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यथ न हो बिलदान ! (ले० डॉ.दता पवार) 
लोकस ा १ मे १९८५ 
"मुंब'ै' कुणाची, मराठ  माणसांची? छे छे! वसरा ती व ने कायमची ! 
१९६० साली महारा रा यिनिमती झाली ते हा मुंबईत मराठ  माणसाचे मान ५४ ट के होते. आज २५ वषानंतर ते २५ 

ट यांहून कमी आहे. मोडकळ ला आलेली मराठ  माणसांची घरे, जागां या कंमतीत झालेली बेसुमार वाढ, चंड 

लोकव ती आ ण ित दनी "मुंब"ै वर आदळणारे पर ांतीयांचे ल ढे, याची प रणती अटळ आहे. सुई या अ ावर राह ल 

एवढ  जमीनह  मराठ  माणसा या वा याला या पुढ या काळात येणार नाह . उ व त संसार पाठ वर घेऊन वतः याच 

राज-धानीतून परागंदा हो याचा संग यां यावर गुदरणार आहे. यां या ललाट  अ य काह  नाह . महारा ाचे भा षक 

रा य अ त वात येऊन १ मे १९८५ रोजी पंचवीस वष पूण होतात. या हेतूने हे रा य, र  नेहमीच सांडून अ त वात 

आले, ते हेतू सफल झालेले नाह त. द लीची स ा नेहमीच महारा ा या अ मतेचा आ ण वकासाचा गळा दाबीत आली 
आहे. मुंबईला महारा ापासून तोड याचे हरत  हेचे य  चाल ूआहेत. मुंबईतून मराठ  माणूस परागंदा होत आहे. भा षक 

धोरण तर महारा ाचे अ यंत नुकसान करणारे आहे. या सव गो ीपासून बोध एकच यायचा आहे. महारा ाला उ व त 

कर याचे द लीचे य  हाणून पाडले पा हजेत. आजचे आपले रा यकत हे द लीचे सुभेदार ठरले आहेत. यां याकडून 

महारा ाला याय िमळेल या आशावादावर जग यात घोर िनराशा आहे.  

`महारा ावर अ याय होत आहे', `मराठ  भाषेवर अ याय होत आहे', `मराठ  माणसावर अ याय होत आहे', या आशयाचा 
मजकूर वतमानप ातून छापून येतो. सभा - संमेलनातून या आशयाची भाषणे झोडली जातात. वधानसभेत याचा 
अनेकवेळा पुन चार केला जातो, पण याचे िनवारण कसे करावयाचे, कोणता काय म हाती यावयाचा, या वषयी 
कोणीच काह  कर त नाह . `लांडगा आला' ह  आरोळ  देत राहणे एवढेच काम. पण लांडगा येथील जीवनाशी के हाच 

एक प झाला आहे याचे भान अनेकांना नाह .  

धनराशींसह उंटाचा वेश 

असे का? याला महारा ातील राजक य पुढार  आ ण स ाधार  जबाबदार आहेत. महारा ात या अनेक 

पुढार ्यांनी, स ाधार ्यांनी सतत कचखाऊ धोरण वीका न महारा ाचे अतोनात नुकसान केले आहे. या स ाधार ्यांनी 
अरबां या उंटाला आप या तंबूत उगाच वेश दलेला नाह . हा उंट चंड धनराशींसह या तंबूत वेश करता झाला 
आहे. या या पैशावर नजरा असले या आप या रा यक याना आपलेच घर सोडून घराबाहेर हावे लागेल याची क पना 
न हती असे नाह . पृ वीराज च हाणाचा पराभव कोणी केला? याचा भाऊबंद जयचंद राठोड यानेच ना? महारा ातह  असे 

जयचंद राठोड आहेत. यांना जरब बसवील असा एकह  पुढार  आज महारा ात नाह .  

