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................................................................................ 
गुजरातीची तेजी...मराठ ची मंद ! 

3 Dec 2009, 0343 hrs IST  

महारा  टाई स, मुंबई. 

३ डसबर २००९  
राजीव काळे/तेज वनी हुलसूरकर । मुंबई/पुणे 

 

> मराठ  सा ह य सं थांना ६० लाख  

> गुजराती सा ह य अकादमीला एक कोट   

> मराठ  सा ह यजगत बुचक यात  

येक भाषणाची सम गाठताना 'जय महारा 'चा घोष... सा ह या या यासपीठावर गे यानंतर ाने र, तुकारामांपासून 

प.ुलं., कुसुमा जांपयत सग यांचे मरण... महारा ातील स ाधा यांचे मराठ ेम असले जबरद त आहे. मा , आता या 
लोबल युगात फ  मराठ  राहून कसे चालेल? यामुळे काँ ेस-रा वाद  काँ ेस आघाड या सरकारला शेजार या 
गुजराती याह  ेमाचे भरते आले असून यामुळे मराठ  सा ह यसं था मा  बुचक यात पड या आहेत. 

 
आगामी, ८३वे अ खल भारतीय मराठ  सा ह य संमेलन पु यात होत आहे. सा ह य संमेलनाला २५ लाख दे याचा रा य 

सरकारचा िशर ता आहेच. पण यंदा ती र कम वाढेल, असे संकेत आहेत. पण याआधीच रा य सरकारने उदार होत 

'गुजराती सा ह य अकादमी'चे अनुदान ३५ लाखांव न एक कोट वर नेले आहे. नावात 'गुजराती' असले तर  सं था 
महारा ातील आहे आ ण मुंबईतील मराठ  सरकार यास मदत करते. या सं थेचे अनुदान वाढव या या सरकार या 
िनणयामुळे अनेकांना आ याचा ध का बसला असून मराठ  सं थांचे अनुदान वाढव याची जोरदार मागणी 
सा ह यवतुळात होत आहे. 'मराठ या सव सं थांना िमळून वषाला ६० लाख, आ ण गुजराती या एकाच सं थेला एक 

कोट  पये, हे कसे?' असा  एका माजी संमेलना य ाने उप थत केला.  
...................... 
पैशाची भाषा...  
 
गुजराती सा ह य अकादमीचे अनुदान वाढव यावर आ ेप नाह . पण, वषाला येक  केवळ पाच लाख पये िमळणा या 
सा ह य महामंडळा या घटकसं थांचेह  अनुदान वाढायला हवे.  

 
कौितकराव ठाले-पाट ल  

(सा ह य महामंडळ अ य )  

 
...............................  
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दरवष  आ हाला िमळणारे पाच लाख वषा या ारंभीच संपतात. वदभ सा ह य संघा या सात शाखांना काय मांसाठ  

पैसे ायचे असतात. पाच लाख कसे पुरणार?  

 
मनोहर हैसाळकर  
( वदभ सा ह य संघ अ य )  

...............................  

महागाई ल ात घेऊन सरकार पगारवाढ देते, भ  े देते; मग अनुदानवाढ का नाह ? गुजराती अकादमीला पैसे वाढवून 

िमळत असतील तर, मराठ लाह  िमळायलाच हवेत.  

 
कंुडिलक अतकरे  
(सा ह य महामंडळ कायवाह)  
...............................  

 
िमळणारे अनुदान केवळ मसापसाठ  नसते. प रषदे या इतर शाखांचाह  यात समावेश असतो. पाच लाख पये वषभर 
पुरवायचे हणजे पर ाच. वषाला कमान दहा लाख पये िमळावेत.  

 
व. भा. देशपांडे  

 
(महारा  सा ह य प रषद, काया य ) 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


