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लेखक: तंजाई नलनिक ी,  

‘तिमळ िट यून’, मे २०१० (िद० १ मे २०१०) 

अनुवाद/ पांतर: ा० मनोहर राईलकर, सलील कुळकण  

अनु मिणका 

१.  मंुबईतील टॅ सीचालक, िहंदी आिण मराठी. 

२.  िहंदी राजकार यांचं साम य. 

३.  मंुबईतील िहंदीचा वाढता सार आिण मराठीचा  हास. 

४.  मंुबई महापािलकेची अिधकृत भाषा. 

५.  महारा  िवधानसभेतील िहंदीची ि थती. 

६.  मंुबई, एक महानगर. 

७.  भारत सरका या भाषा-धोरणाचा प रणाम. 

८.  मराठी भाषा आिण मराठीचा वापर यांचा  हास. 

९.  मराठी वा याचा  हास. 

१०.  मराठी सं कृतीचा आिण अि मतेचा  हास. 



अमृतमंथन: मराठीवर िहंदीचे आ मण (तिमळ िट यून) 

Page 2 of 8 
 

११.  मराठी भाषा, सं कृती आिण अि मता िटकव याकरता मराठी मनु य काय क  शकतो? 

१२.  अ य अिहंदी देशांना सूचना. 
 

१. मुंबईतील टॅ सी-चालक, िहंदी आिण मराठी. 

मराठी भाषा महारा ात हजाराहन अिधक वष बोलली जाते. “ या य ीला मराठी भाषा िलिहता आिण वाचता 
येत,े या य ीलाच टॅ सी चालव याचे परवाने दे यात येतील,” अस,े २० जानेवारी २०१० रोजी महारा ाचे 
मु यमं ी ी० अशोक च हाण यांनी प कारांना सांिगतल.े मंुबई शहरात २,००,००० हन अिधक 
टॅ सीचालक आहेत. यां यापैक  बरेच िहंदीभाषक देशातून उपजीिवकेसाठी हणून आले आहेत. यांतील 
बहतेकांना मराठी िलिहतावाचता येत नाही. टॅ सी-चालक संघटने या महासिचवांनी मराठी िलिहता-वाचता 
ये या या ा अटीला ती  िवरोध केला असून यां या मते टॅ सी-चालक कामगार अस यानं आता शाळेत 
जाऊन ते मराठी िशकू शकत नाहीत. ा िवधानाब ल आ हाला खरोखरच नवल वाटत.ं खरं तर, टॅ सी-
चालकांना वाहनचालन परी ा ावी लागत.े मग यांना वाहतुक चे िनयम जर िशकता येतात तर रा याची मराठी 
भाषा िशकता येत नाही, हे हणणं आ ही समजूच शकत नाही. महारा ा या ामीण भागातून आप या 
रा या या मुख शहरास भेट दे यास आले या आिण िहंदी येत नसले या एखा ा य ीनं रेलवेतून वा 
बसमधून मंुबईत उतर यावर हॉटेलपयत कसं जावं अशी यांची अपे ा आह?े महारा ातील आिण भारता या 
सव अिहंदी देशातील लोक इतरांनी आपली (िहंदी) भाषा िशकलीच पािहजे अशी अपे ा एक कडे करताना 
दुसरीकडे, आ ही वतः मा  थािनक मराठी भाषा िशकणार नाही, अशी भूिमका घेऊच कशी शकतात? ही 
मुजोरी आहे, ही एक कारची दादािगरी आह.े ही वृ ी फ  मंुबईतील िहंदीवा यांचीच आहे असं नसून या 
या अिहंदी देशांत हे िहंदीभाषक लोक पोटापा याकरता जातात, या या सवच देशात यांचं वतन असंच 

अस याचं आढळून येतं. [संदभ-१ पाहा.] िहंदी न िशकता एखादा मराठी माणूस िहंदी देशात जाऊन 
टॅ सीचा यवसाय क  शकेल काय? श यच नाही. महारा  नविनमाण सेनेचे (मनस)े िशरीष पारकर 
सांगतात, “इतर देशातले जे लोक महारा ात येतात ते वतः या पोटापा याकरता येतात. आम या भ याकरता 
न हेत. ते हा यांना मराठी िशकायची स ी करायलाच हवी.” 

