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“मराठ  शाळा हणजे सरकारवर ओझ”े आ ण “शासक य यवहारात १००% मराठ ” 

(वृ : दै० सामना, मंुबई, द० ६ जाने० २०१०) 

५ जानेवार  २०१० या दवशी महारा  शासनान ेएकाच दवशी दोन वधान ेकेली - एक कडू, दुसरे गोड. अथात स य सहसा कटु अस याचीच श यता अिधक अस यामुळे या 
दोन वधानांपैक  कडू वधान स य ठर याची व गोड वधान केवळ नावापुरते िनघ याची श यता अिधक वाटते.  

या आधी दे खल वािभमाना या बाबतीत आपण इतर रा यां यापे ा कमी नाह  हे दाखवून दे यासाठ  "महारा ातह  सवच शाळांत पाचवी ते दहावी या वगाना रा यभाषेचे 
िश ण अिनवाय", "प हली ते चौथी या वगाना मराठ  अिनवाय व न के यास शाळेची परवानगी र ", "उ च यायालयाखालील सव यायालयांत मराठ म य े यवहार", 
"नोक  यांत थािनक मराठ  जनतेला ८०% आर ण" असे महारा ातील थािनक जनतेला अमृताहुनी गोड वाटतील असे अनेक िनणय शासनाने वेळोवेळ  घो षत केलेले आहेत. 
पण बहुधा जनते या वा या या काळजीमुळेच यांना गोडापे ा कडूच अिधक हतकर ठरेल हे जाणून चाणा  शासनक यानी गोड िनणयापैक  फारसे अंमलात न आणता 
याऐवजी आधी जाह र केलेले कंवा आधी क पना न देताच अचानक लादलेले कटु िनणय मा  वेळोवेळ  कसोशीन ेअंमलात आणलेले दसतात.  

अशाच कार या दै० सामना (मंुबई, द० ६ जान०े २०१०) मधील दोन कडू-गोड बात यांकडे आप या िम ांनी आपले ल  वेधून घेतले आहे.  

१. “मराठ  शाळा हणजे सरकारवर ओझे” ( ेषक: ी० राममोहन खानापूरकर, मराठ  अ यास क  आ ण ी० साद परांजपे)  

२. “शासक य यवहारात १००% मराठ ”  ( ेषक: ी० साद परांजपे) 

प हली कडू बातमी अ यंत गंभीर व पाची आहे. इतर गत आ ण गतीशील देशां या मानान ेआधीच आप या देशात िश ण आ ण वा य या मूलभूत, समाज हतकार  
े ांत एकूण अथसंक पातील फारच अ प माणात र कम खच केली जाते. आप या शासनाला या े ांत अनुदान दे यापे ा बांधकाम यावसाियक, दा  गाळणारे कारखाने 

( ड टलर ज) व इतर व वध मोठे धंदेवाईक ांना अनुदान, व वध योजना व इतर कारे मदत क न या गर ब बचा  यांना मदत कर यात अिधक रस असतो. 
रा यघटने या त वांनुसार देशाम य ेभाषावार ांतरचना अंमलात आली आहे. ितचा मूळ उ ेश हाच क  येक रा यान ेआपाप या भाषेचा व सं कृतीचा वकास करावा आ ण 

सव शासन यव था लोकािभमुख क न बहुजन समाजा या भाषेतच चालवावी. पण अशा त वांकडे सोयी करपणे काणाडोळा क न आपले रा यशासन मराठ  शाळा बंद 
पाडून याऐवजी इं जी शाळांना उ ेजन दे या याच माग े लागले आहे. मा  अनुदान न दे या या त वावर अनुमती दले या इं जी शाळांनासु ा अनुदान ावं असा 
रा यशासनाचा उदा  वचार अस याचहं  म यंतर  ऐकलं. वेश- या व िश ण-शु क यां याबाबतीतह  शासन नेहमीच िश ण-स ाटां या इं जी शाळांना व 
महा व ालयांना धा जणे असेच धोरण य ात अंमलात आणत आले आहेत. मा  या मराठ  शाळांना अनुदान देऊन यां या संवधनास हातभार लाव यास व मराठ मधून 