लोकसभा आ ण वधानसभां या िनवडणुक त शरद पवारांसारखा एकच िशलेदार महारा ा या वािभमानाची पताका 
घेऊन महारा भर फरला. 
वधानसभेत िशवसेनेचे नवलकर हणतात `मुंबईत इं दरा कॉ ं सने वधानसभे या िनवडणुक साठ  ३४ जागांपैक  २७ 

जागांवर अमराठ  उमेदवार उभे केले. मुंबई महानगरपािलके या िनवडणुक त १७० जागांपैक  ११५ अमराठ  उमेदवाअ उभे 

केले.' मोद नवलकरांना यात नवल ते का वाटावे? या सव प र थतीत कोण कोण जबाबदार आहेत याचा यांनी अंतमुख 

होऊन वचार करावा. कॉ ं सचे अ खल भारतीय राजकारण, मोद नवलाकरांचे मुंबईपुरते राजकारण. िनवडणुक त जो 
उपयोगी पडतो. तो आपला, हे त व तर सवच प ातील पुढार ्यांचे आहे. यावेळ  कोणी अमराठ  आहे याचे भन कती 
जणांना असते? आ ण या धोरणामुळेच मुंबईतून मराठ  माणूस उखडला गेला याचे भान नाह  कुणाला? तर ह  व मान 

प र थतीब ल नवल वाटून यायचे, ह च तर नवलाची बाब आहे. 

महारा ात या येक पुढार ्याला आपण अ खल भारतीय स पाचे पुढार  हावे, अशी अपे ा आहे. यामुळे महारा  

हताचा बळ  गेला हणून यांना याची पवा नसते. द ली राने बेळगावचा लचक तोडला हणून महारा ातील राजक य 
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पुढार ्यांनी एक  येऊन लढा दला का? येकजण वतः या प ीय राजकारणात तर  घोटाळत रा हला कंवा स े या 
कंुपणात अडकून पडला, पण बाहेर आला नाह . मुंबईचा लचका असाच तोडला जाणार आहे. महारा ातील सवच पुढार  

कोण या न कोण या अहंगंडाने कंवा वाथाने पछाडलेले, यामुळे महारा ाबाबत या कुठ याच ावर यांचे एकमत 

होत नाह  कंवा ते महारा ासाठ  एक दलाने उभे राहतील असा भरंवसा रा हलेला नाह .  

पु हा हे पुढार  कुठ याह  प ात असोत, ते जात, पात, धम याबाबतीत आतून बांधलेले असतात, यामुळे यां या 
वचारात, आचारात यागाची वृ ी नसतेच, यांची वृ ी इितहासाची पाने चाळ त बसायचीच असते, कालबा  झालेले 

इितहास चाळणे, थोर थोर पुढार ्यांची नावे घेणे व मु य ाला बगल देणे व खाजगीत कशी बगल दली, अशी फुशारक  

मारणे ह  वृ ी, इितहासाव न िशकायची वृ ीच नाह . अ याय होत आहे, एवढेच बोलायचे, तो दूर कर यासाठ  संघ टत 

हायचे नाह , एक दलाने वरोध करावयाचा नाह . ह  वृ ी खूप जुनी आहे. यात मराठ  रा यक याचे पडखाऊपणाचे 

धोरण. हा कचखाऊपणा कंवा मऊपणा मराठ  माणसांसाठ  दाखवणार नाह त.तो पर ांतीयांसाठ  दाखवतील आ ण 

ताठरपणा मराठ  माणसांबरोबर दाखवून या याबरोबर भांडत बसतील. 

महारा ात या पर ांतीयांबरोबर यांचे कधी बनस याचे आपण पा हले आहे? आ ण याउलट मराठ  माणूस भांडखोर आहे 

असे हणायला हे पर ांतीय पु हा मोकळे. मराठ  माणसाला ताट देताना कोण मारामार? 

मराठ  माणूस मराठ  माणसाबरोबर खेक या माणे नां या उगार ल, पण पर ांतीय दसला क , नांगी 
टाक ल, कु यासारखे शेपूट घालील. कोण कुठला चं कांत पाठ , पण याने एका फट यात (जो परा म इं ज 

माणसानेह  केला नाह  ) मुंबई महानगरपािलका बरखा त केली ना? आ ण मराठ  रा यक यानी मम हटले ना? यासाठ  

मरा यांचे आंदोलन झाले? नाह . येक मराठ  माणसाने हाह  वचार करावा क  मा या नाकतपणामुळे 

आपले, महारा ाचे नुकसान झाले क  नाह ? मा या या नाकतपणामुळे मुंबई, पु यात पर ांतीयांचे, थैलीशहांचे ाब य 

वाढले क  नाह ? इथले रा यकत फ  आपली, आप या घरा याची सोय पहात आले. वािभमानपे ा माणूस जे हा 
वतःची सोय पाहतो , ते हा रा  नावाची संक पना लयाला जाते. 