२. िहंदी राजकार याचंं साम य 

मराठी या स ीला िवरोध झाला तो फ  मंुबईत पोटापा याकरता आले या िहंदीवा यांकडूनच झाला असं 
न ह.े तर िहंदी देशात  या राजकार यांनीही ती  िवरोध केला. िहंदीवा यां या ा ह यापुढं महारा ा या 
मु यमं यांनी कच खा ी आिण अगदी दुस  याच िदवशी तो आदेश मागे घेतला. िहंदीभाषक राजकार यांचं 
साम य फ  यां या वतः याच देशापुरतं मयािदत आहे असं नसून ते भारतात सव च पसरलेल ंआह.े 
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कोणताच मु यमं ी िहंदी राजकार यांना अित दुखावून आपलं मु यमंि पद फार काळ िटकवू शकत नाही. 
माच २०, २०१० रोजी पार पडले या ८३ या अिखल भारतीय मराठी सािह य संमेलनात बोलताना 
महारा ाचे माजी मु यमं ी ी० मनोहर जोशी हणाल,े “कायदा (मराठी भाषा स ीची करणारा) कर याची 
रा य सरकारची इ छा आह.े पण, याला क ाची (भारत सरकार) दहशत आहे.” खरं तर, या लोकिनयु  
सरकारजवळ बहमत आह,े या सरकार या मु यमं याला अशी भीती का वाटावी? याचं कारण, भारत सरकार  
कोण याही रा याचं सरकार (आिण मु यमं ीही) बरखा त क  शकतं. भारतीय लोकसभेवर िहंदी 
राजकार यांचं भु व आह ेआिण या ारे ते भारत सरकारवर िनयं ण ठेवतात. [संदभ-२ पाहा.] कुठ याही 
रा य सरकारने िहंदी लोकां या ीन ेअिहतकारी िनणय घेतला तर भारत सरकार ते रा य सरकार बरखा त 
कर याची श यता असत.े बरखा तीची अशी तलवार येक मु यमं या या डो यावर टांगती असत.े यामुळं 
कोणताही िनणय कर यापूव  याला ितचा िवचार करावा लागतो. 

३. िहंदीचा सार आिण मराठीची घसरण 

जे कोणी मराठी या स ीला िवरोध करीत आहेत यां या मते मुंबई हे महानगर आह.े यामुळं तो महारा ाचा 
भागच न हे तर मंुबईवर सव भारताचा अिधकार आह.े हणून मराठीची स ी क  नय.े जे िहंदी राजकारणी 
मंुबईत या टॅ सीचालकांना मराठीची स ी कर यालाही िवरोध करतात; तेच िहंदी राजकारणी भारत 
सरकार या आिण भारत सरकारनं िनयंि त केले या उ ोगां या, रेलवे या, हवाई वाहतुक या, रा ीय 
बँकां या, आयुिवमा महामंडळा या (LIC) तेल व नैसिगक वायु महामंडळा या (ONGC) वगैरे अ य 
िक येक उ ोगां या कमचा  यांना िहंदीची परी ा दे याची स ी कर या या भारत सरकार या िनणयाला मा  
पािठंबा देतात. भारतभर असे लाखो कमचारी काम करीत आहेत. 

िहंदी राजकार यां या अस या दुट पी धोरणाचा अिधक खोलवर िवचार क  या. एक कडे मंुबईसार या मराठी 
शहरा या टॅ सीचालकांना मराठी िशक याची स ी करायची नाही. पण दुसरीकडे, याच मंुबईत या टेट 
बँके या कमचा  यांना, िहंदीची परी ा ायला लावायची. आिण जरी ितथं येणारे खातेदार मराठीभाषक असले 
तरी यांना (कमचा  यांना) मराठी आलं नाही तरी चालेल, असं हणायच.ं आयुिवमा महामंडळा या (LIC) 

मंुबई शाखांत या कमचा  यांना िहंदी आलं पािहज.े पण बहतेक ाहक मराठीभाषक असूनही मराठीचं ान 
नसलं तरी चालेल.  