िश णाला उ ेजन दे यास शासन बांधील असले पा हजे यां या बाबतीत मा  शासन अशा कारे आपले हात वर करणार असेल तर यांना सरकार चालव याचा नैितक 
अिधकार आहे काय, हाच मूलभूत  मनात येतो.  
बात यांची का णे खाली टाचली आहेत. प हली बातमी बात या िस  झा यावर संबंिधत मं ीमहाशयांनी ती नाकबूल के याचे ऐ कवात नाह . 
बात या वाचून अशा मु ांवर आपण सामा यजन काय क  शकतो, ा ब ल या पयायांब ल आपली मते लेखाखालील रका यात न क  न दवा. 
- अमतृया ी गट    

 
 
 
 
 

ceje"er MeeUe cnCepes mejkeâejJej DeesPes 
 
yeeUemeensye Leesjele ÙeebÛes OekeäkeâeoeÙekeâ efJeOeeve 
 

OegUs, efo. 5 (ØeefleefveOeer) - ceje"er çeeUebÛee DeeefLe&keâ yeespee mejkeâejJej he[lees, Ùee çeeUe mejkeâejJejÛes DeesPesÛe Deens Deçeer OekeäkeâeoeÙekeâ Yetefcekeâe çee}sÙe efçe#eCeceb$eer yeeUemeensye 
Leesjele Ùeebveer ceeb[}er. Devegoeve osCÙeeÛÙee efYeleercegUsÛe mejkeâej ceje"er çeeUebvee cebpegjer osCÙeeme šeUešeU keâjerle DemeuÙeeÛeer DeØelÙe#eheCes keâyeg}er osleeveeÛe lÙeehes#ee Fb«epeer çeeUe 
yeNÙee. Devegoeve ÅeeJes }eiele vemeuÙeecegUs Deecner lÙeebvee lelkeâeU cebpegjer oslees Deçeer yesOe[keâ hegmleerner lÙeebveer pees[}er. ceneje° ̂jepÙeeÛee megJeCe& ceneslmeJe Skeâerkeâ[s meepeje nesle 
DemeleeveeÛe ceb$ee}ÙeeÛÙee oejele cee$e ceje"er çeeUebÛÙee cebpegjerÛes Demes efOeb[Je[s efveIele DemeuÙeeves leceece ceje"er pevelesle mebleehe JÙekeäle nesle Deens. 
 
OegUŸeeleer} yeesjerme ÙesLeer} Skeâe ceje"er çeeUsÛÙee megJeCe& ceneslmeJeeleer} keâeÙe&›eâceeveblej he$ekeâejebçeer yees}leevee yeeUemeensye Leesjele Ùeebveer ceje"er çeeUebyeeyele mejkeâejÛeer Yetefcekeâe mhe° 
kesâ}er. Leesjele cnCee}s, ceje"er çeeUebÛÙee hejJeeveieer Øeef›eâÙesle Deveskeâ ØeçeemekeâerÙe De[LeUs Ùesleele. Ùee çeeUebvee cebpegjer efo}er keâer lÙeebvee Devegoeve ÅeeJesÛe }eieles. lÙeeÛee yeespee 
mejkeâeJej he[lees. Fb«epeer çeeUebÛÙee yeeyeleerle Demes Ie[le veener keâejCe lÙeeleer} yengleebçeer çeeUe efJeveeDevegoeefvele leòJeeJej hejJeeveieer Iesleele. Ùee çeeUebÛeer DeeefLe&keâ efmLeleer Yekeäkeâce 
Demeles lÙeecegUs lÙeebvee DevegoeveeÛeer iejpe Yeemele veener DeeefCe ceie Deçee çeeUebvee hejJeeveieer osCÙeeme Deecne}ener De[ÛeCeer Ùesle veenerle. 
 
...lejÛe cebpegjerÛee efJeÛeej 
 

ceje"er çeeUebvee cebpegjer osCÙeemee"er jepÙe mejkeâej Skeâ ke=âleer DeejeKe[e leÙeej keâjerle Deens. lÙeeÛes efvekeâ<e efveefçÛele Pee}s keâer lÙeeveblejÛe ceje"er çeeUebÛÙee ceevÙelesÛee efJeÛeej nesT  
çekeâlees Demesner Leesjele Ùeebveer mhe° kesâ}s. 
 
 
’दै० सामना’मधील बातमीचे का ण पुढ ल पानावर पहा. 
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