
लॉस एंजेललस महाराष्ट्र मडंळ गणेश उत्सव २०१५ 

 

 

शनिवार, १९ सप्टेंबर रोजी मिलीकि हायस्कूल, ल ॉंग बीच येथे िॉंडळाचा गणेश उत्सव अगदी थाटात साजरा झाला. 
सकाळी ठीक साडआेठ वाजता श्ीॉंच्या पजूेला सरुुवात झाली. श्ी. अरुण वशैॉंपायि याॉंिी पजूा साॉंगगतली आणण श्ी. 
िील व सौ. देबोलीिा साधू या िवदाम्पत्यािे पजूा केली. बाप्पाॉंच्या िखराची आरास श्ी. ववजय कोकाटे याॉंिी 
अनतशय सुॉंदर केली होती. श्ीॉंची यथासाॉंग पजूा झाल्यावर साडदेहा वाजता गणरायाॉंपढेु अथववशीर्व पठण झाल.े िॉंतर 

अकरा वाजता िहाआरती सरुु झाली. गणपती, शॉंकर, देवी, पाॉंडुरॉंग, दत्त, ज्ञािेश्वर इत्यादी आरत्या म्हणण्यात 

सवाांिी उत्साहािे साथ ददली. िॉंत्रपषुपाॉंजली झाल्यावर स्टेजच्या दोन्ही बाजूिी वर जाऊि सवाांिी दशवि घेतले. 

ववशरे् म्हणजे दािपेटीतील सवव निधी या वर्ी िहाराषरातील दषुकाळपीडडत शतेकऱयाॉंिा पाठवला गेला. तीथवप्रसाद 

घेऊि सववजण भोजिगहृाकड ेगेले. वाटेत दागगिे, कपड ेयाॉंच्या स्ट ल्सबरोबरच श्ी. अवव साधू, प्रेरणा कुळकणी 
आदद सभासदाॉंिी पढुाकार घेऊि ल स एॉंजेमलस पररसरातील हौशी िराठी गचत्रकाराॉंच्या गचत्राॉंच ेप्रदशवि आयोजजत 

केल ेहोत,े त्याला सुॉंदर प्रनतसाद मिळाला.  

िहाप्रसाद शाळेच्या भोजिगहृात ठेवला होता. सहा स्टेशन्स ठेवली होती त्यािळेु कुठलीही गडबड वा गोंधळ ि होता 
िॉंडळीिी श्ीखॉंड, परुी, िोदक, िसालेभात इ. रुचकर जेवणाचा आस्वाद घेतला. जेवण करूि िॉंडळी सभागहृात 

स्थािापन्ि झाल्यावर िराठी शाळेच्या िलुाॉंचे कायवक्रि सरुु झाले. मसिी व्हॅलीतील िलुाॉंिी गणपनत स्तोत्र िराठी, 
प्राकृत व सॉंस्कृतिध्ये सदर केले. अव्हावइिच्या िलुाॉंिी अषटवविायकाॉंवर कायवक्रि केला, तर व्हॅलेंमशयाच्या िलुाॉंिी 
िोदकवाल्या बाप्पाचे गाणे सादर केल.े इतरही गाणी व ितृ्ये व्यवजस्थत बसवली होती. त्या त्या शाळेच्या मशक्षकाॉंिा 
िलुाॉंच्या प्रगतीसाठी प्रशस्तीपत्रके ददली गेली. शे्या तलेॉंगिे सतू्रसॉंचालि छाि केल.े िॉंडळाच्या अध्यक्ष अिपुिा 
सािॉंत याॉंिी िोजक्या शब्दात िॉंडळाची िदहती, योजिा व इतर कायवक्रि याॉंची रूपरेर्ा साॉंगगतली व िॉंडळाच्या 
कायवकाररणीची ओळख करूि ददली. येथे ववशरे् ििदू करावेस ेवाटत ेकी िॉंडळाची कायवकाररणी व स्वयॉंसेवक 

अत्यॉंत तत्परतिेे सगळीकड काि करीत होत.े  

िलुाॉंच्या कायवक्रिािॉंतर “उभ्या उभ्या वविोद” हा कयवक्रि शभुदा कािेटकर, कौस्तभु सोिण आणण िधुरा गोखले 
याॉंिी सिथवपणे सदर केला. या कायवक्रिाला प्रके्षकाॉंिी उत्ति दाद ददली. करिणुकीच्या कायवक्रिािॉंतर श्ीॉंची 
उत्तरपजूा व आरती झाली आणण ववसजविाला जायची तयारी सरुु झाली. बाहेर चहापाि ठेवले होत.े साडचेार वाजता 
रोडाॉंडो बीचला जाण्यासाठी बसेस तयार होत्या. त्यातिू िॉंडळी बीचवर गेली. तथेे  आरती व प्रसाद झाल्यावर 

“गणपती बाप्पा िोरया, पढुच्या वर्ी लवकर या” गजरात बाप्पाॉंिा निरोप देऊि सववजण ल ॉंगबीचला परतले. अशा 
तऱहेिे २०१५ िराठी िॉंडळाचा गणेशउत्सवाचा सुॉंदर कायवक्रि वेळेत सरुु होऊि वेळेत सिाप्त झाला. 

                                                                            ---- शलैजा िाटे 