आता रेलवे थानकावर चला. ितथंही सव कमचा  यांना िहदंी यायला हव.ं पण, टेशनमा तरांना, ितक ट-
कारकूनांना िकंवा इतर कमचा  यांना मराठी आलं नाही तरी चालेल. छ पती िशवाजी आंतररा ीय 
िवमानतळाकडे (CSIA) जाऊ. ितथ याही सव अिधका  यांना िहंदी यायला हवंच. पण, मराठी नाही आलं तरी 
चालेल. भारत सरकार या मालक या एअर इंिडया कंपनी या कोण याही िवमानाने वास करा. िवमानामधील 
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सव कमचा  यांना िहंदी यायलाच हव;ं पण, मराठी नाही आलं तरी चालेल. असे आहे भारताचे अ यायकारक 
भािषक धोरण. आिण यानुसार कुठ याही रा याने वतःची भािषक अि मता राख या या य नाला िहंदी 
भाषक आिण िहंदी राजकारणी िवरोध करतात. ा धोरणा माण े थािनक भूिमपु ांची भाषा – मराठी – ही 
मंुबईम य ेअनाव यक व कुचकामी ठरवली जाते आिण शेकडो मैलांवरील द ूरची िहंदी भाषा येण ंआव यक 
आिण अिनवाय ठरते. सरळसो या भाषेत सांगायचं तर महारा ाचं भूषण असले या मुंबईचे िनमराठीकरण 
क न ितचं िहंदीकरण केल ेआह.े 

४. मुंबई महानगरपािलकेची अिधकृत भाषा 

टॅ सीचालकांना मराठी अिनवाय कर या या धोरणाला िवरोध करणा  या िहंदीवा यांना मंुबई महानगर 
पािलकेचीसु ा अिधकृत भाषा िहंदी करायची आह.े वा तिवक, हे सव लोक मुबंईत कामधंदा िमळवून पोट 
भर याकरता येतात. पण वतः थािनक भाषा िशक याऐवजी, मुंबई महानगरपािलकेन े यां याशी संपकाकरता 
आपलीच मातभृाषा वापरावी असा ह ेआ ह धरतात. पहा तरी ा िहंदीवा यांचा उमटपणा आिण माजोरीपणा! 
मंुबईत तिमळी, बंगाली, पंजाबी, तेलुग.ु.. असेही लोक राहतात. पण यात या कुणीही आपलीच भाषा मुंबईची 
अिधकृत भाषा असावी असा आ ह कधी धरला नाही. िहंदी देशातील िद ीत आज िकतीतरी मराठी आिण 
अ यभाषक लोक राहतात. मग आप या शहराची अिधकृत भाषा मराठी, िकंवा इतर कुठली भारतीय भाषा 
असावी असं हणायला िद ी तयार होईल का? श यच नाही. मग, मंुबईची अिधकृत भाषा िहंदी असावी असं 
हणायचा कोणता अिधकार िहंदीवा यांना पोचतो? भारतात अशा कारची मागणी करणारा केवळ िहंदी 

समाजच आह.े यवसायािनिम , पोटापा याकरता अ य ांतात जाणा  या लोकांनी थािनक भाषा िशकायला 
हवी. आपली भाषा थािनकांनी िशकावी असा आ ह ते ध च शकत नाहीत. मनसे या िशरीष पारकरांचं 
हणणं रा तच आह ेक , “अ य ांतातले लोक वतःची गरज हणून महारा ात येतात, आम या गरजकेरता 

नाही येत. यांना मराठी येण ेअिनवाय करायलाच पािहजे.” 

५. महारा  िवधानसभेत िहंदी 

आप याला सफाईदार मराठी येत नस यानं कामकाजा या कागदप ांची िहंदी भाषेतली त िमळावी अशी 
मागणी २००९ या ऑ टोबरात समाजवादीप ाचे आमदार ी० अबू आझम नी केली. वा तिवक, यांनी 
वतःच मा य केलं क  महारा ात आपण ४० वष वा त याला असूनही आप याला मराठी येत नाही. येक 

रा याला िविवध यवहार आपाप या ादेिशक भाषेत करणं श य हावं तसेच भारतातील सव मुख भाषांना 
देशात मह वाच ं थान िमळावं आिण यांचा आधुिनक युगातील भाषा हणून िवकास हावा ाचकरता 
प ाशी या दशकाम ये भाषावार रा यरचना अि त वात आली. ते हा महारा ातील सव राजकार यांनी 
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थािनक भाषा िशकायलाच पािहजे. आपण या ांतात ज मलो या ांताची भाषा अिधकृत कर याची मागणं 
रेटणं हणजे भाषावार ांतरचनेमागील मूलत वालाच सु ं ग लाव यासारखं होईल. 

