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उ�ररंग  

माचर २०१४ 

�प् बहृनमहाराामडंळ प्र्त�न, 

्ेणार्ा भाररन् तव्ा वषार््ा शभेु््ा ! उ�ररंग हा प्रक बहृनमहाराामडंळा््ा वरनते बर�च वष� सरु आहे. 

्ा प्रकाबपा तवनत मा�हरन देण्ासााठ आ�ण रमु््ा मडंळा््ा वरनते ्ासााठ ्ा् ्ररा ्ेईा ्ाचन चचार 

्रण्ासााठ हे कत �ाह�र आहोर.  

 उ�ररंगासबं�ंन ए् वारार महणणे माचरमम्े बहृनमहाराामडंळा््ा व्ासकनाावर ए् सभा झाा�. अथारर दरूमवतन 

सभा महणणे ्ॉन्रनस ्ॉा. (ह� सभा ्ॅ�ा्ो्तर् ामम्े होणार असे णाह�र ्ेाे असर ेरर ्र्ड ेकवूर भागार 

्ुड्ुडर  असणारे आमचे �मत प््त ्ा्ाा आतदंाते र्ार झााे असर.े) ्ा सभेाा �व�व� गावारर्ा उ�ररंगन 

गटांचे (महणणे कनताशन््ा कढु््ा व्ा््ा ाो्ांचे कालण) प्र्त�न होर.े उदा:  Washington डनसन  “अगणन”चे 

देशकांड.े न् ूणस� “५५पास काब” च ेमनता देशकांड ेआ�ण णगद�श वासदेुव,  ाॉस एनणे�ास “�वरंगळुा” च ेपमोद 

र�डूा्र, �श्ागोचे तनाा व अशो् ाेाे. रसेच ाॉस एनण�ेास मरााठ मडंळाचे अम्त स�चत सोतटक्े, 

बहृनमहाराामडंळा््ा स�मरनचे  सतुना सू् रवशंन, त�मरा दांडे् र आ�ण ्तरनत णोशन आाे होर.े पसाद कातवा्र 

्ांता आ्््ा वेळन ्ाह� अडचण आा�. उ�ररंगाच ेबहृनमहाराामडंळाचे ्ा्र् र� महणतू �वदा व अशो् सपे 

होर.े (आरा आणखन ्ाह� गावार असे ्ाम चाा ूअसेा आ�ण  ््ा प्र्त�नतन आकण होऊत आमहााा ्ळवाे 

रर कढु�ा सभेचन वेळ ््ांता तक्क ्ळव.ू रमु््ा मडंळार असे उककम सरु असरना रर आमहााा प्र्त�नंचन 

तवे ्ळवावनर.)  

.   हे सवर ाो् उ�ररंगावर वेगवेगळ्ा वेळन ए्मे्ांता मदर ्रर असरार. गावोगाव््ा ‘बेबन बमुसर’ महणणे 

कनताशनकढु््ा व्ा््ा मरााठ ाो्ाचंन गरण ातार घेऊत बहृनमहाराामडंळा््ा व्ासकनाावर सवारता ए्त 

आणणे हे ्ाम गेा� अते् वष� चााहू� आहे. ्ा दोनह�च े्�ार महणणे ह� सभा आ�ण ््ामळेु ह� सभा चांगा� 

झाा�.  

सभेरर्ा ्ाह� ाो्ांता प् होरा ्क ‘हा उ�ररंग काब  ्ुार्ा भागाचा ?’ ्तरनत णोशन ्ांतन ्ा 

प्ाचं समकर्  उ�र �दा ं्क,” उ�ररंग हा ्ोण्ा ए्ाचा काब ताह� रर रन सं् रकता आहे आ�ण अगणन, �वरंगळुा, 

५५ पास सारखे गट महणणे ््ा सं् रकतेचा आ�वष्ार आहे.” सतुना सू् रवशंन ्ातन रो ‘उ�र’रंग उचातू �राा.  
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्ा उ�रंगाचे दोत सरर आहेर.  

१. बहृनमहाराामडंळाचं व्ासकना 

२. गावोगावच े आ्षु्ा््ा उ�ररंगावर ्ाम ्रणारे गट �्ंवा उककम.   

‘Think global act local’ असे ्ामागच ेसतू आहे.  

