कामास ्ेत आहे ्ाच ेकरारे् तेर्ढे कौतकु थोडचे आहे हे 
कळवर्ण््ास अमभमान र्ाटतो. असेच का्वक्म सतत होत राहोत 
आणण महाराष्र मंडळांच््ा सर्व सभासदांचा तसेच पे्रक्षकांचा मंडळाला 
नुसताच 'हार्दवक' नव्हे तर 'आधथवक' पण पाठींबा 
ममळो आणण आत्ताप्तंच््ा कारककदीत मंडळाने धडाडीने मारलेली र्ह 
"भरारी" गगनाला गर्सणी घालणारी ठरो हीच सर्दच्छा व््क्त 
करून कर्फरून एकदा का्वकारी मंडळाच ेअमभनंदन करू पत् संपर्तो. 
            कळारे्,  
     एक सभासद, मधुकर कंुभोजकर 

सकं्ातंीच्या कायचक्माच्या काही झलकी  
शशव जयंतीच्या  ननशमत्ताने  

ननष्च्ाचा महामेरू । बहुत जनांसी आधारू । 
अखंड जस्थतीचा ननधावरू} । श्रीमंत ्ोगी ॥ 
 
नरपनत ह्पनत गजपनत। गडपनत भूपनत जळपनत। 
पुरंदर आणण शजक्त । पषृ्ठभागी ॥ 
 
्शर्ंत कीनतवर्ंत । सामर्थ्वर्ंत र्रदर्ंत । 
पुण््र्ंत नीनतर्ंत । जाणता राजा ॥ 
 
आचारशील वर्चारशील । दानशील धमवशील । 
सर्वज्ञपणे सुशील । सकळा ठा्ीं ॥ 
 
धीर उदार गंभीर । शूर कक््ेमस तत्पर । 
सार्धपणे नपृर्र । तुच्छ केले ॥ 
 
देर् धमव गोब्राम्हण । करार््ा संरक्षण । 
हृद्स्थ झाला नारा्ण । पे्ररणा केली ॥ 
 
्ा भूमंडळच ेठा्ी । धमवरक्षी ऐसा नाही । 
महाराष्र धमव रार्हला काही । तुम्हा कारणे ॥ 
 
ककत््ेक दषु्ट संहाररला। ककत््ेकांमस धाक सुटला । 
ककत््ेकांस आश्र्ो जाहला । मशर्कल््ाणराजा ॥  

 

!! आमर्ी बोली, आमर्ा बािा.... जय महाराष्ट्र !!!  



श्रद्ांजली:    कै. िशमला हरी भाटे 
श्रीमती प्रममला भाटे ह््ांच े१४ जानेर्ारी २०१४ रोजी र््ाच््ा ९० व््ा र्र्ी santa ana कॅमलर्फोननव् ा ्ेथे  ननधन 
झाले  प्रममलाताई अमेररकाला पर्हल््ादंा १९७० साली एका र्र्ावसाठी त््ांच््ा मलुीकड ेलॉस अन्जेलेसला आल््ा 
होत््ा. नंतर १९८४ पासून त््ा र् त््ांच ेपती कै. हररभाऊ भाटे अमेररकेत स्थान्क झाले. कै. हररभाऊ सत््नारा्ण 
पजूा, वर्र्ाह, मुजं,र्ास्तशुातंी इत््ादी धाममवक वर्धी लॉस अन्जेलेस पररसरातील मराठी नागररकांसाठी करीत असत. 
त््ांना त््ा का्ावत प्रममलाताई सकक्् सहभाग देत असत. प्रममलाताई लेखनाची र् धचत्कलेची आर्ड होती. त््ांच े
काही लेख पणु््ाच््ा सकाळमध््े प्रमसद्ध झाले होते. हररभाऊ र् प्रममलाताई एका भजनी मंडळातही भाग घेत असत. 
महाराष्र मंडळाच््ा प्रत््ेक का्वक्माला दोघेही आर्जूवन उपजस्थत असत. पतीप्रमाणेच प्रममलाताई ्ांच ेव््जक्तमत्र् 
नेहमी प्रसन्न र् आनंददा्ी असे. दोघेही ममत्मंडळीच््ा अडीअडचणीला धाऊन जात आसत. कौटंुबबक धाममवक र् 
सांस्कृनतक  का्वक्मात प्रममलाताई एक उत्साहामतूी होत््ा. त््ांच ेमोकळे हास्् र् आपलुकीच ेशब्द पररधचतांच््ा 
ननत्् स्मरणात राहतील. 
ईश्र्र त््ांच््ा आत्म््ाला सद्गती आणण शातंी देर्ो.      ---- श्रीननवास माटे 

  

सदसयांर्ा आढावा: २०१४ साली महाराष्र 
मंडळात आताप्तं २७० सदस्् आहेत. ह््ा 
र्र्ी हा आकडा ५०० प्तं नेण््ाचा आमचा 
प्र्त्न आहे.  

महाराष्ट्र मंडळ सवयसेंवकासंाठी शलकं: 
https://mmla.wildapricot.org/
volunteers                           

बहृन महाराष्ट्र मंडळ सवयसेंवकांसाठी शलकं: 
http://BMM2015.org/volunteers 

महाराष्ट्र मंडळ सदसयांसाठी शलकं: https://

mmla.wildapricot.org/membership       

Website: www.mmla.org 
 
Twitter: MaharashtraMandal LA 
@mmla_tweet 
 
Facebook: http://www.facebook.com/
maharashtra.mandal 

समाजकायच 
आठर्णींच््ा झोपाळ्ांर्र झुलू लागे झुला, 
भूतकाळात दडलेली दृश््े र्दसू लागली मला. 
बालपणात बागडत आले आणण तारुण््ात नाचत गेले मोराच््ा 
तालार्र, 
चाळीशी लागताच नर्ी दृष्टी मला लाभली नतला ठेर्ताच डोळ्ांर्र. 
पण साठी मध््े र्दसू लागल््ा होत््ा और्धांच््ा बाटल््ा टेबलार्र, 
आ्षु््भर 'मी' 'मला' आणण 'माझ््ा' ्ा आत्मकें द्री र्तृ्तीभोर्तीच 
कर्फरले, 
समाजाची देर्ाण घेर्ाण करा्लाच वर्सरले. 
पढुील जन्म मनुष््ाचा देशील करे देर्ा ? 
परृ्थर्ीर्र ्ेऊन समाजाची ननजश्चतच करीन सेर्ा.       - आशा सावतं 

कप्रवता: रीत जगार्ी 
 

एक श्रातं  हत्ती 
बसे  तरू  खाली   
घ््ार््ा  वर्श्रातंी 
उन्हे  सरता  गरज  सपंली 
उन्मळून  टाके  तो  र्कृ्ष  करत  ची  ची 
का  अशी  असत े रीत  जगाची  ? 
                - मीनल  अष्ट्टेकर 

संपाददका : िज्ञा कुवाडकेर  

वतृ्त सजावट : सुप्रिया बेलपाठक   
     कुलकिी  

खास 'होळीसाठी' टीप: 
परुणपोळीच््ा बाहेरील 
आर्रणाच््ा वपठात 
मैद््ाच््ा ननम्मे गव्हाच े
पीठ बारीक चाळणीने 
चालनू एकत् मऊ मभजर्ले 
तर पोळ्ा चर्ीला छान 
होतात.   

--िज्ञा कुवाडकेर 

आपले लेख, कथा , कप्रवता, इत्यादद  कृपया bharari@mmla.org  ला पाठवावेत   

 

http://bmm2015.org/volunteers
http://www.mmla.org
mailto:bharari@mmla.org