६. मुंबई हे महानगर आह े

टॅ सीचालकांना मराठी अिनवाय कर या या हेतूला िवरोध करणा  यांचं हणणं “मंुबई हे महानगर (िवशाल 
उ ोगनगरी) अस यानं मराठीचं ान अिनवाय करणं उिचत नाही”, असं आह.े महानगर असो वा नसो, पण 
मंुबई महारा ातील शहर न च आहे. केवळ आता ती एक उ ोग आिण सं कृतीचे एक मुख शहर बनली 
आह ेहे कारण पुढे क न ितचं िनमराठीकरण क न िहंदीकरण करणं हे खपवून घेतले जाता कामा नय.े पॅ रसही 
महानगरच आह.े पण ितथ या येक टॅ सीचालकाला च येतं. आिण तो योही महानगर असून ितथ या 

येक टॅ सीचालकाला जपानी येत.ं 

जर मंुबई (बहभािषक) महानगर असेल आिण हणून टॅ सीचालकाला मराठी येणं आव यक नसेल तर 
मंुबईत या रेलवे थानकावर काम कर याकरता िहंदीच कशाला यायला हव?ं छ पती आंतररा ीय 
िवमानतळावर (CSIA) िहंदी कशाला यायला हव?ं मंुबईहन िकंवा मंुबईकडे जाणा  या एअर इंिडया या 
िवमानां या वासाम य े िहंदीत घोषणा कशाकरता करायला ह यात? (आप या मािहतीसाठी सांगतो, एअर 
इंिडयाने आप या िवमानां या उ ाणांची घोषणा मराठीत करायला नकार िदला आह.े) 

७. भारत सरकार या भािषक धोरणाचे प रणाम 

मंुबईत या चालू भािषक प रि थतीचा आिण तेथील िहंदी-मराठी झग ाचा आढावा आतापयत आपण घेतला. 
िनदान काही िविश  कार या कामाकरता तरी थािनक भाषा हणून मराठी आव यक असावी अस ं
मराठीवा यांना वाटत.ं तर, िहंदीवा यांचं असं हणणं आहे क  मुंबईतील नोक  यांकरता आिण उ ोगांकरता 
मराठी आव यक असता कामा नये; मा  मंुबईतील िनदान रेलव,े िवमानतळ, बंॅका ांसार या क ीय 
कायालयांकरता तरी िहंदीचं ान अ याव यक असावं असाही यांचा आ ह आहे. मग अशा प रि थतीत 
मंुबईत मराठीला बाजूला सार यात िहंदीगट यश वी झाला तर याचे प रणाम काय असतील? 

८. मराठी भाषेचा अ यास आिण वापर ांचा  हास 

मंुबईत या बहतेक नोक  यांकरता मराठीचा वापर अनाव यक ठरत असेल आिण याच बरोबर भारत 
सरकार या िविवध कायालयातं या हजारो नोक  यांकरता िहंदी अ याव यक ठरत असेल तर, पालकांचा भर 
वाभािवकपणं, आप या पा यानं िहंदी आिण इं जीवर भु व िमळवाव,ं ावरच राहील आिण मग याच 

वेळी मराठीकडे दुल  होणं वाभािवक ठरेल. मराठी पालकांना आप या मातृभाषेपे ा इं जी-िहंदीचं ेम 
अिधक आह,े असा याचा अथ नाही. पण, नोक  या िमळव याकरता मराठी अनाव यकच आहे, ही भावना 
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बळ होऊन बसेल. महारा ात क , रा य सरकारी िकंवा खाजगी नोक  या िमळ याकरता मराठी अ याव यक 
करा आिण मग आप या पा याला मराठीवर भु व िमळावं यासाठी पालक कसे धडपडतात ते पाहा. 

