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नमस्कार लेकर्स!! 
 

आपल्या र्र्ाांना महाराष्ट्र दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा! 
 

ह्या र्र्षीचा पणहला भरारी अकं आपल्या हातात ितेाना आम्हाला र्फार आनंि होत 

आह ेआणि जािर्त आह ेकी ह ेर्र्षस खूप धार्पळीचे आणि उत्र्ाहाचे गलेे.  महाराष्ट्र 

मंडळाने आयोणजत केलेले कायसक्रम आणि र्ाजरे केलेले र्ि यांना आपला खूप  

भरभरून प्रणतर्ाि णमळाला. आपल्या ह्या प्रणतर्ािाबद्दल खूप खूप धन्यर्ाि!! 
 

MMLA चा र्ंक्रांतीच्या कायसक्रमानंतर आपि आता भेटत आहोत. बालगोपाळांनी 

र्ािर केलेल्या नृत्यांनी ह्या कायसक्रमात र्फारच रंगत आिली. मुलांच्या आणि 

पालकांच्या उत्र्ाहाने आमचाही उत्र्ाह णिगुणित झाला आह.े त्याच उत्र्ाहात 

१९/२० माचस  रोजी मंडळाने आयोणजत केलेल्या हाईकींगच्या र्हली यशस्र्ी 

झाल्या. Pasadena, Simi Valley, Irvine आणि Riverside मधे णनर्गसप्रेमी 

लेकर्स नी हाईकींग आणि दर्फरण्यात भाग घेतला आणि खूप मजा केली. 
 

आता लर्करच येिा-या आनंिमेळ्यात आपि र्गळे 'Sports day' र्ाजरा 

करिार आहोत. दक्रकेट , Carrom, बुणिबळ, Basketball, Bridge, Table 

Tennis, Tennis and आणि तुमच्या आमच्या लहानपिीचे चमचा गोटी , 

लगोरी आणि िोरीच्या उड्या अर्े खेळ खेळिार आहोत. त्याचबरोबर, आपल्या 

र्र्ाांच्या आर्डीच्या बटाटा-र्डा, भेळ परुी, पार् भाजी, र्ाबुिािा र्डा, कोथिंबीर 

र्डी अश्या स्र्ादिष्ट खमंग नाष्ट्यार्र तार् मारिार आहोत. 

 

मे मणहन्यात महाराष्ट्र मंडळाने गीत रामायिाचा कायसक्रम आयोणजत केला आह.े 

गीतरामायिाच्या णहरकमहोत्र्र्ी र्र्षासच्या णनणमत्ताने आम्ही 'श्रीधर र्फडके' ह्यांच्या  
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र्ुश्राव्य भक्तीगीतांचा आपि र्र्ाांनी नक्की आस्र्ाि घ्या!  त्याचबरोबर पं. ह्रुियनािं 

मंगेशकर आणि डॉ. र्लील कुलकिी ' मैत्र जीर्ाचं'े हा कायस क्रम घेऊन आपल्या 

भेटीला येत आहते. 

 

जुलै  मणहन्यात MMLA camping आयोणजत करण्यात  येईल. MMLA 

camping बद्दल अणधक माणहती लर्करच आपल्याला णमळेल. येत्या मे-जून 

मणहन्यामधे आम्ही आिखी काही कायसक्रम आििार आहोत. नर्ीन माणहती र्ाठी 

आमची र्बेर्ाईट पाहत रहा आणि आपला प्रणतर्ाि आम्हाला नक्की कळर्त रहा! 

 

र्ंपादिका - रणर्का कुलकिी 

रृ्त्त र्जार्ट- कोमल चौककर 
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लॉर् एंजणेलर् महाराष्ट्र मडंळ गिशे उत्र्र् २०१५ 

 

शणनर्ार, १९ र्प्टेंबर रोजी णमलीकन हायस्कूल, लॉंग 

बीच येिंे मंडळाचा गिेश उत्र्र् अगिी िंाटात र्ाजरा 

झाला. र्काळी ठीक र्ाडेआठ र्ाजता श्रींच्या पूजेला 

र्ुरुर्ात झाली. श्री. अरुि र्ैशंपायन यांनी पूजा 

र्ांणगतली आणि श्री. नील र् र्ौ. िबेोलीना र्ाधू या 

नर्िाम्पत्याने पूजा केली. बाप्पांच्या मखराची आरार् 

अणतशय र्ुंिर केली होती. श्रींची यिंार्ांग पूजा 

झाल्यार्र र्ाडेिहा र्ाजता गिरायापंुढे अिंर्सशीर्षस 

पठि झाले. नंतर अकरा र्ाजता महाआरती र्ुरु झाली. 

