
 

उत्तररंग उपक्रम आणि वाटचाल 

अशोक सप्र,े ववद्या हर्डीकर सप्र े  





उत्तररंग हे दर आम्ही २००४ पासून 200 चालवले.  








































 २०१२मध्ये हे सादर आम्ही पुन: सुरु केले, त ेबहृन महाराष्ट्र मंर्डळाच्या अध्यक्ांच्या   

ववनंतीवरून! 


त्यानंतर गेल्या वर्ाात “उत्तर रंग”ची बरीच वाटचाल झाली. 

 एक म्हिजे या सदरात माहहती देिारे आणि ववचार करायला लाविारे ववर्य आम्ही हाताळले.  
दसुरी वाटचाल म्हिजे बहृन्महाराष्ट्र मंर्डळाच्या अध्यक्ांबरोबर सुरु झालेला संवाद! आपल्या आयुष्ट्याचा पन्नाशी 
नंतरचा भाग महत्वाचा आहे, व्यक्ती म्हिून तसा समाज म्हिून ! त्यासाठी “उत्तररंग” हा बहृन महाराष्ट्र मंर्डळाचा 
भाग असला पाहहजे हे समजावून घेऊन श्री. आशशर्  चौघुले यांनी काही पावले टाकली आहेत. त्यामुळे 


 वेब साइटवर ववभाग,  

2.  बहृन्महाराष्ट्र मंर्डळ, उत्तररंगववभागाच्या  वतीने काही गावात पररर्दा 

3.   उत्तररंग गुगल ग्रुप (uttarrang)  

4. येत्या अधिवेशनात “उत्तर रंग” ववभागाचा पररसंवाद,  

5. आणि “उत्तररंग (५५ प्लस लोकांची )” नामदशशाका हे काही उपक्रम. 

 बहृन महाराष्ट्र मंर्डळाने  उत्तररंगववभागाच्या उपक्रमांसाठी  मंच हदला  आहे. त्याचां लाभ घेण्यासाठी  आपि 
सवाानी या उपक्रमात भाग घेतला पाहहजे.  

बहृन्महाराष्ट्र मंर्डळा चा उत्तररंग गुगल ग्रुप (uttarrang) भाग घेण्यासाठी 
मेल.(ashoksapre@gmail.com) 

२०१३ च्या अधिवेशनात  उत्तररंग (५५ प्लस लोकांची ) नामदशशाका श्री. मोहन रानर्ड ेयांच्या नेततृ्वाखाली  प्रशसद्ध 
होिार आहे. या नामदशशाकेत ५५ वयाच्या वरील लोकांसाठी उपयुक्त माहहती व लेख असतील.   



उत्तररंग ववभाग केवळ वयस्कर लोकांसाठी नसून सवा वयाच्या लोकांसाठी आहे. कारि प्रत्येकालाच आयुष्ट्याच्या 
उत्तर रंगाची तयारी आणि ननयोजन करावे लागते. जेवढे लवकर करावे तवेढे चांगले!  
आपि सगळेच त्या साठी माहहती शमळवत असतो. वतृ्तपत्रे, माशसके, महाजालावरील संकेत स्थळे (म्हिजे 
वेबसाइटस), ववववि ववर्याच ेसल्लागार, जाहहराती यातून माहहती भरभरून ओसंर्डत असत.े अशावेळी हे पररसंवाद 
आणि पररर्दा कशाला ? असा प्रश्न स्वाभाववक आहे.( त्याच ेउत्तर लॉस 
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एन्जेशलस व ऑस्स्टन येथील पररर्दात शमळेल.  आयुष्ट्याच्या “उत्तररंगातील यशस्वी जीवनासाठी ननयोजन” हा यां 
पररर्दांचा ववर्य आहे. हे जीवन यशस्वी होण्यासाठी आपल्याला उपलब्ि असलेली माहहती, आपल्याकर्ड ेअसलेली 
सािने (‘ररसोसेस’), आपल्या आकांक्ा, आणि त्या पूिा करण्यासाठी आपि काय कृती करू शकतो यां सवाांचा 
समन्वय घालावा लागतो. अमेररकेत राहताना दोन संस्कृतीचा समन्वय साििेही महत्वाच.े तवे्हा त्या दृनातूनही 
यां ननयोनाचा ववचार करावा लागतो.  
उदाहरिाथा: आपल्याला असिारा वेळ, पैसा, आपले आरोग्य, आपली नातीगोती, आपले भावननक बळ अश्या काही 
गोष्ट्टी म्हिजे आपली सािने. आपल्याला कशी जीवनाशैली हवी, आयुष्ट्यात काय काय करायच ेआहे, हे सवा म्हिजे 
आपल्या  त्यांच्या पररपूती साठी आपि काय कृती करिार, केव्हा करिार, कसे करिार याचा ववचार आणि 
चचाा पररर्दात होईल.                        
लॉस एन्जेशलसची पररर्द बहृन महाराष्ट्र मंर्डळ आणि जैन सेंटर यांनी १६ माचाला आयोस्जत केली आहे. मराठी मंर्डळ 
लॉस एन्जेशलसही यासाठी मदत करत आहे. ऑस्स्टन येथील पररर्द बहृन महाराष्ट्र मंर्डळ आणि ऑस्स्टन मराठी 
मंर्डळ यांनी ६ एवप्रलला आयोस्जत केली आहे. दोन्ही पररर्दा सवा भारतीसाठी खुल्या आहेत. मराठी मंर्डळांच्य 
संकेत स्थळावर माहहती आहे. 
  


 
अधिवेशन ही आपल्या सवााना एकत्र येण्याची  मोठी संिी. म्हिूनच २०१३च्या अधिवेशनात बहृन्महाराष्ट्र मंर्डळाच्या 
वतीने उत्तररंग ववर्यक मेळावा, तसेच पररसंवाद, माहहतीसत्र,चचाासत्र यांची योजना चालू आहे.  











हे सवा आता बहृन्महाराष्ट्र मरं्डळाच्या वतीने होिार असल्यामळेु बहृन्महाराष्ट्र मरं्डळासाठी असलेले राखीव 
दालन उत्तररंगववर्यक उपाक्रमांसाठी उपलब्ि असेल. ( भाग घेण्यासाठी, ववर्य सुचवण्यासाठी संपका  
सािा.  दरूध्वनी :५६२ ४४१ ६३००  इमेल: ashoksapre@gmail.com ) 
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--अशोक सपे्र, ववद्या हर्डीकर सप्र े 

( फेब्रवुारी,१६,२०१३)  
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