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तिमळ आ ण मराठ  शासनक याची तुलना - वािभमान, अ मता, जन हताची कळकळ 
याबाबतीत 

तीन दवसां या अंतराने िस  झाले या या दोन बात या तिमळ आ ण महारा ातील 
शासनक यामधील टोकाचा फरक दाखवून देतात. एक कडे लोकशाह तील त वां माण े

अिधकािधक सामा जक, आिथक, शै णक यवहार लोकां या भाषेतून कर याची कळकळ 
दसते; तर दुसर कडे सवंग लोकानुनय व या िनिम ाने आप या शै णक व इतर सवच 
े ांतील धं ांना अनुकूल अशी प र थती िनमाण कर याचा अंत थ हेतू ठेवून केलेली 

कार थाने ा ारे मोठाच पर पर वरोध प  होतो. 

सुनील तटकर या हण या माणे जागितक पधत पुढे ये यास इं जी मा यमातूनच िश ण 
आव यक असेल तर मग थािनक जनते या भाषेत उ चिश ण घणेा  या तसेच 
शासन यव था, यायसं था इ याद  लोकां याच भाषेत असणा  या जपान, इ ायल, रिशया, 
चीन, को रया, युरोपातील व वध देश अशा जगातील बहुतेक ागितक देशां या मानाने भारत 
आिथक, शै णक, सामा जक अशा सवच े ांत मागे का?    
 
 

तमीळमधून िशक यास नोकर त आर ण 
सकाळ वृ सेवा 
Thursday, September 09, 2010 AT 12:00 AM (IST)  
Tags: tamil language,   education,   service,   reservation,   chennai,   national  

ेषक: वजय पा य,े साद परांजप े

चे नई - अिभयां क चे िश ण तिमळ  भाषेतून दे याचा उप म सु  के यानंतर तिमळनाडू 
सरकारने आता तमीळ मा यमा या व ा यासाठ  रा य सरकार  नोक यांम य े 20 ट के 
आर ण दे याचे ठर वले आहे.  

क णािनधी सरकारने या आर णाबाबत आज वटहुकूम काढला. हा वटहुकूम वधानसभे या 
हवाळ  अिधवेशनात मांड यात येणार आहे. 

तमीळ मा यमातून िश ण घेणा यांना क  सरकार या अथवा अ य रा यांमधील नोक या 
िमळू शकणार नाह त, हे ल ात घेऊन या उमेदवारांना रा य सरकार या सेवेत सामावून 
घे याचे ठर व यात आल.े याक रता 20 ट के आर णाची तरतूद कर यात आली आहे. 
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ामीण भागातील व ा या या हतासाठ  तिमळनाडू सरकारने यापूव च अिभयां क  िश ण 
तिमळ  मा यमातून दे याचा उप म सु  केला आहे. यास मोठा ितसाद िमळतो आहे.  
 
 
 
 

इं जी मा यमातून िश णाला पयाय नाह  – तटकरे 

सकाळ, ६ स टबर २०१० 

ेषक: आनंद हुल े
 

 
 

पुण े - ""मराठ  भाषा, सं कृती टक याची गरज असली, तर  जागितक संदभाचा वचार करता 
इं जी मा यमातून िश णाला पयाय नाह ,'' अस ेमत अथ व िनयोजन मं ी सुनील तटकरे 
यांनी र ववार  येथे य  केले.  

एमआयट  कूल ऑफ ग हनमट या (िमटसॉग) सहा या तुकड या शै णक वषाचे उ घाटन 
तटकरे यां या ह ते झाल.े या वेळ  ते बोलत होते. िश क दनािनिम  सं थेतील सहा 
िश कांचा गौरव तटकरे यां या ह ते कर यात आला. महापौर मोहनिसंग राजपाल, सं थेचे 
सं थापक डॉ. वशव्नाथ कराड, "सकाळ'चे यव थापक य संचालक - संपादक अिभ जत पवार, 
"एमआयट 'चे कायकार  संचालक डॉ. मंगेश कराड, ा. राहुल कराड, डॉ. काश जोशी, डॉ. 
शरदचं  दराडे-पाट ल, ये  प कार मधुकर भाव ेया वेळ  उप थत होते.  