गिपती, शंकर, िरे्ी, पांडुरंग, ित्त, ज्ञानेश्वर इत्यािी 

आरत्या म्हिण्यात र्र्ाांनी उत्र्ाहाने र्ािं दिली. मंत्रपुष्ट्पाजंली झाल्यार्र स्टेजच्या 

िोन्ही बाजूनी र्र जाऊन र्र्ाांनी िशसन घेतले. णर्शेर्ष म्हिजे िानपेटीतील र्र्स 

णनधी या र्र्षी महाराष्ट्रातील िषु्ट्काळपीणडत शेतकऱयांना पाठर्ला गेला. तीिंसप्रर्ाि 

घेऊन र्र्सजि भोजनगृहाकडे गेले. र्ाटेत िाणगने, कपडे यांच्या स्टॉल्र्बरोबरच श्री. 

अणर् र्ाधू, प्रेरिा कुळकिी आदि र्भार्िांनी पुढाकार घेऊन लॉर् एंजेणलर् 

पररर्रातील हौशी मराठी णचत्रकारांच्या णचत्रांचे प्रिशसन आयोणजत केले होते, 

त्याला र्ुंिर प्रणतर्ाि णमळाला.  

 

महाप्रर्ाि शाळेच्या भोजनगृहात ठेर्ला होता. र्हा स्टेशन्र् ठेर्ली होती त्यामुळे 

कुठलीही गडबड र्ा गोंधळ न होता मंडळीनी श्रीखंड, पुरी, मोिक, मर्ालेभात इ. 

रुचकर जेर्िाचा आस्र्ाि घेतला. जेर्ि करून मंडळी र्भागृहात स्िंानापन्न 

झाल्यार्र मराठी शाळेच्या मुलांचे कायसक्रम र्ुरु झाले. णर्मी व्हलॅी शाळेच्या 

मुलांनी गिपती  
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स्तोत्र र्ािर  केल.े अर्ासइनच्या मुलांनी अष्टणर्नायकांर्र कायसक्रम केला, तर 

व्हलॅेंणशयाच्या मुलांनी मोिकर्ाल्या बाप्पाचे गािे पेश केले. इतरही गािी र् नृत्ये 

व्यर्णस्िंत बर्र्ली होती. श्रेया तेलंगने र्ूत्रर्ंचालन छान केले. मंडळाच्या अध्यक्ष 

अनुपमा र्ामंत यांनी मोजक्या शब्िात मंडळाची मणहती, योजना र् इतर कायसक्रम 

यांची रूपरेर्षा र्ांणगतली र् मंडळाच्या कायसकाररिीची ओळख करून दिली. येिंे 

णर्शेर्ष नमूि करार्ेर्े र्ाटते की मडंळाची कायसकाररिी र् स्र्यंर्ेर्क अत्यंत 

तत्परतेने र्गळीकडे काम करीत होते.  

मुलांच्या कायसक्रमानंतर “उभ्या उभ्या णर्नोि” 

हा कयसक्रम शुभिा कामेरकर, कौस्तुभ र्ोमि 

आणि मधरुा गोखले यांनी र्मिंसपिे र्ािर केला. 

या कायसक्रमाला प्रेक्षकांनी उत्तम िाि दिली. 