महारा ातील द ली दशन 

भारतभर दूरदशन क े उभी रा हली आ ण भारतीय जनता भूक-तहान वस न काय म पाहू लागली. महारा ात 

दूरदशनची अठरा क े उभी आहेत (पुणे, मुंबई वगळून). या क ाव न ामु याने ह द , इं जीतून काय म 

होतात. मराठ तून का नाह त? महारा ाचे दशन नाह  तर नाह . ` द लीचे दशन' या. ामीण महारा ात यापैक  कती 
काय म लोकांना समजतात? या काय मात मराठ तून ा ता वक का नाह ? मु या, ब हर ्या मढरांसारखे आपण 

ऐकतो. 
द ली का तमाशा देखो! आपण सारे खुश आहोत. घरात दूरदशन आले आ ण िनकटचे मराठ  दशन दूर 
गेले. तािमळनाडूने द लीकडे डोळे वटारले क  यांना ह या या सवलती िमळतात. असे का? हे डोळे वटार याची व ा 
यांना कशी काय अवगत झाली? ते वतःचे, ांताचे ाणत व जपून आहेत. यांची व तिमळ सा ह य संमेलने 

भरतात. व ह द  सा ह य संमेलने भरतात. आप याकडे नाके मुरडली जातात. चार आ ण सार यांचे त व यांनी 
बरोबर जाणले आहे. दूरदशनवर मराठ तून होणार ्या काय मांना नेहमीच का ी लावली जाते. कधी ते र ह  होतात. याचा 
जाब आम या रा यक यानी द लीला कधी वचारला? हा जाब तर  कोणाला वचारणार? कुर ्हाड चा दांडा गोतास काळ. 

दूरदशनची दोर  गाडगीळ साहेबां या हाती, यांना जो काय आमचा आ ण आम या मराठ चा उ ार करायचा तो करा. 
हणावी राजा खुश जा खुशा वािभमान आला कुठे? महारा ात या कती ने यांनी, वचारवंतांनी याला वरोध 

केला? मुंबई, पु यातील मराठ  वचारवंत, नेते वरोध करणार नाह त. यां या गरजे माणे मराठ  काय म 

िनघतात. ह द , इं जी या मानाने तेह  यांना बेचव वाटतात. िशवाय मराठ  बात यांत पु हा असते काय? 

महारा  सरकारने बस वलेला दूरदशन कर आपण मा य केला. पण डॉ. सु म यम ्यां या मतदार संघतील मतदारांनी 
तो कसा दूर केला? मराठ  मतदारांनी वरोध न द वला नाह , उलट तो िनमूटपणे मा य केला. आपले रा यकत आपले 

रा हले नाह त याचे उ म उदाहरण आपले मु यमं ी वसंतदादा पाट ल, डॉ. सु म यम ्यां या मतदारसंघात ते हा कर 
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र  कर याचे आ ासन देतात. मराठ  मतदाराला हे आ ासन का नाह ? हा कर आ ासन द या माणे र ह  झाला. ध य 

या तमीळ बांधवांची. 
मराठ  कारभार 
१ मे रोजी महारा  भा षक रा याची पंच वशी साजर  होणार आहे. पण मराठ तून रा यकारभारात करावा हणून 

ज हािधकार ्यांना पाठ व यात आलेले प रप क इं जीतून काढ यात आले. या प रप काची त मोद नवलकरांनी 
वधानसभेत फाडून टाकली. मरा यांचा या परा माला आ ह  टाळ  देतो. मराठ  भाषेचा रा यकारभार यो य तो आदर न 

