
नम�कार  मडंळी , 
 
मराठ�  नवीन  वषा��या  सवा�ना  हा�द�क  शभु�ेछा ! नवीन  वष�  सवा�ना  आनदंाच े आ�ण 
सखु -सम�ृधीच े जावो ! �या  वष�चा  महारा��  मडंळाचा  वा�ष�क  अहवाल  आप�या  हाती  दतेाना 
आज  आ�हाला  खपू  आनदं  होत  आह े. २०१५ -१६  च े मडंळाच े उप�म  आप�या  सवा�ना  आवडल े
असतील  अशी  आशा  ठेऊन  �या  वषा�चा  आढावा  घऊेया . 
 
महारा��  मडंळाच े चार  आधार  �तभं  �हणज े कला , स�ंकृती , सा�ह�य  आ�ण  समाज  यानंा 
क���थानी  ध�न  �या  वष�च े काय��म  आख�यात  आल े. महारा��  मडंळा�या  पारपंा�रक 
काय��माबंरोबरच  �या  वष�  आ�ह�  अनके  नवीन  उप�म  स�ु  केल े. मडंळाची  होणार�  �गती 
आ�ण  मडंळाला  भरभ�न  �मळणा -या  ��तसादामळु े आ�हाला  नवीन  उप�म  सादर 
कर�यासाठ�  �फूत�  �मळाल� .  
 
कला : दर  वष��माण े स�ंातंी�या  काय��मान े २०१५  ची  स�ुवात  झाल� . Pasadena मध े
झाल�ेया  �या  काय��मात  लहान  मलुानंी  �व�वध  गणुदश�नाच े काय��म  क�न  सवा�ची  मन े
िजकंल� . बहृन  महारा��  मडंळाच े १७  व े अ�धवशेन  लॉस  एजंले�समध े थाटात  पार  पडल े. 
मडंळाच े सद�य  आ�ण  एल .ए .कर  �या  अ�धवशेनाची  पवू�तयार�  करत  अस�यामळु े
आनदंमळेा , Hiking आ�ण  Camping ह े काय��म  �यावष�  पार  पडल े नाह�त . महारा��ातील 
सवा�त  मोठा  सण  गणशेो�सव , लॉगं  बीच  मध े ऑग�ट  म�ह�यात  साजरा  केला  गलेा . �या 
सोह�याला  १०००  �या  स�ंयते  हजर  राहनू  ��तसाद  �द�याब�दल  आपल े खास  आभार !  
गणशेो�सवात  SUCHIN (Seniors United in Compassion and Harmony that are of 
INdian origin) �या  �पू  न े MALA (Maharashtrian Artists of Los Angeles) तफ�  हौशी 
�च�कारा�ंया  �च�ाचं े �दश�न  भरव�यात  आल े. लॉस  एजंले�स  मधील  लहान  मलुानंी 
गणपतीची  गाणी  आ�ण  न�ृय े सादर  केल� . �याचबरोबर , शभुदा  कानटेकर , कौ�तभु  सोमण 
आ�ण  मधरुा  गोखल े यानंी  उ�या  उ�या  �वनोद  हा  मनोरजंक  काय��म  सादर  केला . 
गणशेो�सवानतंर  मडंळाची  �दवाळी  नो�ह�बर  म�ह�यात  उ�साहात  साजर�  झाल� . मराठ� 
शाळतेील  मलुानंी  बनवल�ेया  आकाशकं�दलाचं े �दश�न  माडंल े गले े. 'Incredible India' �या 
सकं�पनवेर  �था�नक  एल .ए . करानंी  केल�ेया  बहारदार  न�ृयानंी  काय��माला  रगंत  आणल� . 
लोका�हा�तव  महारा��  मडंळान े �यावळेी  प�ह�यादंाच  कोजा�गर�  आ�ण  दा�ंडया  चा 
काय��म  Simi Valley आ�ण  Irvine मध े आयोिजत  केला  होता . सव�  वयोगटातील  लोकानंी 
�या  काय��माचा  लाभ  घतेला . एल .ए .करा�ंया  मनोरजंनासाठ�  महारा��  मडंळ  नवीन  नाटके 
आ�ण  मराठ�  �च�पट  ���ेपत  करत  असत े. २०१५  मध े क�यार  काळजात  घसुल� , मुंबई - पणु े- 
मुंबई  आ�ण  नटस�ाट  अस े एकाहनू  एक  दज�दार  �च�पट  मडंळातफ�  दाखवल े गले े. �च�पटानंा 
एल . ए . कराचंा  उ��फूत�  ��तसाद  �मळाला . 
 