करमिुकीच्या कायसक्रमानंतर श्रींची उत्तरपूजा र् 

आरती झाली आणि णर्र्जसनाला जायची तयारी 

र्ुरु झाली. बाहरे चहापान ठेर्ले होते. र्ाडेचार 

र्ाजता रोडांडो बीचला जाण्यार्ाठी बर्ेर् तयार होत्या. त्यातून मंडळी बीचर्र 

गेली. तेिंे  आरती र् प्रर्ाि झाल्यार्र “गिपती बाप्पा मोरया, पुढच्या र्र्षी लर्कर 

या” गजरात बाप्पांना णनरोप िऊेन र्र्सजि लॉंगबीचला परतले. अशा तऱहनेे 

२०१५ मराठी मंडळाचा गिशेउत्र्र्ाचा र्ुंिर कायसक्रम र्ेळेत र्ुरु होऊन र्ेळेत 

र्माप्त झाला.  

 

- शैलजा माटे                     

गिेश उत्र्र्ाची छायाणचत्र ेबघायला इिं ेणक्लक करा. 

 

 

https://photos.google.com/share/AF1QipP-H7wXEF9OlXuFkCn6vXEslbMMS2bVK8isQPmvA8EXbX_LaJCRk_KRFqVEffzP2w?key=bkhjUk0wNEdiaEQydzJzUVl3THB6eFJpMi1IRHVn
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MMLA – Kojagiri & Dandiya Night - October 2015 Satellite event at 
Irvine 
 

Maharashtra Mandal Los Angeles (MMLA) 
recently organized a thumping Kojagiri-
Dandiya night!  
 
The new committee that took over the 
reins at Ganesh Utsav 2015 planned an 
event that was not in the usual list of 
Mandal-organized festivities. Given the 
logistics of scheduling and facility 

availability, the event was conducted at a 
community center in Irvine, CA on Fri 23 
October 2015. The event was sold out at 
140 attending, with a waiting list of over a 
100! Attendance was from Orange county, 
LA county and surrounding area.  
 
 
 
 

 
The program commenced at 7 pm with a 
small puja worshipping Shri Ganapati, Shri 
Laxmi, Indra dev and Kuber.  
 
 
The food stall was a big hit with all-time 
favorites like Pav-Bhaji, Pasta and Masale 
Doodh.  
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Being a Friday night, the crowd was slow to 
trickle in, but folks were soon dancing to the 
upbeat Dandiya music.  
 
The group was 
mixed-age, with 
high-schoolers and 
some enthusiastic 
adults (especially 
couples) stealing 

the show! The event concluded at 11:30 p.m. 
followed by wrap up/handover of the facility.  
 
The event was well-received, and given 
enough interest from the community, MMLA 
will definitely consider planning on a larger 
scale next Navratri with live music! 
 
- Archana Kulkarni 
(Irvine, CA) 

 
 
 
Click here to check more pictures. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

https://photos.google.com/share/AF1QipM9B6H7PbCRsfJLgXNc_Ga7UlJWhZD7BQxmIkRzX69jiOGQ4lAJp79DYlJ46Ag80A?key=TS1nVXhVdlNUZ1dOTUNKZm41bERod2VHNzRoVS1R
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MMLA – Kojagiri Celebration – October 2015 Satellite event at Simi 
Valley 

 

 

This year MMLA team identified an opportunity to celebrate कोजागिरी with 

the community. An event was set for 30th October. With a conservative 
estimate, a small community hall was booked and team started planning 
and campaigning three weeks before the event date. Over the next few 
days enthusiastic and overwhelming response from the community 
prompted the organizers to upgrade to a bigger and nicer facility.  
 
As planned, the program started at 8:30 PM. Organizers and community 
volunteers were right on time and helped setup the music system, food and 

necessary arrangements well before the event started. कोजागिरी began 

with अतंाक्षरी including girls/women at one side and boys/men on the other 

team. Lively exchange of Hindi/Marathi songs ensued for next 40 minutes. 
There was a lot of fun matching songs and counting points. As more guests  
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walked in, they joined the teams and added to the fun. The अतंाक्षरी 
concluded with both teams claiming the victory.  
 

At the end of अतंाक्षरी, started the game of Housie (Tambola). Kids in the 

group helped sell the housie tickets. They did a fantastic job in ensuring 
everyone got the tickets and collected contributions. Kids and adults all 
enjoyed the game. There were 5 winners and the jackpot was won by Mitali 
Rangnekar. 
 
