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            महाराषटरििन

                                              [१ म े२०१०]

िय िििाऊ ,
                           
           महाराषटराचया सिुणमण ोहतसिी िाटचालीिनिमतया सि ण महाराषटरीय बधं ूभििनीना हाििणक शभुचेछा. महाराषटराच ेकुलिैित  
आई तळुिाभिानी आिण महाराषटराच े (मराठी मलुखाचे)  ससंथापक छतपती िशिािी महाराि,  तयानंा हा कायाणत यश यािे 
महणनू िीिाच रान करन लढलेले मािळे , तयाचंी िाटचाल पढेु तशीच यशसिी ठेिणारे शभंरूािे आिण या िोघानंा ही आपलया  
मायचेया छायते आिण ससंकाराचंया कुशीत िाढिणारी आऊ -रािमाता राषटरमाता िििाऊ हा सिळयानंा आधी पणाम. राषटराचया 
सिाततंयासाठी लढलेले सि ण मराठी -अमराठी नतेे,  महाराषटरातील सि ण समाि सधुारक आिण हा सयंकु महाराषटर िनमाणण वहािा 
महणनू बिलिान िेणारे सिळे हुतातमे , या सिााना नमन. आि महाराषटराचया काना कोपऱयात महाराषटराचया पितीसाठी झटणारा 
कायणकताण,  तमुहा आमहाला अन िमळाि े महणनू राबराब राबणारा अनिाता शतेकरी आिण सीमिेर,  इथे तमुही आमही सरुिित 
असाि े महणनू लढणारा पतयके सिैनक आिण अतंिणत शातंता राखली िािी महणनू डोळयात तले घालून िािणारे सिळे  
'पामािणक'  पोलीस,  महाराषटराच भििषय िनमाणण करणयासाठी िािोिािचया शाळेिर पामािणकपण े जानिान करणारे िशिक , 
महराषटराचया आिथणक पितीसाठी झटणारे सिळे उदोिक, सासंकृितक ठेिा िपणारे सिळे कलाितं , राब राब राबणारा मिरू, 
नि ततंजान िनमाणण करणयसाठी ििन रात महेनत करणरे ततंज-अिभयतंे, महाराषटराचया  पकृतीची काळिी घेणारे डॉकटस ण आिण  
महराषटराचया अिसततिाचा घटक असणारा आिण लोकशाहीचा मलुभतू घटक पतयके नाििरक यांना िििाऊ.कॉम चा सलाम!
सयुंक महाराषटराचया अिसततिाला ५० िष े झाली आिण ही सिळी िष े हा िसहंासारखा महाराषटर ििणून काढत आहे,  याचा 
आपणा सिााना अिभमान आहेच. सामाििक, आिथणक आिण सासंकृितक दषट्ा परुोिामी असणारा हा महाराषटर सिळया िेशाचा  
मकुुटमनीच आहे ; आिण तयात कोणतया ही पकारची शकंा नाही. िििाऊ साहेबांनी रोिलेले सिािभमानाच ेबीि अिनू ही हा  
महाराषटरात  'बऱयाच'  िाििेर सशक झाड महणनू उभे आहे.  इंगिाचंया मखुातनू िेश िनघाला आिण मि राषटराचया अतंिणत 
पितीकडे, पतयके राजयाचया पितीकडे सिळयाचं ेलि लािले; िे अििी सिाभाििक आिण योगय होते. तयातनू ििििध निीन 
राजयाची िनिमतण ी झाली, ती करत असतानंा रािकीय डािपचे ही झाले, पढेु सघंष ण उदिला आिण काही राजयाचंया िनिमतण ीला 
'पनुहा-एक-छोटा सिाततंय पपातीसाठीचा लढा' अस ेसिरप आले. िििभण, मराठिाडा, खानिेश, कोकण, पििचम महराषटर ििरेै 
मराठी  भािषक  पिेश  िमळून  १  म े १९६०  रोिी  सयुंक  महाराषटर  एका  सघंषाणतनू  उभा  रािहला!  
एक पुरोिामी  राजय,  छतपती  िशिािी  महरािाचंा  िसा  िपणारे,  सतंाचंी  भमूी  असणारे,  िटळक-िोखले सारखया  सिाततंय 
सिैनकाचं े ससंकार असणारे,  सािितीबाई फुले -महातमाफुले सारखया कमयण ोगयाचं े ििचार िोपासणारे ,  बाबासाहेबाचंा समानतचेा 
िारसा  सािंणारे  आिण  बाबा  आमटे  सारखया  कमयण ोगयाच े राजय  अशी  आपली  ओळख.  
पढेु आपण सहकारात ठसा उमटिला, िशिणात कांती केली ; मबंुईचया बरोबरीच ेऔदोििक पणु ेउभ ेकेले आिण तयाच पणुयाचया  
बरोबरीच ेऔरंिाबाि-नािपरू उभ ेकेले . आपण सितः साठीच आवहान ेिनमाणण केली आिण तयानंा पनुहा पनुहा यशसिी मत ििली . 
अििी पणूतण ः नाही महणता आल तरी बरीच पिती आपण 'काही ितेात'  केली .  आिचा  (१ म े )  िििस तसा सण आिण 
आनिंाचा; पण या ५० िषाणत काय चकुले आिण पढेु काय करायच ेयाचा लेखािोखा आिण मांडणी करण ेमहतिाचे ; आिण उदा 
तमुचया  माझया  माझया  पोरांनी  'सयंकु  महाराषटरििन'  सािरा  करािा  महणनू  आिियक!
तर मबंुई सिहत सयंकु महाराषटर िनमाणण वहािा महणनू खपू लोकांनी आपलया पाणाची आहुती ििली. मबंुईची आिथणक िसथती 
तशी चािंली आिण हा भाि बयाणपकैी पित.  तीच पिती मराठिाडा-िििभण  आिण महराषटराचया इतर भािात यािी महणनू 
िधैािनक ििकास महामडंळे सरु झाली,  आता ही  महामडंळे  'ऐितहािसक-ितमण ान काळात'  अिसततिात  आहेत.  त े असो. 
मराठिाडा आिण िििभण हे महाराषटराच ेिोन अििकिसत भाि, मखुय वयिसाय शतेी, तयाचयाशी िनिडीत िोड धंिे तस ेकमीच. 
पििचम महाराषटरात शतेी आिण तयाचयाशी िनिडीत वयिसाय छान होतात आिण बािारपठेेची ििळच असलेली उपलबधता हा ही 

