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या आधीचे महारा ाचे मु यमं ी रा यभाषे या ऐवजी पररा या या व परदेशा या भाषेतूनच 
चचा, िनवेदन,े प कार प रषदा वगैरे घेत असत. आ ण यामुळे केवळ महारा ीय लोकांनाच 
वभाषा, वसं कृतीब ल अिभमान नाह  हे वारंवार अधोरे खत होत अस.े इतर ‘तथाकिथत’ 

रा ीय व आंतररा ीय पातळ वर ल मा यमांना व वा ह यांना क णािनधींचे तिमळ  व य 
समजते, बु देबांचे बंगाली िनवेदन समजते, तसेच इतर मलयाळम ्, कानड , ओ ड सी, पंजाबी 
ने यांची यां या यां या रा यभाषेतील भाषणे नीट समजतात. एवढेच काय पण अमे रक  
मा यमांना च, रिशयन, जपानी, ह ,ू वा हली, पॅिनश भाषा देखील समजतात. याब ल 
जगात कुठेह , कधीह , काह ह  वावगे समजले जात नाह . पण केवळ महारा ातच मा यमांना, 
वशेषतः भारतीय मा यमांना मराठ  समजून घे यात कमीपणा वाटतो. आ ण याला कारण 
हणजे आपले नेते व यांना पा ठंबा देणारे आपण सवच जण इतरांची तशी समजूत क न 

देतो. 
आता यापुढे द लीतील मराठ  शाळेत िशकलेले (तसे ’झी मराठ ’ने दाखवल)े आमचे नवे 
मु यमं ी जर महारा ातील सवच प ातील राजकार यांना सु वातीपासून वािभमानाचे धडे 
देणार असतील तर ती अ यंत वागताह गो च आहे. यो य गो  कधीच न घड यापे ा 
उशीरा घडली तर  परवडेल. अथात हे केवळ आरंभशौयच ठरणार नाह  अशी आशा बाळगूया. 
 
 

मु यमं यांनी जाग वला मराठ  बाणा! 
सकाळ वृ सेवा 
Sunday, November 21, 2010 AT 12:00 AM (IST) 

 

मुंबई - मं मंडळा या बैठक नंतर मु यमं यांनी प कार प रषद घेऊन मा हती दे याची था-
परंपरा गे या काह  वषात खं डत झाली आहे. मं मंडळा या िनणयासंबंधी  न 
वचार याऐवजी अनपे त आ ण अनाव  यक वषय यात येऊ लागल.े यामुळे प कार 
प रषदा बंद झा या; परंतु यापुढे ह  था सु  कर याची आपली तयार  आहे; मा  ती चालू 
ठेवायची क  नाह , हे तु ह  ठरवायचे आहे, असे मु यमं ी पृ वीराज च हाण यांनी प कारांना 
आवाहन केल.े  
द ली या राजकारणातून थेट महारा ात आले या मु यमं यांनी आप या मराठ  बा याचेह  
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दशन घड वल.े  न इं जी- हंद त वचारल,े तर  आपण याला मराठ तच उ र देणार, असे 
सांगून यांनी हंद तून िनवेदन कर यासह  प  नकार दला. यानंतरह  हंद  यूज 
चॅनेल या कॅमे यांनी व ितिनधींनी यांचा पाठलाग चालूच ठेवला, तर ह  यांनी याला दाद 
दली नाह . यामुळे हंद  चॅनेलवा यांची चांगलीच पंचाईत झाली.  
मु यमं ी पृ वीराज च हाण यां या नेतृ वाखाली ख या अथाने काल मं मंडळ अ त वात 
आल.े यां या अ य तेखाली आज स ा  अितिथगृहावर मं प रषदेची प हलीच बैठक झाली. 
बैठक ला उपमु यमं ी अ जत पवार, सव कॅ बनेट व रा यमं ी उप थत होते. यानतंर यांनी 
प कार प रषद घेतली. मं प रषदे या बैठक तील मा हती दे याआधी यांनी प कार 
प रषदेब ल थोडे िनवेदन केल.े मं मंडळा या बैठक नंतर मु यमं यांनी प कार प रषद घेऊन 
यातील िनणयांची मा हती दे याची परंपरा अनेक वषाची आहे; परंतु गे या काह  वषात यात 