मराठीकडे दुल  हो याची साथ मो ा शहरांत उगम पावली असून ती लवकरच सबंध महारा ात पसरत जाते 
क  नाही ते पाहाच. खरं तर मोज याच िपढयांत, मराठी केवळ घरात बोल याची भाषा होऊन राहील आिण 
इं जी व िहंदी ा िश ण आिण उ ोगां या े ांत अिनबध रा य क  लागतील. भारत सरकार या 
देशभारातील कायालयांमधील लाखो नोक  यांसाठी िहंदी आव यक अस यामुळे मराठी माणे िहंदीची गत 
कधीच होणार नाही. मराठी अशी बाजूला पडून उपेि त राह नये असं वाटत असेल तर खाजगी िकंवा रा य 
शासना या आिण क  सरकार या खा यांतील नोक  यांसाठी मराठी भाषा अ याव यक करणे हा एकमेव उपाय 
आह.े 

९. मराठी वा याचा  हास 

एकदा का शाळांत मराठीकडे दुल  होऊ लागलं क  मराठी वाचनसं कृतीचा  हास सु  झालाच हणून 
समजा. आिण  वाचकवग कमी होऊ लागला क  मराठीत िलिहणा  यांची सं याही आटत जाईल. मराठी 
लेखकही मग िहंदी िकंवा इं जीम ये िलह लागतील. मराठीत असले या संप  वा याचीही तीच अव था होऊ 
लागेल. यापुढ या िकंवा यानंतर या िप ांना अिभजात मराठी वा याचा आ वाद घेणे तर सोडाच पण 
समजणंसु ा अश य होऊ लागेल. ंथालयांत या अिभजात मराठी ंथांवर धुळीची पुटं या पुटं चढू लागतील. 
मराठी वा य संप  कर याचा एकच माग आहे. नवीन वा याची िनिमती आिण अिभजात मराठी वा याचा 
अ यास. मराठी वा या या िनिमती व अ यासाकरता सरकारी सा  ही वरवरची मलमप ी ठरेल. महारा ातील 
उ ोगांत, नोक  यांत मराठी अ याव यक करणे हेच खरं उ र आहे. 

१०. मराठी सं कृतीचा आिण व वाचा  हास 

वा य हणजे केवळ मनोरंजन न हे. िवशेषतः अिभजात वा याला तर हे कषानं लागू आहे. अिभजात 
वा याम ये इितहास असतो, संप  परंपरा असतात आिण आप या सं कृतीची पाळमुेळेही असतात. पण, 

ये या दोन िकंवा तीन िपढयांतच महारा ातली बहसं य जनता ते वाचणार नाही िकंवा वाचू शकणारच नाही, 
आिण मग आप या संप  परंपरा व वा याब ल ेम आिण अिभमान बाळगणार नाहीत, अशी प रि थती 
उ वेल. या समाजाला आपला इितहास माहीत नाही, आपलं वा य, आप या परंपरा यां या ब ल अिभमान 
नाही, तो समाज आपलं व व, आपली अि मताच हरवून बसतो. मराठी या र णा या बाबतीत महारा  
सरकारनं आिण महारा ातील जनतेनं काही भावी कृती केली नाही तर मराठीला अशी भीषण अव था 
लवकरच येईल, अशी प  िच हं िदसत आहेत. टॅ सी चालकांना मराठी अिनवाय कर या या िवषयात 
झालेला तंटा हा मंुबई आिण महारा  रा यात मराठी या अि त वा या र णासाठी चालले या र सीखेची या 
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मो ा झग ाचा केवळ आरंभ आह.े आज जर मंुबईचे िनमराठीकरण केल ेगेले तर उव रत महारा ात याचे 
अनुसरण हो यास काही दशकांहन फार अिधक वेळ लागणार नाही. 

११. आपली भाषा, सं कृती आिण व व ां या र णाकरता मराठी जनता काय क  शकत?े 

मंुबईत आिण संपूण महारा ात मराठी भाषा, सं कृती आिण व व राख यासाठी प तशीरपण े आिण 
िवचारपूवक िनयोजन क न एक मोहीम आखायला हवी. मराठी या बाबतीत टॅ सी चालकांना मराठी स ीचं 
करण,ं शाळा-महािव ालयांतील अ यास मांत मराठी अिनवाय करणं, िकंवा दुकानांवर मराठी नामफलक 
लागण,ं अशा फुटकळ मु ांवर मधून मधून नेहमी िकंवा अचानक होणा  या उ ेकामुळ ेचळवळी िकंवा िनषेध 
मोच काढ यानं मूळ न सुटणार नाही. या ना या मूलभूत कारणांसाठी यो य उपाययोजना करायला 
पािहजे. 