As planned, the game of housie was completed by ten o’ clock and the 
group took a small break for snacks which consisted of Samosas and 
Jalebi with a highlight of homemade Masala Dudh. Everyone enjoyed the 

snacks while having िप्पा टप्पा with each other.  

 

As snacks wrapped up, दांडिया music started making rounds and getting 

everyone moving. With initial hiccups in getting the formations right, the 

groups figured it out and then everyone enjoyed the दांडिया रास for next one 

hour. Kids, adults and grownups all participated in the दांडिया and had great 

fun dancing with decorated sticks to the tune of catchy rhythmic music. As 
published, the event concluded at 11:30. Everyone helped with the cleanup 

and the event venue was vacated by midnight. Overall, this year’s कोजागिरी 
celebration was a fun filled event attended and enjoyed by 80+ strong 
community members. The event was organized by MMLA committee 
members Supriya Kulkarni, Sudip Nadkarni and Vivek Dabholkar. The 
event was attended by the MMLA president, Anupama Samant. The 
committee would like to give out special thanks to Avanti Vaishampayan, 
Vinay Soitkar and Akash Gaiki for their help in organizing the event. 
 

- Vivek Dabholkar 
 
Click here to check more pictures. 
 
 
 

https://photos.google.com/share/AF1QipPiwuIoYy89nbhS3dgHIc2TpAJrnzy02zkjY4YzxggRQAOaNiE6_RJXMzAwWvdRPg?key=WGhhTUdRdW5TTHZpOUIzdl9nQ05TTFNsRjJPY0N3
https://photos.google.com/share/AF1QipPiwuIoYy89nbhS3dgHIc2TpAJrnzy02zkjY4YzxggRQAOaNiE6_RJXMzAwWvdRPg?key=WGhhTUdRdW5TTHZpOUIzdl9nQ05TTFNsRjJPY0N3
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लॉर् एंजणेलर् महाराष्ट्र मडंळ दिर्ाळी २०१५ 
 

महाराष्ट्र मंडळाची दिर्ाळी नोव्हेंबर मणहन्यात Monrovia येिंे र्ाजरी केली. मराठी शाळेतील 

मुलांनी बनर्लेल्या आकाशकंदिलांचे प्रिशसन मांडले गेले. 'Dancing through the decades’ 

ह्या र्ंकल्पनेर्र स्िंाणनक कलाकारांनी बहारिार नृत्ये करून कायसक्रमाला रंगत आिली. णशर्ाय 

िोन णर्नोिी एकांदकका ही र्ािर केल्या. िरर्र्षी प्रमािे मंडळाने उपणस्िंत मंडळींना घरगुती 

खमंग र्फराळ िऊेन दिर्ाळीच्या शुभेच्छा दिल्या. दिर्ाळीला णमळालेल्या प्रणतर्ािाबद्दल आपले 

र्र्ाांचे आभार!  दिर्ाळीची ही एक झलक! 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Diwali event feedback: 
 
Dear Diwali Committee of MMLA!  
Shubha Sandhya! Feel free to put this on the MMLA Web.  
 
Firstly, Abhinandan & Dhanyavaad! Awesome! 
Diwali Program was superb at all the levels. You have raised the standard. 
Vow!  
 
“Kindly forward this email to everyone. I would like, at least the full MMLA 
Board & the full Diwali Committee to know that we loved  
1. Both the lunch & Faraal,  
2. Entertainment with Good wide variety, raising the bar! 
3. The Hall &  
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4. The Time management etc. Please know that you have pleased every 
one! " 
 
On a personal note --- Due to my love for the Marathi music, even though 
your entertainment presentation was excellent & I loved it. I would have 
liked to have heard at least a “couple more Marathi “songs, such as --- 
{Lavani / Bhajans / Gajals / Filmy / Natya Sangeet}. My guess is, there was 
no additional new, good Marathi entry. You did the best under the 
circumstances. Gave us a good variety & were creative! Dhanyavaad!  
Secondly, you have an excellent plan of the Public Library Project. My 
Haardik Congratulations, Sincere Thanks & Blessings for the success 
growth of our literature! Such Projects, you know well, will help your kids / 
grand kids, tremendously!  
 