बहृनमहाराामडंळाचं व्ासकना ्शा सााठ ? : ह� गाोबा ्तंणा आहे.  

• गावोगाव््ा सथा्त् गटाचं ेतेटव� �् ग ्रणे. ( अतबु�ं हा मरााठ प्रशलद) 

• मरााठ मडंळांता  उ�ररंग �वभाग सरु ्रण्ासााठ पेरणा आ�ण  उककम ्रण्ासााठ मागरदशरत. 

• वषाररतू रनत र ेचार गावार उ�ररंग �वष्् क�रषदा घडवतू आणणे. ््ासााठ शक् ्रथे �वभागन् 

प्र्त�न आ�ण ्ा्र् र� तेमणे. 

• अ��वेशतार ्ा �वष्ार क�रसवंाद. 

• व�ृार उ�ररंग सदर आ�ण सं् े रसथळावर ( वेबसाईट) मा�हरन व पसार. 

• मा�हरनकिुसर्ा महणणे उ�ररंग तामद�शर् े सारखन प्ाशते.  

गावोगावच ेउ�रंग �वष्् गट अथवा उककम ्शासााठ ?: ्ा ाो्ा ्तंणा आहेर. 

्ा ्तंणा दोत प्ारे होऊ श्रार. 

ए् महणण ेसथा्त् मरााठ मडंळाचन स�मरन कनताशन््ा प्ढांसााठ �वभाग आ�ण उककम सरु ्रर.े मरााठ 

मडंळ ाॉस एंणे�ासते कढुा्ार घेऊत ‘�वरंगळुा’ हा उककम सरु ्ेाा आ�ण ््ाचे रनत गावार ्ा्रकम 

होरार.  

दसुरा प्ार महणणे हे कनताशनचे प्ढ आकण होऊत असा उककम सरु ्ररार. ्ारण  कषु्ळदा मरााठ 

मडंळाचन स�मरन चा�ळशन््ा आरा� असर.े मडंळा््ा ्ा्रकमाचे सववक ाहात माेु व ््ांचे रवण आईबाक 

्ांचे भोवरन असर.े अशा वेळन कनताशन््ा वरचे ाो् मडंळावर पेम असतूह� ्ा्रकमांकासतू थोड ेदरू णारार. 

ए्त णम ूाागरार. ््ारतू अगणन व ५५ पास काब सारखे गट सरु झााे. सरुवारनाा मणा महणूत णमणारे हे 

गट सहा� आ�ण भोणतावा� ्ांचन मा�हरनपद व्ाख्ाते, मतोरंणत, कसुर् सघं, ्नदवगर, आ�ार गट ्ा 

उककमांशन सांगड घाा ूाागाे. 

 ्तंणा ्ोण््ाह� प्ारचन असो: मरााठ मडंळाचा भाग अथवा समारंर ! रन चाा ूाेवण्ासााठ दोत रनत रर� 

व्यकचे भक्म तेरृ् व ाागर.े ्ा्र् ््ा�चे शम ाागरार.  
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्ा व्ासकनााववत ्ा् ्ा् होर े? 

• प््त ्ा्रकमांचन ्ोणता आ�ण र ेघडवतू आणणे.  

• ्ार गममर मेळावे, ्ंद वगर, ्ा व्ारना तवनत ्र�्रसााठ मागरदशरत, चचारसत,े क�रषदा, सहा�, 

व्ाखाते, वाढ�दवस, सक�ार, अशा �्रनरर� गो�न आहेर.     

आम््ा सभेरना सवंादारतू हे सवर �वष् बोााे गेाे. ाराे ्ा् रर ्ा दोत सररांवर ए्�तरकणे  ्ा् 

्रा्चे ्ाचन ्ोणता:  

१. बहृनमहाराामडंळा््ा कारळनवर:   

• ५४ मरााठ मडंळांता ईकताते ्ळवाे णाईा.  

• ्ा मडंळां््ा ए्त सभेर मा�हरन सांगतू मडंळ कारळनवर उ�ररंग उककम सरु ्रावा महणूत उ�ेणत 

�दाे णाईा. ््ासााठ मागरदशरताचन सो् ्ेा� णाईा. 

• उ�ररंग तामद�शर् े चा पचार ्ेाा णाईा. 

