काया य ांचे मनोगत
ि य स माननीय सभासद मंडळी
आपण सवाना माझा स ेम नम कार
सव थम गोवा िनवडणूक अिधवेशनात आपण मला आिण मा या सहका यांना भरपूर पा ठं बा देऊन
िनवडू न आण या ब ल आपण सवा या ित मनःपूवक आभार
क इि छतो. आप या पैक ब याच
लोकांशी गोवा िनवडणूक दर यान कं वा िनवडणुक नंतर माझा अनौपचा रक संवाद झालेला आहे . पण
काही लोकांशी हा माझा पिहलाच संवाद आहे. िनवडणूक िनिम ाने माझे ब याच ांतात फरणे झाले. तेथे
आिण तसेच गोवा येथे सु ा माझे ब याच सभासदांशी बोलणे झाले. बृह महारा मंडळाचा भावी काया य
हणून खूप सभासदांनी आपले मत, आपले हणणे आिण तसेच यां या बृह महारा मंडळा कडू न असले या
अपे ा मा या पयत पोहोचिव या आहेत. ा संपकात मला एक गो कषाने जाणवली याला वेगवेग या
सभासदांनी दुजोरा ही दला आिण ती हणजे, बृह महारा मंडळ मागील काही वषात रा ीय पातळी वर
आपले तेजोवलय हरवून बसलंय. महारा ा बाहेरील महारा ीय जनांचा रा ीय पातळीवर एकमेव सं थागत
आवाज असून देखील मंडळाला हवी तशी िस ी आिण हवा तसा वचक िनमाण नाही करता आला. ही खंत
जशी इतर सभासदांना वाटते तशीच ती मला देखील वाटते. काहीही झालं तरी यो य गो वर सरकार
दरबारी आपला आवाज पोहोचलाच पािहजे एवढी धमक बृह महारा मंडळात असलीच पािहजे. मला
मािहत आहे क हे एक दवसाचे कं वा दोन-तीन वषाचे काम नाही, हे सतत यासाने सं था बळकट
झा यावरच होऊ शके ल. तरी माझे य याच दशेने असणार आहेत ाची हमी मी आपण सवास देऊ
इि छतो. सभासद हो, २५ माच २०१८ रोजी नवीन कायका रणी ने कायभार हण के ला आिण लगेच
दनांक ५ एि ल ला थापना दवस चा सुयोग साधून िव ता रत कायका रणी ची बैठक हैदराबाद येथे संप
झाली. ा बैठक त ब याच मु ांवर चचा कर यात आली आिण भिव यात आप याला सं थेस कु ठे घेऊन
जायचे आहे या संबध
ं ी बरे च िनणय घे यात आले.
सभासद आिण सं था ांचे दर यान नेहम
े ी संवाद असावा, सभासदांना सं थे संबध
ं ीची, बैठका आिण
िनणय संबंधीची येक मािहती श यतो लवकर िमळायला हवी आिण तसेच सभासदांना देखील आपले
हणणे कायका रणी पयत पोहोचािव यास म यम उपल ध हवे. ाचीच दाखल घेऊन मंडळाचे सुधा रत
संकेत थळ इंटरनेट वर कायम कर यात आले आहे. “सभासद संवाद” ा िवक पा या मा यमातून तसेच
8989792200 ा हा स प नंबर वर सम त सभासद आपला संदश
े कायका रणी पयत ेिषत क
शकतात. ा िशवाय ईमेल हा म यम तर आहेच. ा
येत काही मह वा या कं वा ल वेधी सूचना ा
सभासदां कडू न झा या तर या िवचाराथ सु ा घेत या जाऊ शकतात.