Good Luck! --- Asha Knott 
 
 

Thank you very much Asha Knott for the encouraging feedback! 
 

दिर्ाळीची छायाणचत्र ेबघायला इिंे णक्लक करा. 

 

अरर्ाईन मराठी शाळा २०१५ दिर्ाळी र्ोहळा 

दिर्ाळी म्हटले की घराघरातून येिारा र्फराळाचा खमंग र्ार्,र्फटाक्यांची आतर्षबाजी, 

रांगोळ्यांची आरार्, पित्या आणि आकाशकंिीलांची रोर्षिाई ह े र्ारे ओघाने आलेच पि 

आमच्या अरर्ाईन मध्ये खार् लगबग र्ुरु होते ती शाळेच्या दिर्ाळी र्ोहळ्याची. यार्र्षी हा 

र्ोहळा ७ नोव्हेंबर २०१५ रोजी लॉर् एंजेणलर् महाराष्ट्र मंडळाच्या अध्यक्षा अनुपमा र्ामंत 

यांच्या प्रमुख उपणस्िंतीत पार पडला. 

आम्ही मणहनाभर आधी मुलांर्ाठी दिर्ाळी प्रोजेक्ट ठरणर्ला- घरी स्र्तः बनणर्लेला 

आकाशकंिील!!!!!  कायसक्रमात मुलानी बनणर्लेले णर्णर्धरंगी आकाशकंिील ह े प्रमुख आकर्षसि 

होते. ही शाळा म्हिजे एक मोठे कुटंुबच आह.े त्यामुळे या कुटंुबातील पालक आणि आजी 

आजोबा आर्जूसन मुलांचे कौतुक करण्यार् हजर होते. 

 

https://photos.google.com/share/AF1QipOGPvN_Rb3BBDQ2Vis-V4FbAUFn9Fw8PS7dI2joujWLF_YReI-J-1RNkaEjxr6jWg?key=dVdVQ1JYdHpqc0dLRjBORzlLSnp5eFhWV0U4RTl3
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गिेशर्ंिना, िरे्ीची आरती, स्र्णलणखत गोष्टी, णर्नोि अर्े णर्णर्धगुििशसनाचे कायसक्रम मुलांनी 

र्ािर केले.  

 

त्यानंतर णर्द्यार्थयाांचा र्ार्षर्षक कौतुक र्ोहळा झाला. आपली णनत्याची इंग्रजी शाळा आणि 

आभ्यार् र्ांभाळून ही मूले कंटाळा न करता र्ुटीच्या दिर्शी िर शणनर्ारी शाळेत येतात, 

गृहपाठ करतात आणि र्र्षासच्या शेर्टी परीक्षा िऊेन उत्तम गुिांनी पार् होतात म्हिून यांचे 

णर्शेर्ष कौतुक! आजी आजोबा आणि प्रमुख पाहुण्या यांच्या हस्ते प्रमािपत्र िणे्यात आले. 

शाळेतील आणि शाळेबाहरेील काही पालक म्हिजेच या शाळेचे णशक्षकर्ृंि आणि प्रशार्क. 

आपला अमूल्य र्ेळ या शाळेर्ाठी ते स्र्ेछेने ितेात म्हिून त्यांचा या प्रर्ंगी खार् र्त्कार 

करण्यात आला. शाळेतील णर्द्यार्षिंनीने र्ाजणर्लेल्या clarinet च्या तालार्र र्र्ाांनी राष्ट्रगीत 

गाऊन कायसक्रमाची र्ांगता झाली.  

 

कायसक्रमानंतर पालकाना णशक्षकांनी घरी बनणर्लेला खमंग र्फराळ भेट म्हिून दिला. र्र्ासत 

शेर्टी र्गळ्यांनी गप्पांच्या र्ािंीत रुचकर र्हभोजनाचा आस्र्ाि घेतला. 
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लॉर् एंजणेलर् महाराष्ट्र मडंळ र्कं्रांत २०१६ 

मंडळाचा र्ंक्रांतीचा कायसक्रम नुकताच  Hoover Middle School येिंे र्ाजरा झाला. 