http://www.jijau.com/


एक मखुय मदुा.  तया िोषटी मराठिाडा-िििभाणत नाहीत.  कोकण आिण खािेंशाच े ठीक चालले आहे अस े 'ििसते'.  ितकडे  
बेळिािचा पिन िभित पडला आहे आिण मबंुई-पणुयात िािचेा पिन िनमाणण झालेला आहे.  महाराषटराचया पितीकडे काही 
शासतीय आकडेिारीचया आधारे पिहले तर अस ेििसत ेकी उदा आपली सधयाची छोटी शहरे रोििाराचा पिन सोडणार आहेत , 
कारण त ेआिचया मबंुई आिण पणु ेयाचंया सारख ेहोणार आहेत; महणिे सरळ सरळ उदा तथेे ही िािचेा आिण महािाईचा 
पिन!  पिन पाठ सोडणार नाहीये,  तयाच सिरप बिलणार आहे.  महणनू आपण अिलंबत असलेले पितीच े ििििध मािण  
आपलयाला पनुहा एकिा तपासनू पहाि ेलािणार आहेत. शतेकऱयाचंा पिन, बेकारीचा पिन, िशिणाचा पिन, आरोगयाचा पिन, 
मलुभतू िरिाचंा पिन, िातीय िािाचा पिन आिण अनके सामििक पिन; अशी पिनाचंी यािीच महाराषटरासमोर उभी आहे. 
यातील बरेच पिन सोडिणयाचा पयतन होतोय आिण त ेथोडे फार सटुत ही आहेत पण बरेच अिनूच िबकट आिण कूर होत  
आहेत. तस पाहता ५० िष ेिलेी असतांना िििभाणला ििेळे राजय घोिषत करा ही मािणी वहािी हे महाराषटरासाठी लाििरिाणे  
आहे, कारण अशा मािणीला 'काही' लोकांना 'काही कारणे' िमळिीत आिण तयात ही तयानंा ही मािणी करणयाची, इतकी िषे 
ितथचे सता केलयािर , िहममत वहािी हेच घणृासपि. महाराषटरातलया महाराषटरात आमची १२ घरे, सिळयाचंी पैशासाठी ओढाताण 
आिण पसैा कशा साठी तर िनतचेया नािािर सितःचा सिाथण साधणयासाठी.  सिळेच रािकारणी तसे/भषट नसतात;  पण 
बहुताशंांनी हे लेबले रािकारणी या शबिाला लािनू घतेले .  ५० िषाणत अबिािधी रपये खचनूण  आिण भले मोठे किण घऊेन  
आमहाला सि ण समािशेक पिती साधता आलेली नाही. हाच कारणान ेपणूतण ः नवहे पण बहुताशंी आमही 'अपयशी' या पकारातच 
आपण मोडतो! 
आमही काहीही िनिेिटि बोलत नाहीत; फक सतय बोलत आहोत. मािे िििाऊ.कॉम न ेमराठीचया मदु्ाबदल एक ऑन-लाईन 
सि ेघेतला ८०% लोकांना कोणतयाही िािात पडायच ेनाही तयानंा हिाय तो फक पित महाराषटर, पोटाला भाकर, पोरानंा िशिण 
आिण घराला सरुिा. या पिेा कुणाला िासत अपिेा नाहीत आिण इतकया असण ेही रासत . िहंसने ेआिण पशैान ेिढूळ झालेले  
रािकारण आमहाला ५० िषाणत बरेच मािे घऊेन िलेे. पि कोणता ही असो सतचेया पलीकडे कुणाला िनिहत आिण राषटरिहत  
ििसले नाही. आधी सता आिण ती िटकली तर मिच सििहत आिण तयानतंर िनिहत हेच आिच ेसतू. रािकारण आिण राजय 
इतकं होरपळलेल नाही असा कुणाचा ििशास असले तर कृपया गामीण महाराषटर िाऊन बघािा . चार शहरांमधये िीि, पाणी 
आिण नोकऱया आलया महणिे महाराषटर पित झालं, अस ेनाही! आिण तया चार शहराचंया तरी सिळया िरिा तमुही पणू ण कर 
शकत आहात का? हा रािकारणयांना (सताधारी आिण ििरोधक सिळयांना) पिन! किाणचा डोिर डोकयाचया िर िलेा, खचण 
ही झाला आिण महाराषटर िीथचया ितथे (उठ-सटू मबंुई-पणुयाचया पितीच ेउिाहरण िेऊ नका, आिण दायचचे असले तर झोपड 
पट्ासिहत,  टरािफक सिहत आिण आरोगयाचया अ-सिुिधे सिहत दा).  कोणतहेी शासकीय पतक िकंिा अहिाल बघा सिळ  
काही सखुा-सखुी चालले असचे िचत! मि ओरडणारे काय .... आहेत? महाराषटराला आमही मकुुटमनी महटलंय पण कारण  
आपण पढेु िलेे हे नाही , तर िेशात सदुा 'अिनूतरी' कुणीही पुढे आले नाही हे आहे ; िासरात लंिडी िाय शहाणी! अिनू ही 
िाि-िािातील  'िािापासनू ििेळया'  ििलत िसतया पिहलया की बाबासाहेबाचंया नािान े पि चालिणाऱयाचंी आिण आमचया 
पायतानाची भेट वहािी अस ेिाटते. याचा िोष नाििरकांना िेि ूनका, शासन आि काय करत आहे आिण आिपयात काय करत 
होते? एका िििसात कातंी होत नाही हे ही मानय पण ५० िष ेझाली हे ही लिात ठेिा ! आपण सिळे नाििरक आपापलया 
ससंारात िुंतलेले मतिान करन हाचंया हातात राजय ििले , पढेु आपण िनििचतं आिण हे बिेफकीर.सताधारी ही बिेफकीर आिण 
ििरोधक ही;  कारण महाराषटरान ेसधया रािकारणात असलेलया सिळयांना सता ििली,  काय कातंी झाली? फार िरूची िोषट 
नाही काही िषाापूिीच महाराषटरासारखया परुोिामी राजयात िसतरू खदु छतपतीचया राजयात,  बाबासाहेबाचंया राजयात ििलताचंे 
िातीिािातनू बळी िातात. हाच राजयात रामिास िी. तकुाराम उभे केले िातात , िशिािी िी. बाबासाहेब उभे केले िातात , 
घराच ेकमी पडतात महणनू मि िाधंी िी. िोडस ेउभे केले िातात . का? कारण फक - रािकारण -> सता आिण मि पसैा! 
अिनू ही िातीची पाळली िाणारी कंुपण ेआिण कळपा -कळपान े राहणयाची आमची सिय अिनू ही आमहाला सामाििक 
समतचेया अपयशाची धनीच महनाितये. सामाििक बिल हिाच आहे!
िािािािात झेडपी चया शाळा पोहचलया, िशिण ही पोहचले आिण आता िशिणाचा पिन सटुला असचे िाटले. मि आमही 
सिळेच नािरीक आिण महणनू शासन, िबनधासत. पण ििैशकरणात फक िशिित आहे अस ेमहणनू नाही चालत हे आमचया 
'ििळपास-अिशिित' रािकारणयांना नाही कळाले. मतिान करणाऱया िनतलेा (गामीण) त ेकळायला हि ेही अपिेा ठेिणहेी 
मखूतण ा  ठरेल.  शहरात  जयांना  कळाले तयाचंया  यणेाऱया  िपढ्ा  ििैशििकीकरणासाठी  तयार  झालया .  उििण रत  महाराषटरात 
अिभयािंतकी महाििदालये आली, िदैकीय महाििदालये आली महणिे ितथे सिळे 'तथेीलच' लोक िशकले अस ेनाही; आिण 
काही िशकले तरी तयाचंया ििाण बदल शकंाच! चकू तयाचंीही  नाहीच. िशिण ससंथाचंा वयापार थाटून पालकाचंया महेनतीचा 
पसैा िखशात घालून ससुत झालेले 'िशिण-वयािसाियक' आपलयाच िशिण ससंथातनू ििलया िाणऱया िशिणाचया ििाण बदल ही 
उिासीनच रािहले. तयाच ेपिरणाम तयांना नवहे तर ििदाथयााना भोिाि ेलािले. िललेलठ पिाराचया नोकऱया िमळालया खाऱया, 
पण पण ती िशिण वयिसथचेी 'खरी' िेण नवहे तर बािारातील िाढलेलया मािणीची आहे . उदा तमुचया हा आय.टी कंपनया बिं  
झालया तर तरणाकडे अस ेकोणत ेकौशलय आहे िे तयांना तारेल? तस ंआय. टी कंपनया बिं होणार नाहीत हे खरे , पण या 