बाळग याने मराठ  माणसाला आप याच राजधानीत `मुंबई तुमची, भांड  घासा आमची' हे ऐक याचा संग 

उ वला. महारा ा या राजधानीतून मराठ  मं ी का घे यात आला नाह ? आम या रा यक याकडे याचे उ र आहे 

काय? मुंबईतील ल ावधी पयांचे सरकार  उ प न बहार, उ र देश, तिमळनाडूसाठ  जाते. मुंबईतील अनेक उ ोगधंदे 

द लीत ठरतात. महारा ा या मं ालयात नाह त. मुंबईसाठ  कतीह  बिलदान झाले तर  आपले रा यकत म ख 

राहतील. `बॉ बे हाय' मधून िनघणार ्या तेल, वाय ूयावर मुंबई कंवा महारा ाचा अिधकार नाह , असे आता द लीकर 
हण ूलागले आहेत. का? याचे उ र रा यक यानी ावे. 

 

मराठ  भाषेतून कारभार 
मराठ  भाषेचा  मराठ  रा यकत, मं ालयातील अनेक थम दजाचे अिधकार  यांना अडगळ चा होऊन बसलेला 
आहे. मं ालयातील उ चपद थ मराठ  अिधकार  ह द -इं जी भाषेलाच अनुकूल आहेत. यां या उ  आ ण कृतीत 

खूपच अंतर आहे. दूरदशनवर ल ह द -इं जी या काय माचे ाब य पा हले क  कोणती भाषा िशका वशी 
वाटेल? रा यकारभारात मराठ ला जुजबी मह व ायचे, वातावरण ह द -इं जीला अनुकूल ठेवायचे, असे हे ढ गी वतन 

मागील पंचवीस वष आपण पाहत आलो आहोत. नजीक या पंचवीस वषात महारा  ह द  भाषे या पुरात बुडालेला 
पाहा याचे आप या निशबी येणार क  काय, याची शंका येत आहे. असे एकदा झाले क , य.ु पी. बहार ंची नोकर हणून 

भरपूर आयात होईल आ ण अ खा महारा  अगितक झालेला असेल. हे आ मण थांबयाचे असेल, पर ांतीयांनी 
बळकावलेली स ाक े परत िमळवायची असतील तर मराठ तून सव कारभार होणे आव यकआहे. यासाठ  इं जी 
भाषेचाह  उ म अ यास हायला पा हजे. मराठ तून सव रा यकारभार हे पुरेसे नाह . पर ांतीयांचा महारा ातील बडेजाव 

कमी करायचा असेल, यां याशी पधा क न यांना हुसकावून लावायचे असेल तर आप याला मराठ -इं जी या भाषांवर 
भु व िमळ वले पा हजे. इं जी मा यमां या शाळांतून िशकणार  मुले इं जी भाषेकडे दुल  करतात आ ण मराठ  

मा यमां या शाळेत िशकणार  मुले इं जी भाषेकडे दुल  करतात. हे होऊ नये.असे चालत रा हले तर भा षक धोरण 

वफल ठरेल. यामुळे इं जी भाषेचे कंवा या भाषेचा पु कार करणार ्यांचे नुकसान होणार नाह . 

सरकार  उ चपद थ अिधकार , अनेक आमदार, खासदार, मं ी यांची मुले इं जी मा यमा या शाळांत िश ण घेत 

आहेत. यां यापैक  अनेकांचे ाण परदेशात जा यासाठ  कासावीस झालेले आहेत. आपण सवानी मराठ चा आ ह धरणे 

यांना परवडणारे नाह . यामुळे यांचा ओढा इं जीकडेच असेल. अशावेळ  मराठ  भाषेचा रा यकारभारात ह ट ध न 

मराठ  बरोबरच बहुजन समाजाने येकाला इं जी भाषा उ म कशी येईल याचा वचार सतत मनाशी बाळगला पा हजे.  