बालगोपाळांनी "Incredible India! Folk dances from all around India"  ह्या 

र्ंकल्पनेर्र आधारीत उत्तम कायसकमस करून र्र्ाांची मने थजकली. र्ंक्रातीला दिलेल्या 

प्रणतर्ािाबद्दल मनापार्ून आभार! 

 

 

 

 

To MMLA team,  
 

I want to congratulate all of you for a wonderful Makara Sankrant 

Celebration.  र्मारंभ उत्तम ररतीने र्ािर करण्याकररता तीन मुख्य अंगे व्यर्णस्िंत अर्ार्ी 

लागतात. र्क्तशीरपिा, र्ुव्यर्स्िंा, आणि गुिर्त्ता. आजच्या र्मारंभात ही तीनही अंगे 

व्यर्णस्िंत अर्ल्याने एक उत्तम र्मारंभ अनुभर्ार् णमळाला. 

र्र्स घटना र्ेळेर्र झाल्या. स्र्ागत, भोजन, करमिुक, चहापान ह ेर्र्स र्ेळेर्र तर झालेच पि 

कुठेही गुिर्त्तेत आणि व्यर्स्िंेत कमतरता आढळली नाही. 

 

तुम्हा र्र्ासचे हार्दिक अणभनंिन र् मन:पूर्सक आभार. 

कळार्े, 

शरि िांडेकर 
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Great Sankrant program by MMLA Truly awesome start of 2016. All the 

arrangements were superb. The food was delicious. The most impressive 

part of this event was time management & flawless execution. I could see 

the dedication & hard work of entire MMLA committee & volunteers. Great 

job Anupama Samant, Vivek Dabholkar, Supriya Kulkarni, Sudip Nadkarni, 

Komal Chaukkar and the entire team. Thanks for all your hard work and 

arranging yet another great program. All the performances were fabulous!  

- Akash Gaiki  

 

र्ंक्रांतीची छायाणचत्रे बघायला इिंे णक्लक करा. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://photos.google.com/share/AF1QipMc53LqdViXxvKQOUPE9HtygLpAeAImuELm536laGekCpTTDMm2ndrXVf4enl5gWA?key=S1ExeHdRUjVhMW1yQy11Z0Q1RXpTR1paWFF2akhn
https://photos.google.com/share/AF1QipMc53LqdViXxvKQOUPE9HtygLpAeAImuELm536laGekCpTTDMm2ndrXVf4enl5gWA?key=S1ExeHdRUjVhMW1yQy11Z0Q1RXpTR1paWFF2akhn
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Marathi Movie screening - feedback 

२०१५ चे र्र्षस मराठी णचत्रपटांर्ाठी अणितीय आणि अणर्स्मरिीय होते. मुंबई- 

पुि-े मंुबई, कयार काळजात घुर्ली आिी नटर्म्राट यार्ारख े एकाहून एक 

णचत्रपट प्रिर्षशत झाले आणि मराठी मनांर्र राज्य केले. महाराष्ट्र मडंळाने आपल्या 

मनोरंजनार्ाठी ह ेर्ारे णचत्रपट  Simi Valley आणि Irvine येिंे िाखर्ले. ह्या 

णचत्रपटांना दिलेल्या उत्स्रु्फतस प्रणतर्ािार्ाठी आम्ही आपले आभारी आहोत! आपला 

मंडळातला र्हभाग अर्ाच कायम रहार्ा ही अपेक्षा! 

मुंबई- पुि-े मुंबई प्रिशसनाची छायाणचत्र ेबघायला इिंे णक्लक करा. 

कयार काळजात घुर्ली प्रिशसनाची छायाणचत्र ेबघायला इिं ेणक्लक करा. 

 

१. काही movie ह ेणमत्रपररर्ाराबरोबर धमाल मस्ती करत आनंि लुटायचे 

अर्तात Satish Rajwade च्या MPM2 र्ारख,े  तर काही एकयाने मंत्रमुग्ध 

होऊन जगायचे अर्तात Katyar र्ारखे!!!! काल LA हून िंेट णर्श्रामपरुला जाऊन 

आले कयारीर्ोबत........Thanks Maharashtra Mandal team for giving 

us pleasure of watching these movies Back To Back! 

