उ�ररं ग
माचर २०१४
�प् बह
ृ न्महारामंडळ प्र�त�न,
येणार्य भारतीय नव्य वषार्च् शभ
ु आहे .
ु ेच्छ ! उ�ररं ग हा प्रक बह
ृ न्महारा�मंडळाच् वतीने बर�च वष� सर
या प्रकल्पा नवीन मा�हती दे ण्यासाठ आ�ण तम
ु च्य मंडळाच्य वतीने यासाठ� काय करता येईल याची चचार
करण्यासाठ हे पत �लह�त आहोत.

उ�ररं गासंबधी
ं एक वातार म्हणज माचर्मध् बह
ृ न्महारा�मंडळाच् व्यासपीठाव एक सभा झाल�. अथार् दरू ध्वन
सभा म्हणज कॉन्फरन कॉल. (ह� सभा कॅ�लफो�नर्यामध् होणार असे जाह�र केले असते तर �तकडे पव
ू र भागात
कुडकुडत असणारे आमचे �मत प्रत यायला आनंदाने तयार झाले असते.) या सभेला �व�वध गावातल्य उ�ररं गी

गटांचे (म्हणज पन्नाशीच् पढ
ु च्य वयाच्य लोकांचे क्लब) प्र�त�न होते. उदा: Washington डीसी “अग्र”चे
दे शपांड.े न्य जस� “५५प्ल क्ल” चे मीना दे शपांडे आ�ण जगद�श वासद
ु े व, लॉस एन्जे�ल “�वरं गळ
ु ा” चे प्रम
त� डूलकर, �शकागोचे नीला व अशोक लेले. तसेच लॉस एन्जे�ल मराठ� मंडळाचे अध्य स�चन सोनटक्क,
बह
सय
र
, न�मता दांडक
े र आ�ण �नतीन जोशी आले होते. प्रस पानवलकर
ु
ू ्वंश
ृ न्महारा�मंडळच्य स�मतीचे सनील
यांना आयत्य वेळी काह� अडचण आल�. उ�ररं गाचे बह
ृ न्महारा�मंडळाच कायर्कत म्हणू �वद् व अशोक सप्

होते. (आता आणखी काह� गावात असे काम चालू असेल आ�ण त्य प्र�त�नधी आपण होऊन आम्हाल कळवले
तर पढ
ु �ल सभेची वेळ त्यांन नक्क कळव.ू तम
ु च्य मंडळात असे उपक् सर
ु असतील तर आम्हाल प्र�त�नधीं
नवे कळवावीत.)
. हे सवर लोक उ�ररं गावर वेगवेगळया वेळी एकमेकांना मदत करत असतात. गावोगावच्य ‘बेबी बम
ु सर’ म्णजे
पन्नाशीपुढच् वयाच्य मराठ� लोकांची गरज ल�ात घेऊन बह
ृ न्महारा�मंडळाच् व्यासपीठाव सवार्न एकत
आणणे हे काम गेल� अनेक वष� चालह
ू � आहे . या दोन्ह�च फ�लत म्हणज ह� सभा आ�ण त्यामुळ ह� सभा चांगल�

झाल�.
सभेतल्य काह� लोकांना प् होता क� ‘हा

उ�ररं ग क्ल कुठल्य भागाचा ?’ �नतीन जोशी यांनी या

प्र�ा समपर् उ�र �दलं क�,” उ�ररं ग हा कोण्य एकाचा क्ल नाह� तर ती संकल्पन आहे आ�ण अग्र, �वरं गळ
ु ा,
५५ प्ल सारखे गट म्हणज त्य संकल्पनेच आ�वष्का आहे .” सनील
सय
र
यानी तो ‘उ�र’रं ग उचलन
ु
ू ्वंश
ू धरला.
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या उ�रं गाचे दोन स्त आहे त.
१. बह
ृ न्महारा�मंडळाच व्यासपी

२. गावोगावचे आयषु ्याच् उ�ररं गावर काम करणारे गट �कं वा उपक्.