१)  पूव  िश ण हा पूणपणं रा य सरकार या अख यारीतला िवषय होता. नंतर तो रा य आिण क  
ां या संयु  अख यारीतला िवषय बनला. तो पु हा रा या या अंतगत आणायला पािहज.े सव शाळा, 

महािव ालयं आिण उ  िश ण देणा  या सं था रा य सरकार या अमलाखाली आणायला ह यात. तसे झाले 
तरच िश ण े ात मराठीला वतःचं रा त थान ा  होईल. भारत सरकारनं करसंप ीचा अिधकािधक भाग 
रा यांकडे सोपवायला पािहजे. हणजे आपाप या रा यातील ाथिमक शाळांपासून ते उ  िश ण देणा  या 
सं थांपयत िविवध शै िणक सं थांना यथायो य साहा य करणे रा यांना श य होईल. यासाठी लागणा  या 
िनधीकरता दर वेळी क ाकडे हात पसर याची पाळी रा यावर येणार नाही.  

२)  महारा ात नोकरीधंदा करणा  या येकाला, मग तो खासगी उ ोगधं ात असो, नगरपािलकेत असो, 
रा य सरकार या कायालयात असो िकंवा क ीय कायालयात असो, उ म कारे मराठी िलिहता आिण वाचता 
यायलाच पािहजे. 

३)  क  सरकारची महारा ातील कायालयं आिण महारा ातील जनता ां यांतला सव संवाद व सं ापन 
मराठीतच झाल ंपािहजे. 

रा य शासनाला अशा उपाययोजनेची अंमलबजावणी कर याचे अिधकार नाहीत. तसं हो याकरता संसदेनं 
कायदा करावा लागेल आिण घटना दु तीही करावी लागेल. तुत लेखकानं भारत सरकार या भाषाधोरणाचा 
आिण आजवर या कायवाहीचा कैक वष अ यास केला आह.े यामुळं, बहमत नसलं तरी िहंदीवा यांचा मोठा 
भाव अस यामुळं आज या संसदकेडून ह ेमुळीच घडणं श य नाही, असं तुत लेखकाचं मत बनलं आह.े 

ते हा आज मराठी जनतेपुढं दोनच पयाय आहेत. मराठी िटकवून धर यासाठी काही िनि चत कृितयोजना 
आखायची अ यथा महारा ात मराठीचा  हास आिण नाश प करायचा! 
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१२) इतर अिहंदी रा यांना संदेश 

आज जा यात मुंबई आहे. उ ा सुपातले कोलकाता असेल, बगळु  असेल, मग हैदराबाद आिण चे ै यांची 
पाळी येईल. बघता बघता सव मो ा शहरांचं िहंदीकरण होऊन जाईल आिण ादेिशक भाषा एकेक क न 
बाजूला फेक या जातील. िवनाशाची ही ि या मोठया शहरांकडून रा या या इतर भागांम य ेपसरत जाईल. 
खरं तर, बगळु  आिण चे ैम ये अशी ि थती अजुन यायची रािहलेली नसून आलेलीच आह.े (मला 
कोलकाता आिण हैदराबाद यांची अव था काय आह,े ते माहीत नाही.) एक कडे उभं राहन नुसती ब या यी 
भूिमका घे यापे ा महारा ातील जनते या मराठीची अि मता िटकव या या लढयाला सव अिहंदी देशांनी 
पािठंबा िदला पािहज.े 
 

(लेखक, ी० तंजाई नलनिक ी तिमळनाडूत राहतात. क  सरकार या भािषक धोरणावर आिण 
तिमळनाडूच,ं तसंच तिमळ भाषेचं भिवत य ावर यांनी डझनाहन अिधक लेख िलिहले आहेत. 
नलनिक या िहंदी-िवरोधामागील भूिमका जाणून घे यासाठी आंतरजाल आिण आंतरजालावरील 
अिभलेखसं हांचं प रशीलन कराव.ं) 

टीप: 

वरील लेखात मांडले या िवचारांमागील कायदेशीर पा वभूमी व तकशु  िव लेषण अमृतमंथन अनुिदनीवरील 
खालील लखेातही चिचले आहेत.  

http://amrutmanthan.wordpress.com/2009/11/15/िहंदी-ही-रा भाषा-एक-च/ 

http://amrutmanthan.wordpress.com/2009/12/21/एकच-अमोघ-उपाय-मराठी-एकजूट/  
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