ितेातील रोििार िनिमतण ीची िती कमी होणार हे नककी. मि आमही बाधंलाय का अिंाि की कोणतया ितेात रोििार िनिमतण ी 
होणार आहे त ेिकंिा अिनू रोििार िनिमतण ी साठी काय केले िािे ? उिाच काििो-पती अिहाल नको आहेत, ठोस काही केलेय  
का राजयाने? पणुयात आिण मबंुईत खपू लघु उदोि (तयात आय.टी ही आले) उभे राहत आहेत तयात महाराषटरीय िकती? हा 
पिन फक भाडंिल उपलबधीचा नाही,  तो तमुचया िशिण वयिसथते उदोिकीय-ससंकार िकती पमाणात आहेत याचा आहे. 
उिाच नािाला ई.डी.सी.  ची उभारणी कर िकतीक पसैा आमही असाच िाया घालिला.  पाथिमक िशिणा पासनू त ेउचच-
िशिणा पयात हीच िाट.  पसैा असले तर िशका हा िनयम. "सर,  या िळेेस फीस भरायला पसै े नाहीत,  उिशरा भरले तर 
चालतील का?"  असा पिन ििचारणाऱया  ििदाथयाणला-शतेकऱयाचया  मलुाला  "मि िशकता कशाला  रे?"  असा पती  पिन 
ििचारणारे पाचायण  'तयार  झालेत'  आिण तहेी  याच िशिण कातंीचया  माहेरघरात,  सिुण ण मोहतसािी  महाराषटरात!  एकीकडे 
भरमसाठ िाढलेली फी,  घटलेले उतपन आिण अििी शतेकरी सबंधंी अ -सहकार पकुारलेलया राषटरीयकृत -बकँा-सदुा िमळून 
शोषण करत आहेत ही पिरिसथती. "एका ििदाथयाणशी अस ेघडले महणिे सिळी वयिसथाच अशी आहे अस ेमहण ेयोगय नाही " 
अस कुणी महणत असले तर कृपया कृपया तयांनी हा लेख पढेु िाचहूी नये .  िेशाचा मलुभतू घटक नाििरक तसाच िशिण 
वयिसथचेा ििदाथी!  िशिण वयिसथचेया पितीची बनािटी सािंखकी एक-मकेांना िाखिनू या महाराषटरात एक मकेाचंी पाठ 
थोपटणयाच ेकाम चालू आहे अस ेसरळ सरळ ििसते .  मराठी शाळांना मिंरुी िमळत नाही आिण तयाच मराठीचया मदुािर 
िनिडणकुा लढलया िातात आिण नाििरकांसाठी लाििरिाणी िोषट ही की तया ििकंलया ही िातात; मबंुई महापािलकेत आिण  
महाराषटरात ही!  सिळया पिातील िषेठ नते ेआिण काही पामािणक कायणकत े सोडले तर पैसा आिण तया साठी सता हेच  
समीकरण िीिनाच ेधयये सिळयानंी ठरिलेले ििसते . तस ेलोक पितिनधीच ेकाम सोप ेनसत ेआिण हीच मडंळी इथ ेिितकं डोकं 
लाितात िततकं डोकं वयिसायात लाितील तर आि अबंानी आिण टाटा याचंया शिेारी बसणारे बरेच मराठी नािाच ेििसतील . 
पसैाच कमिायचा असले तर, तमुचया कडे असलेली बदुीमता िापरन धंिा करा, महाराषटराला िेशो-धडीला लाि ूनका! बरं 
काही  लोकानंी  धंिा  सरु  केलाय ,  काय  तर  महण े "धानयापासनू  िार",  अककल आली पण तीही  अशी  उलटी!  समसत 
रािकारणयांना या महाराषटराचया ितीन ेकळकळीची ििनंती करतो, बरेच िते आहेत जयात खपू पसैा आहे, सधया िुंतित आहात 
तयाचया अधाण िरी िुंतािालात तर िचककार पसैा िमळिाल; हा धनयापासनू िारचा नाि सोडा आिण िबयर-बार, मटका, भषट 
ितुिेारी यातच पसैा आहे हा िरैसमि ही िरू करन घया.  थोडस ं इतर ितेांकडे लि दा कारण िि या १० िषाणत फार 
बिललय. 
महाराषटरातच नवहे तर या िेशात एकीकडे महिाई िाढत आहे-िसुरीकडे अनाची नासाडी, एकीकडे कामिाराचंी उणीि आिण 