तटकरे यांनी भाषणात राजकारणाचे िश ण देणा या "एमआयट ' या अ यास माचे कौतुक 
केल;े तसेच िश ण यव थेत वा तवाचे भान देणारे िश ण िमळाव,े अशी अपे ा य  केली. 
मराठ  मा यमा या शाळां या परवानगीव न सु  असले या वादा या पाशव्भूमीचा संदभ देत 
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तटकरे हणाल,े ""मराठ  शाळांबाबतचा िनणय मु यमं ी घेतील. मराठ  भाषा िततक च 
मह वाची आहे. मा , स या या जागितक पधचा वचार करता इं जी मा यम आ ण या 
मा यमा या शाळादेखील आवशय्क आहेत.'' 

ा ता वक भाषणात ा. राहुल कराड यांनी "सकाळ' या यावसाियक यशाबरोबरच सामा जक 
उप म व जबाबदार चे कौतुक केल.े या संदभाचा उ लेख करत अिभ जत पवार हणाले, 
""अराजक य कोन हे "सकाळ'चे वैिश य आहे. "सकाळ' केवळ वृ प  नाह ; तर एक सं था 
आ ण चळवळ आहे. समाजा या आ ण देशा या वकासाची सांगड घालून पुढे जा याची 
"सकाळ'ची भूिमका आहे. बदल या काळात "एमआयट 'सार या सं थांनी देशाबाहेर शै णक 
उप म सु  कर याची गरज आहे.''  

"राजकारणाचे िश ण देणारा अ यास म वेग या व पाचा असून, हा अ यास म पूण 
केलेला व ाथ  देशाचा पंत धान हायला हरकत नाह ,' अशी अपे ाह  पवार यांनी य  केली.  

िश ण यव थेवर ल पाशच्ा य पगडा दूर क न यास अ या माची जोड दे याची गरज डॉ. 
वशव्नाथ कराड यांनी य  केली. िश क दनािनिम  डॉ. िमिलंद पांडे, ा. अनंत च देव, ा. 
ऍ सी राजन, ा. सुहािसनी देसाई, ा. रमा संधू व ा. वशव्नाथ वाडेकर यांचा तटकरे यां या 
ह ते वशेष स कार कर यात आला. "िमटसॉग' या माजी व ा यानी मनोगत य  केल.े ा. 
सुधीर राण ेव ा. वाणी रामनाथन यांनी सू संचालन केल.े डॉ. ीकांत परांजप ेयांनी "िमटसॉग' 
या संक पनेमागची भूिमका प  केली. ा. ड . पी. आपटे यांनी सू संचालन केल.े  
 
 
 

अथमं ी सुनील तटकरे यां या व याब ल ा० मनोहर राईलकर यांनी दैिनक 
सकाळला िल हलेली ित या 

इं जी मा यमातून िश णाला पयाय नाह , असे महारा  रा या या अथमं यांनी ह याचे 
आज या ( द० ६ स टबर २०१०) 'सकाळ'म ये वाचल.े मा० अथमं ीह  अजून इं जी या 
मानिसक गुलामिगर तून बाहेर पडले नाह त, ाब ल खा ी झाली. आ ण ते इतर भारतीयांनाह  
याच गुलामिगर त ढकल याची धडपड करताहेत असे वाटल.े  

भारतािशवाय जगात या दुस  या कोण याह  रा ाला इं जीिशवाय इतकं अगितक वाटत नाह . 
म० गांधीजींनी याचा उ लेख आप या लेखात केला होता. यांनी तर अशा वाट याला रा ाचा 
अपमान मानलं होतं. आप याइतकं जपानला इं जीिशवाय अगितक वाटत नाह , असेह  यांनी 
एका लेखात िल हले होते. रवीं नाथांनीह  १९१७ साली कोलकाता व ापीठा या पदवीदान 
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समारंभात बोलून दाखवल,ं "बालकाची मातृभाषा आ ण िश णाची भाषा ात फारकत केलेला 
भारतािशवाय दुसरा कोठलाच देश नाह .'' रवीं नाथांचे हे हणणे मह वाचे वाट याने कोठार  
आयोगान ेआप या अहवालातह  याचा अंतभाव केलेला मा० मं यांना आढळेल. कोण याह  
परक य मा यमातून िश ण घेणे हे कृ म हणून बालकांचा छळ करणारे असते, असे 
आप या सव च यायालयानेह  न दलेल ेआढळेल. मग महारा  रा याचे अथमं ी जनतेला 
असा वपर त उपदेश करायला का बरे सरसावले असावेत? क  फ  मतांसाठ  गांधीजी हवेत 
पण, यांची रा त मते नकोत? 

 
 
 

   


