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लुमाकांत नलवडे - सकाळ वृ सेवा 
 
को हापूर - शासनाला इं जीचे न हे, तर मराठ चेच वावडे आहे. यामुळेच इं जी मा यमातून 
िश ण घेतले अस यास रा य शासना या नोकर साठ  ाधा य दे यात येणार आहे. महारा  
शासना या संकेत थळावर िस  झाले या मा हती वभागा या जा हरातीत इं जीतून िश ण 
घेणा  यांना ाधा य दले जाईल, असा उ लेख केला आहे. यामुळे शासनाला इं जीचे न हे, 

मराठ चेच वावडे अस याचे प  होत आहे. "इं जीतूनच िश ण या' हा शासनाचा आ ह या 
जा हरातीतून प  होत आहे. इं जीला ाधा य दे याचा शासनाचा खरा बुरखा वेळ च न 
फाड यास स या मराठ त िश ण घेणा  या लाखो व ा यापुढे भ व यात बेरोजगार चे संकट उभे 
राह याची श  यता नाकारता येत नाह .  
एक कडे रा यातील सव दुकानां या पा या मराठ  कर याचे आदेश िनघतात आ ण दुसर कडे 
नोकर साठ  इं जी मा यमातून िश ण झाले यांना ाधा य दे यात येईल, अशी जा हरात िस  
होते, हे शासनाचे दुट पी धोरण आहे. स या महारा  रा य शासना या संकेत थळावर (वेबसाईट) 
सहायक संचालक (मा हती) मा हती अिधकार -अिधपर क या पदासाठ  जा हरात िस  झाली 
आहे. महारा  शासन सामा य शासन वभाग, मा हती व जनसंपक महासंचालनालय, मं ालय, 

मुंबई, जा हरात मांक 1-2010 या मथ याखाली ह  जा हरात िस स दली आहे. यातील चौ या 
रका यात " ाधा य' असा उ लेख केला आहे. याम ये उमेदवाराचे िश ण इं जी मा यमात 
झालेले अस यास, आव  यक पदवी कंवा कमान प का रता पद वका याने इं जी मा यमात 
िमळ वलेली अस यास, अनुभव- इं जी वृ प -मािसक, सा ा हक कंवा इले  ॉिनक मी डयातील 
अस यांना ाधा य, असा उ लेख केला आहे. 
शासनाने एक कडे रा यातील सव दुकानां या पा या मराठ त असा यात असे आदेश काढले आहेत. 
शासनाला मराठ चे वावडे नस याचे भाषणांतून सांिगतले जाते. यायालयीन कामकाजह  मराठ तून 
कर याचे य  करणार अस याचे नेतेमंडळ  बोलतात; पण य ात शासन मराठ पे ा इं जीला 
अिधक मह व देते. कारण या काळात इं जी शाळांचे थ नग य होते, या काळात यांचे 
िश ण मराठ तून झाले आहे यांना आता ाधा य िमळेलच याची खा ी नाह . कारण जा हरातीत 
प पणे "इं जीत िश ण घेतले अस यास ाधा य' असा उ लेख केला जात आहे. तसेच 
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प का रतेची पदवी कंवा पद यु र िश णह  इं जीतूनच झाले अस यास याला ाधा य दले 
जाणार आहे. इं जीचे ान आव  यक ह  अट मा य कर यासारखी आहे; पण संपूण िश ण इं जी 
मा यमातूनच का, असा  न उप थत होत आहे. एकंदर तच मराठ तून िश ण घेणा  यानंा बाजूला 
काढ यासाठ  शासनाचा- वशेषतः मा हती वभागाचा हा प तशीर य  अस याचे प  दसून 
येते. शासन जर नोकर या ठकाणी इं जीतून िश ण घेणा  यानंा ाधा य देणार असेल, तर स या 
मराठ त िश ण घेणा  या लाखो व ा याचे भ व य काय असेल, याचा वचार कर याची वेळ आली 
आहे. 
 

 