िसुरीकडे बेरोििारीचा डोिर अशी ििपरीत पिरिसथती आहे. शतेमालाला भाि नाही आिण महािाईिरील  टी.वही. कायणकमाना 
भरपरू टी.आर.पी;  आहे काय हे?  िलेया िशकापासनू पुनहा सरंिामशाही परत आलयाित िचत आहे.  बुिदितं िलेे,  सचचे 
ििरोधक िलेे, मातीतले नते ेिलेे आिण बाषकळ , ििखाऊ नते ेआले आिण खपू कमी ििचार करणारी िनता आली. मी, माझं 
घर,  माझी मलंु आिण माझी नोकरी इतकयाच ििचारानंी  िचतंागसत.  समाि ििचारानंी  आिण ितृीन े खपू सकुंिचत झाला . 
सितःचयाच ििणक सिाथाण पायी तयान े सितःचचे िरूिामी नकुसान करन घेतले.  सिळीकडेच अरािकता मािली आहे अस 
नाही,  पण ििेळा िििभण मािितला िािा,  माझयाच राजयातील शतेकऱयाला आतमहतया करावयालािावयात,  माझयाच राजयात 
पणुयासारखया शहरात िसतयािंर अतयाचार वहािते, एकीकडे अतंिणत सरुिलेा सफोटा मािून सफोटांचा हािरा बसािा, िसुरीकडे 
माझे नते ेमडंळी, टी.वही. आिण मी िचतपटािंरन आिण धमाणिरन िाि घालािते, ितृपतानंी तयाचया िशिाय इतर काहीच छापू 
नये,  कुठे होत आहे माझया महाराषटराची िाटचाल ? आलाच माझा िशिािी रािा तर काय िखि ू तयाला-  ििटंबलेले िकलले , 
धानयापासनू बनिलेली सिसत िारिपिनू मासतािलेले िनुहेिार आिण तयानंी अतयाचार केलेलया िसतया आिण बाळे , की अखडं 
महाराषटर राती उपाशी पोटी झोपू नये महणनू झीझलेलया शतेकऱयाचं ेहाल आिण मािलेली िनुहेिारी , की तयाचयाच मािळयाचंया 
हा नवया िपढ्ांनी सिराजयाची केलेली मघुली अिसथा ? हे सिळ बिलायलाच हिं!
अिसथा खपू खराब असली तरी खरच खपू अशा आहेत, कारण महाराषटराचया मातीत अिनू ही िशिािी महरािांनी परेलेले  
सिािभमानाच ेबीि पनुहा पनुहा उित आहे. िशिण, सािहतय, कला-लोककला सितःचयाका िीिािर होईना धडपडत पनुहा निं 
सिरप घते आहे. यातनूच िेशाच ेनि ेनतेतृि तयार होईल. बुिदमता खपू आहे पण तया सोबतच िनुया िपढीच ेिनतीमलुयाचं ेधडे 
ही यानंा िरिचे ेआहेत. महाराषटराचया येणाऱया नतेतृिाला अिनूही बाळासाहेब ठाकरे, शरि पिार सारखया नतेयाचंे-कायणकतयााचे 
मािणिशणन आहे,  तयाचा येणाऱया नवया िपढीन ेउपयोि करन घयािा.  हा िोघानंी िनितृ होणया आधी एकिा सिळयाचं ेकान 
िपळून िाि े ही पण अपिेा.  येतया काहीच िषाणत याच महाराषटराचा चहेरा मोहरा बिलून िािा,  मलुांनी/मलुीनी रोि हसत 
िािाचया 'मराठी' शाळेत िाि, इंगिीचया तासात फाड-फाड इंगिी बोलािं, सिंणकाशी अशी मतैी करािी िसा िारातल िासर 
आहे, तयाचंया बापाला तयाचंया भििषयाची िचतंाच राहू नये, मलुीचया लगनाची(हंुड्ाची) ही िचतंा राहू नये, िििहरीत भरपरू पाणी 
असाि, त ेपाणी शेताला िेणयासाठी िीि असािी,  भरपरू िपक याि, घरातल कुणी आिारी पडलं की िािातच माणसुकीची  
िाणीि असणारा डॉकटर असािा, िाि सिचछ असािा, िािातनू शहराला चािंले रसत ेअसािते, तया रसतयािर सरकारी बससे 
असावयात,  शहरात लोक असािते पण अित नकोत,  िािातला शतेमाला शहरात यािा,  शतेकऱयाला फायिा वहािा आिण 