पर ांतीयांना महारा ात येणारा ल ढा थांब वला पा हजे. हणजे मराठ  माणसाला डावलून यांना रोजगार उ ोगधंदे 

िमळणार नाह त, याची तजवीज केली पा हजे. येक मराठ  माणसाने मराठ चा आ ह धरला पा हजे. महारा ात 
ह द चा भाव फार मोठा आहे. ह द  भा षकच मराठ  माणसाला थम देशोधड ला लावतील. अनेक मराठ  भा षक 

ह द चे उ म अ यासक असूनह , यांची यो यता असूनह  ह द  भाषे या अनुषंगाने िमळणार ्या नोकर ्या ह द  

भा षक यांना िमळू देत नाह त. ह द  भा षक अ ह द  देशातील नोकर ्यां या पधत उ रतात व या िमळवून 

अ ह द  देशातील लोकांना बेरोजगार करतात. यामुळे रा ीय एका मतेला धोका िनमाण होतो. 
इं जी-मराठ  भाषा धोरण 
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मराठ  भा षकांना यापुढे मराठ -इं जी कंवा इं जी-मराठ  असाच िश णातील भा षक म वीकारावा लागेल, असे मला 
वाटते. ह द  भाषेला फार मह व देऊ नये. ह द ब ल मा या मनात अनादराची भावना नाह . उपयु ता या ीने 

इं जीचा उपयोग अिधक आहे. महारा ाला ह द  येत नाह  हणून महारा ाचे नुकसान होणार नाह . ह द  भाषेला फार 
मह व देणे हणजे सम त उ र भारताला महारा ात रान मोकळे क न दे यासारखे आहे. 

मुंबईत मराठ  मा यमां या सं था चालकांनी इं जी मा यमां या शाळा सु  के या आहेत. हंद ु कॉलनीतील ` कंग 

जॉज' शाळेचे नांव `राजा िशवाजी व ालय' असे असले तर  तेथे राजा िशवाजीचे वा त य नाह . तेथे कंग जॉजच 

वा त य क न आहे. हे शहा यांनी ल ात यावे. राजा िशवाजी या माव यांना इथे अ माने वेश िमळतो क  नाह  हे 

पहायला हवे. यासाठ  दुसरा आप यासाठ  य  कर ल हे मराठ  माणसाने वसरावे. यापुढे सरकार चांग या शाळा काढ ल 

कंवा सरकारने चांग या शाळा काढा यात ह  भाबड  समजूत वस न जावे. 

आज महारा ात िश णाचे जवळ जवळ रा ीयीकरण झालेले आहे. रा ीयीकरण झाले क  याचे काय प रणाम होतात हे 

आज आपण अनुभवीत आहोत. लोकांनीच उ म िश णासाठ  य  करायला हवेत. केवळ अिन छेने देण या देऊन हा 
 सुटणार नाह . नुस या वसाहती उ या क न भागणार नाह . वसाहतीत चांग या शाळा व डांगणे यांची तरतूद कशी 

होईल याचा न याने वचार हायला हवा. एक काळ रा ीय चळवळ चा होता. `पैसा फंड' शाळ उ या रा ह या. तो जमाना 
संपला असे हणून चालणार नाह . पु हा न याने या ाकडे पा हले पा हजे. 

अ यास म आखताना ामीण महारा ाकडे पाठ क न आ ण पु यामुंबईसार या शहरांकडे उ मुख होऊन ते आखले 

जातात. यात महारा ापे ा पर ांतीयांचे अिधक फावते. आपले महारा  सरकार भारतात या सव भा षकांसाठ  यां याच 

भाषेतून, यां याच िलपीतून एस.् एस.् सी., एच ्एस.् सी. ची पर ा घेते. केवढे हे औदाय? िसंधी भा षकांसाठ  तर दोन 

िल या उपल ध आहेत. इतर कोण या ांतात हे औदाय आहे? मराठ  भा षकांसाठ  देवनागर  िलपीतून कती ांत पर ा 
घेतात? दरवष  कती मराठ  भा षक व ाथ  या पर ांना बसतात? याची आकडेवार  आम या सरकारकडे उपल ध 

अस यास,तुलनेसाठ  जाह र करावी. 
नोकर ्यांचे  

महारा ात इं जी आ याने वाढणार ्या नोकर ्यांचा एक महावृ  वाढतो आहे. सव खाजगी कंप या, क  सरकार या सव 