-- Sonali Rajwade-Bhave  
 

२. अद्भुत- अर्ाधरि-अणितीय !! रटम कयार , 'मानाचा मजुरा' 

Huge thanks MMLA Maharashtra Mandal for arranging 'Katyar 
kaljat ghusli '  # KK    show in LA, undoubtedly the best musical 
movie I have ever experienced..May this movie grab all national 
awards and even more this year !Kudos to Subodh Bhave, 
Shankar Mahadevan, Sachin, Rahul Deshpande, Mahesh Kale 
and entire Katyar team ! Audience was mesmerized, speechless,        

https://photos.google.com/share/AF1QipM_F2EpcFA6CRvY9cJuXDrmwRGnTsUkzqR5A8O5QKWX0Wn9vHMOKYphy7b87Ne22g?key=NEFGT2pLd2JVVFNDMDhRdk10N3ZkeGNvZVlXMkd3
https://photos.google.com/share/AF1QipM_F2EpcFA6CRvY9cJuXDrmwRGnTsUkzqR5A8O5QKWX0Wn9vHMOKYphy7b87Ne22g?key=NEFGT2pLd2JVVFNDMDhRdk10N3ZkeGNvZVlXMkd3
https://photos.google.com/share/AF1QipPnvuI2L8KTCnsdTOZESEy_pjRgZdMWupnpGpr6ptwy9VQeWpIkyp9gS2Rf-D2fJw?key=ZkxJTGFtT29IMWNOUDdES0NhekJwajBJQnlRbEdB
https://photos.google.com/share/AF1QipPnvuI2L8KTCnsdTOZESEy_pjRgZdMWupnpGpr6ptwy9VQeWpIkyp9gS2Rf-D2fJw?key=ZkxJTGFtT29IMWNOUDdES0NhekJwajBJQnlRbEdB


 
  
 
 

                      

 महाराष्ट्र मडंळा तरे्फ महाराष्ट्र दिनाच्या आणि गढुी पाडव्याच्या हार्दिक शभुचे्छा!!  15 

 

 
 
fulfilled and it actually rained in Simi Valley after Sadashiv's 
dream mehfil!   
 
-- Dipali Deshpande 
 
3. Enjoyed the screening of KKG at Frida cinemas today. Kudos 
to Maharashtra Mandal (MMLA) for screening it and handling the 
arrangements ably, and to ICMA for making the screening 
possible early on (Mahesh Kale). 
 
-- Ashish Mahabal 
 
4. What a movie Katyar Kaljat Ghusli. Amazing experience, this is 
what Marathi cinema is and should be? Amazing direction, superb 
acting mind blowing songs. Thank you Maharashtra Mandal for 
bringing this movie to us. 
 
-- Janhavi Gupte 
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 महदर्फल-ए-अर्ासइन – MMLA Satellite event at Irvine 

 

अर्ासइनमधील काही हौशी र्ंगीतप्रेमींचा चमू र्ातत्याने एकत्र येऊन करार्केचे 

छोटे कायसक्रम करीत अर्तो. या कलाकारांना नुकतीच र्ंधी णमळाली आपली कला 

प्रिंमच िंोड्या मोठ्या प्रमािात अर्ासइनच्या रणर्कांर्मोर र्ािर करण्याची. 

महाराष्ट्र मंडळ लॉर् एजंेणलर्तरे्फ आयोणजत केलेला "महदर्फल-ए-अर्ासइन" हा 

कायसक्रम शणनर्ार, एणप्रल १६ रोजी पार पडला.   
 