शहरातलया माणसाला ही तो रसता भािात िमळािा, मलुी-बळीना खरं सिाततंय अनभुिता याि, खपू कारखान ेअसािते, पिषूण 
नसाि ेतर तथेे रोििार असािा, सिळयाचंया हाताला काम असलयान ेिुंडििरी नसािी, िार िपऊन रसतयिर िफरणारे नसािते 
की बायकोला घरी िािनू मारणारे नसािते, कमण-काडं नसाि ंतर रोि िािाचया मिंिरात सािळया पाडुंरंिाचया पढेु तयाच िणुिान 
करणारा िारकरी असािा, लोकपितिनधीचा लोकानंा आिर िाटािा इतके त ेचािंले असािते आिण िर िषी सयंकु महाराषटर  
ििन(िििभाण  सिहत!)  आमही १५ ऑिसट,  २६ िानिेारी  सारखाच सािरा करािा;  भले िमले तर आहेत तया सीमा ही  
िमटिावयात आिण हियात खरे महाराषटरीयति असलेले आमही ििैशक नाििरक बनािे ; हेच िििाऊ.कॉमच नवहे तर किािचत 
पतयके महाराषटरीय माणसाच ेसिपन.
पनुहा एकिा हा सयंकु महाराषटर चळिळी साठी लढलेलया पतयकेाला समरन तमुहा सिााना महाराषटर ििनाचया हाििणक शभुचेछा! 