बृह महारा मंडळ हे मुळात मराठी भािषकां या सं थाचं आिण यां या माफत मराठी भािषकांचे
ितिनिध व करणारी सं था आहे पण मा या असे ल ात आले आहे क मागील काही वषात या माणात
ि गत आजीव सद य बनिवले गेले या माणात सं थागत सद यांचे माण नाही वाढले. तरी ही िवसंगती
दूर कर याची गरज ल ात घेऊन काही काळ सव ल सं थागत सद यते वर राहील.
दुसरा एक मह वाचा मु ा हणजे सां त मंडळाची आ थक प रि थती. जानेवारीत संप झाले या
गोवा अिधवेशन चा जमा खच बघता असे ल ात आले क मंडळा या आ थक वहारांचे िनयोजन आिण
बंधन सुरळीत नाही. अंदाजप क कती आिण खच कती यातले तारत य दृ ीस पडत नाही. येथे मी प
क इि छतो क माझा रोख मागील कायका रणी कं वा कोण एका
स दोषी ठरिव याचा िबलकु ल
नाहीये पण आता पयत मागील मो ा कालखंडात सं थेची गंगाजळी वाढिव याचा कं वा आ थक
आ मिनभरता ा कर याचा फारसा य झालेला दसत नाही. काही ठकाणी नवीन क पांचे सुतोवाच
ज र झाले पण यानंतरचा पाठपुरावा िबलकु ल के ला गेला नाही. आज ही मंडळ आप या गरजा भागिव या
क रता सदिनके चे आिण ाजाचे उ प यावरच ब तांशी अवलंबून आहे. अिधवेशने, स मेलने, माय मराठी
मुखप हे कायम व पाचे िमळकतीचे साधन असले पािहजे पण दुदवाने अशी प रि थती नाहीये. अिधवेशने
आिण स मेलने हे तर
गळती चे पयाय झाले आहेत. अ या िनराशाजनक प रि थती मधून सं थे ला
बाहेर काढ याचे पूण य सवानाच करावे लागणार आहेत. याच संदभात कायका रणीने “मधुकोष योजना”
थािपत के ली आहे तरी आपण सवानी ा योजनेस हात भार लावावा ही िवनंती. योजनेचा तपशील
संकेत थळावर बघता येईल. तसेच आप या सं थेला ा होणा या सव देण यांवर ा ी कर खा या कडू न
कलम ८० G अंतगत सवलत िमळवून घे या साठी पण य करीत आहोत.
सभासद हो, माझा दृढ िव ास आहे क पारद शता आिण जबाबदारी अथात Transperancy and
Accountability हे दो ही कु ठ या ही सामािजक सं थे या सुचा संचालना क रता मु य आधार हणून
काम करत असतात. ही दो ही त वे सभासदांना कायका रणी या जवळ आणून सोडतात आिण परो र या
सभासदांना िनणय
येत देखील सामील क न घेतात. आप या कायप तीत पारद शता आण यासाठी
माझा आ ह आिण य असणार आहे क या पुढे सव मह वपूण िनणय, सूचना आिण बैठक चा अहवाल
(अपु कं वा पु ीकरण झालेला अ या टपणा सह) आपण इं टरनेट संकेत थळावर सभासदां या मािहती
क रता उपल ध के ले जातील.
सभासद हो, कु ठ याही सं थेची गती एका मु य िस ांतावर आधा रत असते आिण ते हणजे
बदल या काळा या गरजेनु प ती सं था वतःला कतपत बदलू शकते आिण आप या गतीचा वेग वाढवू
शकते. हे सव सा य करायचे झाले तर सं थां या ब ल दोन गो ी बघा ा लागतात. एक तर या सं थेची
घटना कती लविचक आहे क काळानु प कती बदल करावयाची परवानगी देते आिण दुसरी हणजे
आव यक बदल कर यास घटनेची दु ती कती लवकर के ली जाऊ शकते. सं थे या गती साठी ा पैक
कमान एक तरी घटक आव यक असतो. दुदवाने आप या संदभात ापैक कु ठलीच गो लागू पडत नाही.
अित वय क आिण अपंग सभासदांना देखील मतदान करावयाचे अस यास लांब वास क न अिधवेशन थळ
गाठावे लागते आिण सद य सं था १० सभासदांची असो वा १००० सभासदांची, येक सं थेला समतु य
मतािधकार आहे दोन दोन मतांचा. असे एक दोन नाहे तर बरे च मु े आहेत यां यावर पुन वचार कर याची
फार गरज आहे. अ या सामा य वहार ाना या चौकटीत न बसणा या ब याच गो ी आहेत हणून घटना
दु ती आिण िनवडणूक िनयमावली ाचे काय ाथिमक वरीयतेने कृ तीत उतरावे ही इ छा आहे व तदनुसार
पाऊले उचललेली आहेत.

मंडळी मला वाटते क ा पुढे बृह महारा मंडळा ला पुढे कसे आणायचे आिण पुढे कसे घेऊन जायचे
ा सबंधी चा माझा दृ ीकोण मी प पणे मांडयचा य के लाय तरी या संदभात आप या सूचना आिण
सुझाव आपण ईमेल, संकेत थळ, हॉटस प या मा यमातून पाठवले जाऊ शकतात याची यो य ती दाखल
घे यात येईलच. उपि थत आवाहन पेलायला थोडं जड असेल पण अश य नाही. आपण सवाना थोडा
चाकोरी बाहेर देखील िवचार करावा लागेल. माझा िव ास आहे क

ि तीजापलीकडॆ पाह याची दॄ ी असेल,
तर ि तीज न

गाठता येत.ं

आम या कायका रणी या कार कद नंतर मंडळाची ि थती उ ु गते कडे नेली क आणखी गतात
ढकलली ावरच आ ही पुढील िनवडणूक त सभासदांना सामोरं जायचं आहे याची मला जाणीव आहे. तरी
आपण सवा या सहयोगाने आपण आपली ल ये अव य सर क हा िव ास आहे .
ध यवाद
आपलाच