‘Think global act local’ असे यामागचे सत
ू आहे .
बह
ृ न्महारा�मंडळाच व्यासपी कशा साठ� ? : ह� ग्लोब यंत्र आहे .
•

गावोगावच्य स्था�न गटांचे नेटव�क�ग करणे. ( अनब
ं हा मराठ� प्र�तश)
ु ध

•

मराठ� मंडळांना उ�ररं ग �वभाग सर
ु करण्यासाठ प्रेर आ�ण उपक् करण्यासाठ मागर्दशर.

•

वषार्तू तीन ते चार गावात उ�ररं ग �वषयक प�रषदा घडवन
ू आणणे. त्यासाठ शक् �तथे �वभागीय
प्र�त�न आ�ण कायर्कत नेमणे.

•

अ�धवेशनात या �वषयात प�रसंवाद.

•

व�
ृ ात उ�ररं ग सदर आ�ण संकेतस्थळाव ( वेबसाईट) मा�हती व प्रस.

•

मा�हतीपिु स्तक म्हणज उ�ररं ग नामद�शर्केसारख प्रकाश.

गावोगावचे उ�रं ग �वषयक गट अथवा उपक् कशासाठ� ?: या लोकल यंत्र आहे त.
या यंत्र दोन प्रका होऊ शकतात.
एक म्हणज स्था�न मराठ� मंडळाची स�मती पन्नाशीच् प्रौढांसा �वभाग आ�ण उपक् सर
ु करते. मराठ�
मंडळ लॉस एंजे�लसने पढ
ु ाकार घेऊन ‘�वरं गळ
ु ा’ हा उपक् सर
ु केला आ�ण त्याच तीन गावात कायर्क
होतात.
दस
ु रा प्रक म्हणज हे पन्नाशीच प्र आपण होऊन असा उपक् सर
ु करतात. कारण पषु ्कळद मराठ�
मंडळाची स�मती चा�ळशीच्य आतल� असते. मंडळाच्य कायर्क्रम स्वर लहान मल
ु े व त्यांच तरू आईबाप
यांचे भोवती असते. अशा वेळी पन्नाशीच् वरचे लोक मंडळावर प्र असन
ू ह� कायर्क्रमांपा थोडे दरू जातात.
एकत जमू लागतात. त्यातू अग्र व ५५ प्ल क्ल सारखे गट सर
ु झाले. सरु वातीला मजा म्हणू जमणारे हे
गट सहल� आ�ण भोजनावल� यांची मा�हतीपद व्यख्यने, मनोरं जन, पस
ु ्त संघ, छन्दवग, आधार गट या
उपक्रमां सांगड घालू लागले.
यंत्र कोणत्याह प्रकार असो: मराठ� मंडळाचा भाग अथवा समांतर ! ती चालू ठे वण्यासाठ दोन तीन तर�
व्य��च भक्क नेतत्
ृ लागते. कायर्कत्या� श् लागतात.
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या व्यासपीठावर काय काय होते ?
•

प्रत कायर्क्रमा योजना आ�ण ते घडवन
ू आणणे.

•

यात गम्म मेळावे, छं द वगर, या वयातील नवीन कर�यरसाठ� मागर्दशर, चचार्सत, प�रषदा, सहल�,
व्याखान, वाढ�दवस, स्पधा, अशा �कतीतर� गो�ी आहे त.

आमच्य सभेतील संवादातन
ू हे सवर �वषय बोलले गेल.े ठरले काय तर या दोन स्तरांव एक�त्रतप काय
करायचे याची योजना:
१. बह
ृ न्महारा�मंडळाच् पातळीवर:
•

५४ मराठ� मंडळांना ईपत्रा कळवले जाईल.

•

या मंडळांच्य एकत सभेत मा�हती सांगन
ू मंडळ पातळीवर उ�ररं ग उपक् सर
ु करावा म्हणू उ�ेजन
�दले जाईल. त्यासाठ मागर्दशर्ना सोय केल� जाईल.

•

उ�ररं ग नामद�शर्केच प्रच केला जाईल.

•

मराठ� शाळे च्य मा�सक सभेसारखी उ�ररं ग सभा आयोिजत केल� जाईल.