 िय िििाऊ !                               िय िशिराय!                                         िय महाराषटर! 

राषटरकायाणत सहभािी वहा भटे दा आिण नोिणी करा: िििाऊ  .  कॉम   

आपलेच कायणकत े
िििाऊ  .  कॉम  

नोट: सिर लेखात बऱयाच भािना सिपनाळू िाटत असतील , पण आमचा तया पणू ण होतील यािर पूण ण ििशास आहे. आमचा 
कोणतयाही रािकीय पिाशी, िातीय सघंटनशेी कोणतयाही पकारचा सबंधं नाही. िाती-पातीिर िर आमचा ििशास नाही 
असणाराचंा आमहाला देषही नाही. ि ेि ेराषटरकायाणला उपयोिी आहे आिण बाधक मळुीच नाही अशा पतयके कायाणचे/ििचाराचंे 
आमही सिाितच कर. महाराषटराची सामाििक, आिथणक आिण सासंकृितक तटबिंी कायम राखणयासाठी मािळे होिनू िमले ते , 
िमले तथेे, िमले तया सघंटनते पयतन करयात.

 

    सिर लेख कुणी ही कुठे ही छाप ूशकते , इतरानंा पाठि ूशकते, कृपया फक िििाऊ .कॉम चा उललेख करािा.
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