कचेर ्या, क य उ ोग यांचे यवहार इं जीिशवाय कोण याच भाषेत चालत नाह त. या नोकर ्या िमळा यात अशी अपे ा 
असेल तर उ म इं जी व मराठ  यायला हवे. मुंबई व ापीठासारखी व ापीठे पर ांतीयांना नोकर ्या पुरव यात अ भागी 
आहेत. आपलेच बांधव यांना याबाबतीत मदत कर त आहेत. टे नकल िश ण देणार ्या सं था, व ालये, महा व ालये 

या ठकाणी इं जीचे ाब य आहे. इथे अजून मराठ  मा यम आलेले नाह . ते येईल ते हा येईल. 

मुंबई उ च यायालयाचे मुख यायाधीश हणतात क , तािमळनाडूत हायकोटाचा यवहार तिमळ भाषेत 

चालतो. महारा ात मराठ तून यवहार चाल ू शकतो, पण सरकार य  कधी करते पाहू या. तोपयत तर  आप याला 
मराठ चे मह व ल ात यायला हवे व या यवहारासाठ  मराठ चा आ ह धरायला हवा, मुंबई उ च यायालयाचे मु य 

यायाधीश माधव रे ड  हे पर ांतीय आहेत. यांनीच ह  कबूली दली आहे. मराठ  यायाधीश असी कबुली देत 

नाह त, याचे वाईट वाटते. सावजिनक हताचे बोलणा यांची पढ  संपली काय? 

 

मुंबई व ापीठाचे काय? 

इं जी भाषेकडे बहुजन समाजाने मुळ च दुल  क  नये. एक उदाहरण हणून मुंबई व ापीठाचे उदाहरण देतो. या 
व ापीठाशी संल न असले या आप या काह  महा व ालयात इं जीतून िशक व यासाठ  पुरेसे िश क िमळत नाह त 

हणून पर ांतातील िश कां या नेमणुका के या जातात. िश क िमळत नाह त. हा आभासह  काह  व ालये िनमाण 

करतात व आप याला ह या या िश कां या नेमणुका के या जातात. पर ांतातून येणार ्या या िश कां या 
माणप ांचीह  र तसर चौकशी केली जातेच, असे नाह . यािशवाय काह  ांतात थम वगात पास होणार ्यांचे माणह  
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जबरद त आहे. महारा ात शै णक दजाचा बाऊ फार होतो. यामुळे मराठ  माणसांना नोकर ्यांत माघार प करावी 
लागते. राखीव जागांबाबतचे धोरण महारा ात या पुरोगामी हण व या जाणार ्या व ापीठांनी कतीसे अंमलात 

आणले? याचा जरा शोध यावा. आम या या देशात जेथे अजून उ चव णयांतह  जातीभेद आहे तेथे इतरां या बाबतीत 

काय बोलावे? 
मराठ  माणसाची जबाबदार  

याबाबतीत मह वाचा मु ा असा क  महारा  सरकार या धोरणानुसार सव कारभार मराठ तून होणार आहे. हणून 

महारा ात सव काह  मराठ मय होणार आहे, असा याचा अथ कोणीह  घेऊ नये. सरकार धोरण आखते. आपण मराठ  

माणसे याचा फायदा घेणार आहोत क  नाह  हे मह वाचे. मराठ  प ाला आपणच जर इं जीतून उ र देऊ लागली तर 
सरकार  धोरण अपयशी ठरेल. ते अपयशी होऊ नये हणून आपण मराठ चा अिधकािधक उपयोग करणे आव यक 

आहे. एखा ाला मराठ  येत नसेल तर इं जीतून विचत संगी उ र देणे गैर नाह . पण नेहमीच नाह . काह  संगी 
लविचकपणा आप यात हवा. पण तो आपले नुकसान कर त नसेल तरच आव यक समजवा. वतःची गैरसोय क न 

इतरांची सोय कर यात आपले नुकसान आहे, याचे भान सतत असले पा हजे. हे भान नसेल तर मुंबई आप या हातून 

िनघून जा याची पाळ  येईल. आज मुंबई महारा ा या नकाशावर आहे, ती महारा ात नाह  कंवा महारा  मुंबईत 