•

गग
ु ल ग्र आहे , त्याच प्रस केला जाईल.

२. स्था�न मंडळांच्य पातळीवर काय करता येईल ?
•
•

आपल्य उपक्रमां मा�हती वेळोवेळी व�
ृ ास पाठवणे.

आपल्य भागातील लोकांना काय �े आहे , कोणत्य प्रकार मागर्दशर पा�हजे, त्याच सव��ण ( म्हणज सव्ह
बरं का ) करू त्याच अहवाल बह
ृ नमहारा� मंडळाला पाठवणे.

( हे काम तर या सदराचे वाचकह� आपापल्य �मत्रां बोलन
ू कर शकतील.)
•

आजूबाजूच्य गावात असे उपक् सर
ु करण्या मदत करणे.

•

बह
ृ न्महारा मंडळाने प�रषद आयोिजत केल� तर मदत करणे.

•

मा�हती बह
ृ न्महारा मंडळाच्य संकेत स्थळाव दे णे.

•

उ�ररं ग सभेत आ�ण गग
ु ल गप
् मध्य भाग व कल्पन आ�ण �वचारांची दे वाणघेवाण.

•

उ�ररं ग नामदा�शर्केच प्रच व �वक्.

•

हे उपक् मराठ� लोकांपरु ते मयार्�द ना राहता जर शक् असेल तर अन् भारतीय लोकांनाह� ते खल
ु े
असावेत. आपण मं�दर नावाच्य अन् भारतीय लोकांच्य संस्थे जातो व फायदा घेतो. ( काह�
मं�दरात मराठ� शाळाह� भरतात.) मग मराठ� नेतत्वाख
ाल असलेले उ�ररं ग सवर भारतीय लोकांसाठ�
ृ
का असू नये ?
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तेव्ह या कामाची सरु वात म्हणू आपल्य भागातल्य मराठ� मंडळाच्य वतीने
तम
ु ्ह पढ
ु �ल गो�ी कराव्या अशी �वनंती आहे :
1. मंडळाच्य अध्य�ान आपल्य मंडळातन
ू दोन उ�ररं ग प्र�त�न नेमावेत व त्यांच इमेल प�े
पाठवावेत. त्यांन आम्ह उ�ररं ग गग
ु ल ग्र मध्य प्रव दे ऊ.
2. तम
ु च्य मराठ� मंडळात उ�ररं ग �वभाग नसेल तर तो सर
ु करावा. त्यासाठ मागर्दशर
करण्याच व्यवस् बह
ु �ल उ�ररं ग बैठक�स उपिस्थ
ृ न्हारा� मंडळातफ� आम्ह कर. पढ

रहावे.

3. तम
ु च्य भागात अथवा मंडळात पन्नाशीच् वर�ल सदस्यांसाठ असा काह� उपक् असेल,
तर आम्हाल आ�ण अन् मराठ� मंडळांना त्यांच मा�हती द्या. बह
ृ न्महारा व�
ृ ात आम्ह

ती प्र� कर.

4. आपल्य www.bmmonline.org या संकेत स्थळाव म्हणज वेब साईट वर उ�ररं ग
�वषयावर मा�हती व अनेक लेख आहे त. ते वाचावेत. व�
ृ ाचे जुने अंक आहे त. त्याती लेखह�
वाचावेत.

शेवट� सांगायचं तर स्त कोणताह� असो. प्रत् मराठ� माणसाला उ�ररं ग िजव्हाळ्या वाटला तरच आपण पढ
ु े
जाऊ शकू. तेव्ह पढ
ु �ल पत्याव संपकर साधा:
उ�ररं ग सदरासाठ�: ashoksapre@gmail.com अशोक सप्
े र
उ�ररं गमंच सभेसाठ�: namitadandekar@yahoo.ca न�मता दांडक

गग
ु ल ग्र चे नाव: Uttarrang

त्या भाग घेण्यासाठ: vidyahardikar@gmail.com

कळावे,
प्र�तसादाच अपे�ेत आपले ,
न�मता दांडक
े र, सनील
सय
र
, अशोक सप्
ु
ू ्वंश

4