सा�ह�यः  नहेमी�माणचे  �यावष�ह�  मडंळाचा  सा�ह�याचा  वारसा  पढु े न�ेयाचा  आ�ह�  �य�न 
केला . �दवाळी  अकं  'उ�सव ' ला  �मळाल�ेया  ��तसादाब�दल  आ�ह�  सवा�च े आभार�  आहोत . 
मडंळाच े �फरत े सा�ह�यालय  Irvine, Cerritos, Simi Valley आ�ण  Pasadena या  �ठकाणी 
उपल�ध  असत े. �याला  चागंला  �तीसाद  �मळत  आह े. 
 
स�ंकृती : महारा��ाची  अ�भ�ची  आ�ण  स�ंकृती  जप�यासाठ�  मडंळ  नहेमीच  काय�रत  असत े. 
गणशेो�सव , स�ंातं , कोजा�गर�  आ�ण  �दवाळी  यासारख े आपल े लाडके  पारपंा�रक  सण 
मडंळान े धमूधडा�यात  साजर े केल े. �या  काय��मानंा  �दल�ेया  ��तसादाब�दल  आ�ह� 
आभार�  आहोत . गणशेो�सव  आ�ण  ईतर  काय��मानंा  �दल�ेया  दणे�यामंळु े �या  वष�  सण 
कुठेह�  काटकसर  न  करता  थाटात  साजर े झाल े. �यासाठ�  दणेगीदाराचं े आ�ण  परु�क�या�च े
मनापासनू  आभार ! दानपटे�त  मडंळाला  �मळालले�  दणेगी  आ�ह�  महारा��ातील  द�ुकाळ��त 
शतेकया�ना  "नाम " स�ंथमेाफ�त  सपुतू�  केल�  आह े. 
 



समाजः   मराठ�  समाजाला  एक�  आणण े ह े मडंळाच े एक  मह�वाच े उ��द�ट  आह े. भौगो�लक 
कारणामंळु े लॉस  एजंले�स  सार�या  मो�या  शहरात  �वखरुल�ेया  मराठ�  समाजाला  एक� 
आण�यासाठ�  मडंळ  अनके  Satellite Events आयोिजत   करत  असत े.  �या  वष� 
प�ह�यादंाच  मडंळान े कोजा�गर�  पौ�ण�मा  आ�ण  दा�ंडया  चा  काय��म  Simi Valley and 
Irvine या  �ठकाणी  साजरा  केला . मराठ�  �सनमे े Simi Valley and Irvine मध े दाखवल े गले े, 
�याला  चागंला  ��तसाद  �मळाला . Pasadena, Irvine, Simi Valley आ�ण  Riverside �या 
�ठकाणी  झाल�ेया  हाईक�गंमध े एल .ए .करानंी  उ�साहान े भाग  घतेला . MMLA आ�ण  बठैक 
�या�ंया  सहयोगान े डॉ . रवेा  नात ू याचंा  शा��ीय  सगंीताचा  काय��म  Simi Valley यथे े पार 
पडला . �याला  चागंला  ��तसाद  �मळाला . लोका�हा�तव  हा  काय��म  प�ुहा  लवकरच  आप�या 
भटे�ला  यते  आह े. Irvine यथे े 'मफै�ल ' हा  गा�याचंा  काय��म  नकुताच  पर  पडला . एल .ए . 
करानंी  �यात  उ�साहान े भाग  घतेला .  
 