नाह . याला जबाबदार असणारे रा यकतच हे कबूल करतात, हे आपले दुदव आहे. 
मुंबईवर टांगती तलवार  
संयु  महारा ासाठ  चळवळ झाली.  १०५ हुता यांचे र  सांडले.  यांचे बिलदान यथ न हो. बेळगाव, कारवार, िनपाणी 
या देशांवर आप याला उदक सोडावे लागले. आता मुंबईवरह  उदक सोडावे लागते क  काय न कळे. आपले मराठ  

रा यकत द ली रा इशारावर नाचायाला लाग यामुळे आ ण केवळ स ा टक व यात य  रा ह यामुळे महारा ा या 
भा षक रा याची गोड फळे आप याला चाखायाला िमळाली नाह . आपले रा यकत वाथ  आ ण कचखाऊ आहेत. १९६० 

साली महारा ाचे मराठ  भा षक रा य अ त वात आले, ते हा मुंबईत मराठ  माणसांचे माण ५४ट के होते. ते आता 
पंचवीस वषानंतर २५ ट यावर आले. अ खी मुंबई महारा  सरकारने थैलीशाहं या वाधीन केली. आपली छोट  छोट  

घरे, मोडकळ स आले या इमारती, आपुर  घरे, चंड लोकव ती वाढलेले जागांचे भरमसाठ भाव, चंड महागाई या 
सवा या पधत नोकरदार मराठ  माणूस टकणे कठ ण आहे. याला वाढ या जबाबदार ्यांना त ड देता येणे अश य 

झाले. या नोकरदार वगा या पाठ शी मागील पंचवीस वषात मराठ  सरकार कधीच उभे रा हले ना ह. सरकारने काह  

माणत गाळे बांधले पण पुरेसे आिथक सहा य सरकारने न देऊ के यामुळे मराठ  माणसाला ते घेता आले नाह त.  

याला मराठ  भाषेचा गंधह  न हता, मराठ  परंपरा ठाऊक न ह या, तो पर ांतीय माणूस मा  खोट  माणप े सादर 
क न आपण पंधरा वष महारा ात राहतो, हे िस  क न मुंबईचा मालक बनला. मराठ  माणसा या आिथक कुचंबणेचा 
फायदा घेऊन तो मराठ  माणसा या घरात घुसला आ ण या घुसखोर ला मराठ  सरकारने भरपूर खतपाणी घातले. मराठ  

माणूस ड बवली-बोर वली पयत मागे हटला. नवीन मुंबईतह  मराठ  माणसाची ह च अव था आहे. एखा ा ांतात, भरपूर 
नोकर ्या उपल ध होतात हणून पर ांतीयांनी या ांतात जावे हा वचार पटणारा असला तर  या ांतातील थािनक 

लोकां या पोटावर पाय देऊन, यांना िनवािसत क न नोकर ्या िमळ वणे हा याचा अथ न हे. िशवाय या या ांतांनी 
आपआप या ांतात यवसाय उपल ध क न देणे हे या या ांतांचे कत य ठरते. आप या ांतातील लोकांमुळे इतर 
ांतातील लोकांचे जीवण दु सह कर याने यां या वा याला ितर कार आ ण म सर येणार, हे यांनी प के ल ात 

ठेवावे. यामुळे रा ीय एका मतेला धोका संभवतो.  
महारा  सरकारला असे सांगावेसे वाटते क , पर ांतीयां या उंटाचे प ल ूतु हांला कतीह  आवडले तर  ते घरात बाळग ू

नये. ते घरात मोठे झाले क  याला बाहेर काढ यासाठ  घर मोडावे लागते. येकाला पर ांतात जाऊन रहा याचा 
अिधकार घटनेने कतीह  दला असला तर  आ मण करा आ ण इतरांना, थािनकांना िनवािसत करा, बेरोजगार करा 
असा अिधकार तर घटनेने दलेला नाह ? असाच घटनेचा अथ असेल तर महारा ा या सीमेवर अशा लोकांना अ कआव 

कर याची पाळ  मराठ  माणसावर येऊ नये, ह च इ छा.  