रणर्कांच्या स्र्ागतार्ाठी अत्तर आणि गुलाबिािी घेऊन नटून-िंटून णचमुकल्या 

मुली र्ज्ज होत्या. कायसक्रमाची रु्रर्ात अिंासतच "तुज मागतो मी आता" या 

गाण्यातून श्री गिेशाला र्ंिन करून झाली. त्यानंतर "र्ांज ये गोकुळी, मेंिीच्या 

पानार्र, का रे िरुार्ा" ही र्शु्राव्य गािी र्ािर केली गेली. “गोमू र्ंगतीन” ह ेकोळी 

गीत र्ािर केले. डौल मोराच्या मानाचा आणि गालार्र खळी या र्ारख्या 

गाण्यांर्र रणर्कांनी ठेका धरला.  
 

मराठी गाण्यानंतर र्र्ाांच्या आठर्िीतली जुनी थहिी गािी या कलाकारांनी र्ािर 

केली. गालार्र छान खळी पडिारी र्फरीिा जलाल "ियास दकनारे एक बंगला गो 

पोरी " या गाण्यातून तर "इतना ना मुझर्े तू प्यार बढा" या गाण्यातून आशा पारेख  
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र्र्ाांच्या आठर्िीत जागी झाली. या कलाकारांनी  रणर्कांना िाखर्लं की "जानमेन 

जानेमन तेरे िो नयन" या गाण्यातून जर्ं प्रेम र्हज र्ुंिर तरलपिे व्यक्त करता येत  

तर्च ते नर्ीन जमान्यातल्या "णपयू बोले, "तुमर्े णमलके" या गाण्यातूनही आपल्या 

मनाला भार्तं. "कजरा मुहोबतर्ाला, भली भलीर्ी इक र्ुरत, ना जाने क्यू, णजया 

ले गयो रे, इक अजनबी हणर्नार्े" अशी र्तत गुिगुिार्ी र्ाटिारी गािीही र्ािर 

करण्यात आली, एव्हढंच नाही तर, गझल (तुमको िखेा तो ये खयाल आया), र्ुर्फी 

(बोल ना हलके हलके) अशा र्ेगळ्या रचनाही या कलाकारांनी र्ािर केल्या. चहा, 

बटाटा र्डा, र्मोर्ा  आणि गुलाबजामचा आस्र्ाि घेत प्रके्षकांनी कायसक्रमाचा 

आनंि घेतला. 
 

कायसक्रमाच्या उत्तरंगात मात्र पे्रक्षकांना रहार्ले नाही. र्ोनाली बेंद्रनेे र्ािर केलेल्या 

"छम छम  करता ह ैये नशीला बिन" आणि हलेनच्या "मुंगडा" या णिंरकत्या नृत्यात  

-  प्रेक्षकही र्ामील झाले.  
 

या कायसक्रमातील कलाकार होते - अणमत होनप, णनरंजन काळेले, र्ंजय डोईर्फोड,े 

यश जोग, आरती अलोनी, स्र्ाती र्रर्टे, र्ुणप्रया शेये आणि स्र्ाती िरे्. या र्ंगीत 

मैदर्फलीचं र्ूत्रर्ंचालन केलं होतं ओंकार पाटिे यांनी. या कलाकारांनी गेले  िोन 

मणहने केलेल्या मेहनतीला अर्ासइनच्या रणर्कांनी मनापार्ून िाि दिली. र्ुमारे 

१२५ लोक या कायसक्रमाला उपणस्िंती होते. हा कायसक्रम आयोणजत करण्यात 

महाराष्ट्र मडंळाच्या कोमल चौककर यांचा णर्शेर्ष र्हभाग होता.   

 

स्र्ाती िरे् 

(अर्ासइन, कॅणलर्फोर्षनया) 

महदर्फल-ए-अर्ासइनची छायाणचत्रे बघायला इिं ेणक्लक करा.   

 

https://drive.google.com/folderview?id=0B2cXtP-W3tdHTkdBRW8wVHI2ZDQ&usp=sharing%20%5bshow%5d
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हायककगची छायाणचत्र ेबघायला इिंे णक्लक करा. 

https://photos.google.com/share/AF1QipMOA9cY9dTm8Ko0mM9vYvy3mQuEF6d8OTSgFazb2kNYe_5aEabME9ITZA4_G9DR4w?key=cExmbHgzU3BLZDBrc0tBQ25BOFpVNFJBWkxZRm1R