मराठ�  शाळा  हा  मडंळाचा  एक  मह�वाचा  उप�म  आह े. मडंळाच े काह�  उप�म  आप�यापय�त 
पोचव�यासाठ�  मराठ�  शाळा  �यासपीठ  �मळवनू  दतेात . मराठ�  शाळा  Irvine, Cerritos, 
Simi Valley आ�ण  Valencia या  �ठकाणी  चालतात  आ�ण  १००  हनू  अ�धक  मलु े �याचंा  लाभ 
घतेात . मडंळाचा  आणखी  एक  उप�म  'माग� ' ग�ेया  पाच  वषा�पासनू  यश�वीपण े चालवला 
जात  आह े. �याची  मा�हती  मडंळा�या  सकंेत�थळावर  उपल�ध  आह े. बहृन -महारा�� 
मडंळा�या  साथीन े MMLA लॉस  एजंले�स  मधील  �य�ेठ  नाग�रकासंाठ�  �वरगंळुा  आ�ण 
SUCHIN (Seniors United in Compassion and Harmony that are of INdian 
origin) ह े उप�म  चालवत े. सवा�नी  एक�  यऊेन  उपय�ुत  मा�हतीची  दवेाण -घवेाण  करावी , 
गरजूंना  मदत  �हावी  तसचे  नवीन  �म�  प�रवार  तयार  होऊन  सामािजक  सपंक�  वाढावा 
�यासाठ�  ह े उप�म  मदत  करतात . ह े उप�म  सवा�साठ�  खलु े असनू  �न :श�ुक  चालवल े
जातात . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 २०१५-२०१६ ताळबेदं 
 
 

  Income  Expense 
Membership Income  $20,890.00   

     
Marathi shala  $5,785.00  $5,785.00 

     
Sankrant Event  $4,030.95  $8,342.23 

     
Operational Exp / Misc    $3,631.09 

Hiking (March)    $98.98 
Anand mela  tbd  tbd 

Geet Ramayan (May)  tbd  tbd 
Movies  $6,147.87   

Annual General Meeting (Apr)    tbd 
Camping  tbd  tbd 

Simi  Reva Natu (May)    tbd 
Kojagiri (simi+irvine)  $340.47   

     
Ganpati  $8,769.80  $19,162.49 

     
Diwali  $2,558.63  $7,448.03 

     
Donations  $11,925.00   

     
Satellite event reva natu    $150.00 

     
sponsorship  $4,050.00   

     
     
     

TOTAL  $64,497.72  $44,617.82 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



सभचे ेइ�तव�ृ 
 
महारा�� मडंळाची वा�ष�क सव� साधारण सभा Irvine यथे े�दनाकं ए��ल ३०, २०१६ ला 
अ�यतं खळेीमळेी�या वातावरणात झाल�. महारा�� मडंळा�या काय�का�रणीन े२०१५-२०१६ 
वषा�चा अहवाल आ�ण ताळबेदं सादर केला. अ�य सद�या�या �वनतंीनसुार खाल�ल म�ुयावर 
चचा� झाल�. 
१. मडंळाची घटना आ�ण �वीकृतीला होत असललेा �वलबं 
२. वा�ष�क सव� साधारण सभचे े�थान आ�ण �वषयप��का 
 
 महारा�� मडंळाच े�व�व�त आ�ण काय�कार� अ�धकार� मडंळा�या अ�य सद�या बरोबर 
�व�ततृ चचा� व�न मडंळाची घटना लवकरच सादर करतील.  
 
२०१५  मध े आयोिजत  केल�ेया  सव�  उप�मानंा  आ�ण  काय��मानंा  भरभ�न  ��तसाद 
�द�याब�दल  महारा��  मडंळ  आपल े आभार�  आह े. असचे  �मे  आ�ण  ��तसाद  आपण  पढु�ल 
काय��मानंा  �याल  अशी  आ�ह�  आशा  करतो . महारा�� �दना�या सवा�ना हा�द�क  शभु�ेछा ! 
 
!! जय महारा�� !! 
 
 
अनपुमा  सामतं , �गर�श कंदारकर , स�ु�या  बलेपाठक -कुलकण� , सदु�प  नाडकण� , अ�मत 
�पपंळ े, र�सका  कुलकण� , मजंषुा  बनेाडीकर , कोमल  चौककर,  आमोद  दश�न े, अ�वनाश  साध ु, 
�ववके  दाभोळकर , िजत��  सरवट े, �येा  तलेगं 