• मरााठ शाळे््ा मा�स् सभेसारखन उ�ररंग सभा आ्ोिणर ्ेा� णाईा. 

• गगुा गकु आहे, ््ाचा पसार ्ेाा णाईा.    

२. सथा्त् मडंळां््ा कारळनवर ्ा् ्ररा ्ेईा ?  

• आकर्ा उककमाचंन मा�हरन वेळोवेळन व�ृास काावणे. 

• आकर्ा भागारना ाो्ांता ्ा् �े आहे, ्ोण््ा प्ारचे मागरदशरत का�हणे, ््ाचे सव�तण ( महणणे सवह� 

बरं ्ा ) ्वत ््ाचा अहवाा बहृतमहाराा मडंळााा काावणे. 

( हे ्ाम रर ्ा सदराचे वाच्ह� आकाकर्ा �मतांशन बोातू ्व श्रना.)    

• आणूबाणू््ा गावार असे उककम सरु ्रण्ास मदर ्रणे.  

• बहृनमहाराा मडंळाते क�रषद आ्ोिणर ्ेा� रर मदर ्रणे. 

• मा�हरन बहृनमहाराा मडंळा््ा सं् े र सथळावर देणे.  

• उ�ररंग सभेर आ�ण गगुा गकुमम्े भाग व ्रकता आ�ण �वचाराचंन देवाणघेवाण. 

• उ�ररंग तामदा�शर् े चा पचार व �वकक.   

• हे उककम मरााठ ाो्ांकरुर ेम्ार�दर ता राहरा णर शक् असेा रर अन् भाररन् ाो्ातंाह� र ेखुाे 

असावेर. आकण म�ंदर तावा््ा अन् भाररन् ाो्ां््ा ससंथेर णारो व ्ा्दा घेरो. ( ्ाह� 

म�ंदरार मरााठ शाळाह� भररार.) मग मरााठ तेरृ् वाखाा� असाेाे उ�ररंग सवर भाररन् ाो्ांसााठ 

्ा अस ूत्े ? 
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रेवहा ्ा ्ामाचन सरुवार महणूत आकर्ा भागारर्ा मरााठ मंडळा््ा वरनते 

रुमह� कढु�ा गो�न ्राव्ार अशन �वतंरन आहे:  

1. मडंळा््ा अम्ताते आकर्ा मडंळारतू दोत उ�ररंग प्र्त�न तेमावेर व ््ांचे इमेा क�े 

काावावेर. ््ांता आमह� उ�ररंग गगुा गकु मम्े पवेश देऊ.   

2. रमु््ा मरााठ मडंळार उ�ररंग �वभाग तसेा रर रो सवु ्रावा. ््ासााठ मागरदशरत 

्रण्ाचन व्वसथा बहृनमहाराा मडंळार �्  आमह� ्व. कढु�ा उ�ररंग बाै्कस उकिसथर 

रहावे.  

3. रमु््ा भागार अथवा मडंळार कनताशन््ा वर�ा सदस्ासंााठ असा ्ाह� उककम असेा, 

रर आमहााा आ�ण अन् मरााठ मडंळांता ््ांचन मा�हरन दावन. बहृनमहाराा व�ृार आमह� 

रन प�स� ्व.   

4. आकर्ा www.bmmonline.org ्ा सं् े र सथळावर महणणे वेब साईट वर  उ�ररंग 

�वष्ावर मा�हरन व अते् ाेख आहेर. र ेवाचावेर. व�ृाच ेणुते अं्  आहेर. ््ारना ाेखह� 

वाचावेर.         

 

  शवेट� सांगा्च ंरर सरर ्ोणराह� असो. प््े् मरााठ माणसााा उ�ररंग िणवहाा्ाचा वाटाा ररच आकण कढेु 

णाऊ श्ू. रवेहा कढु�ा क््ावर सकं र्  सा�ा: 

उ�ररंग सदरासााठ: ashoksapre@gmail.com   अशो् सपे  

उ�ररंगमचं सभेसााठ: namitadandekar@yahoo.ca    त�मरा दांडे् र  

गगुा गकु चे ताव: Uttarrang     ््ार भाग घेण्ासााठ: vidyahardikar@gmail.com  

्ळावे,  

प्रसादा््ा अकेतेर आकाे  , 

त�मरा दांडे् र, सतुना सू् रवशंन, अशो् सपे                 
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