खंड पडला आहे. "मं मंडळा या िनणयाची मा हती दे यासाठ  होणा  या प कार प रषदेम ये 
अचानकपणे इतर वषय येतात. वेगळे  न वचारले जातात. यामुळे आ हालाह  अनेकदा 
उ रे देणे अडचणीचे ठरते. अशा कारचे अनाव  यक  न टाळ यासाठ  प कार प रषदाच बंद 
कर यात आ याची मा हती मला िमळाली आहे. एखादा अितमह वाचा  न असेल, तर तो 
वचारायला हरकत नाह ; परंतु प कार प रषदेचा एकदम सूरच पालटून टाकणे बरोबर नाह . 
आज आ ह  दोघांनी हणजे मी व उपमु यमं यांनी मं मंडळ बैठक नंतर िनयिमत प कार 
प रषद घे याचे ठर वले आहे; परंतु ह  था पुढे चालू ठेवायची क  नाह , हे आता तुम यावर 
अवलंबून आहे,' असे सांगून यांनी प कारां याच कोटात चडू टाकला.  
मु यमं यांनी आज प हलीच मं प रषदेची बैठक व यानंतरची प हलीच प कार प रषद 
घेतली. बैठक त पीकपाणी, व वध वभागांची वकासाची पॅकेजेस, अिधवेशनाची तयार  याचा 
आढावा घे यात आला. नवीन व मह वाचे िनणय असे काह  न हते. मु यमं ांना जे काय 
सांगायचे होते ते दहा िमिनटांत सांिगतल.े काह  प कारांनी मराठ , हंद  व इं जीतून  न 
वचारल;े परंतु मु यमं यांनी याला मराठ तच उ रे दली. द ली टाईलने थ  य ू हणून 
पंधरा िमिनटांत प कार प रषद संप वली.  
"मी मराठ च'चा यय 
मु यमं यांनी नेहमी माणे हंद त िनवेदन कराव,े असा ट ह  चॅनेलने आ ह धरला व 
यां याभोवती कॅमेरे व ितिनधींचा गराडा पडला. यावर यांनी मला इं जी- हंद  भाषेत 
 न वचारल,े तर  मी उ र मराठ तच देणार, असे यांनी ठणकावून सांिगतल.े एकदा मराठ , 

पु हा हंद , मग इं जी असे चालणार नाह , असे प  क न ते सभागृहातून बाहेर पडल,े तर ह  
कॅमेरे व चॅनेल या ितिनधींनी यांचा पाठलाग सु  केला; परंतु मु यमं यांनी याला 
अ जबात दाद दली नाह . "मी मराठ च' याचा यय यांनी सवाना दला. 
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लोकस ा, मंुबई, २० नो हबर/ ितिनधी 
 
गेली काह  वष द लीतील राजकारणात ळ यामुळे आप या मराठ  ेमा वषयी शंका 

घेणा यांना यापुढे ‘केवळ मराठ च..’ असे ठणकावून सांगत मु यमं ी पृ वीराज 
च हाण यांनी आप या मातृभाषा ेमाची चुणूक दाख वली!  ‘मराठ  भाषा वभाग’ हे 
नवे खाते आप याकडे घेणा  या मु यमं यानी यापुढे प कार प रषदेतह  
मराठ तूनच उ रे िमळतील असे सांगून रा याचा कारभार यापुढे ख  या अथाने 
मराठ िभमुख होईल असे संकेत दल.े 

बराच काळ द लीत घाल वले या पृ वीराज च हाण यांनी मु यमं ीपद  िनवड झा यानंतर 
मुंबईचा ‘बंबई’ असा उ लेख के याने यां यावर ट का झाली होती. रा यातील िशवसेना आ ण 
महारा  नविनमाण सेना यांनी च हाण यां या मातृभाषा ेमाब ल शंका उप थत क न 
यां यावर जोरदार ट का  सोडले होते. मनेसेने अ य  राज ठाकरे यांनी तर च हाण यांना 

मराठ साठ  माळ दे याची घोषणा क न यांची ख ली उड वली होती. तसेच च हाण यांनी 
मु यमं ीपदाची शपथ मराठ तूनच यावी अशी मागणीह  केली होती. या पा वभूिमवर 
मं मंडळ व तारात गेले आठवडाभर अडकले या मु यमं यांनी आज ख  या अथाने आप या 
कामकाजाला सु वात केली. आ ण ारंभीच मराठ चा जयजयकार क न आप या वरोधकांना 
वशेषत: मनसेला चांगलीच धोबीपछाड दली. आज स ा  अितथीगृहात पार पडले या 
प कार प रषदेत प कारा या व वध भा षक ांना केवळ मराठ तच उ रे देणा  या 
मु यमं यानी चॅनेलनाह  ‘यापुढे केवळ मराठ तच..’ असे ठणकावून सांगत हंद  आ ण इं जीत 
बोल यास नकार देत आपला मराठ  बाणा दाखवून दला. चॅनेल या ितिनधीनी च हाण यांना 
वारंवार हंद त बोल याची वनंती केली. मा  यानी ती फेटाळून लावत केवळ मराठ तच 
बोलणार अस याचे सांिगतल.े वशेष हणजे न यानेच िनमाण झालेले ‘मराठ  भाषा वभाग’ हे 
खातेह  मु यमं यानी आप याकडेच घेतले आहे. यामुळे आगामी काळात होणा  या मुंबई 
महापािलके या िनवडणुक वर ल  ठेवून मराठ चा मु ा मनसे आ ण सेनेकडून हरावून 
घे यासाठ  तर च हाण यांचा हा मराठ  बाणा नाह  ना, अशी शंकाह  घेतली जात आहे. 
याच माणे मं मंडळ बैठक नंतर होणा  या प कार प रषदेची परंपरा पु हा सु  कर याचा 

िनणय आ ह  घेतला आहे. मा  यात केवळ मं मंडळ िनणयाबाबतच ो रे होतील. 
याबाहेर ल ांवर चचा होणार नाह  असे ारंभीच प  क न प कार प रषदेचा ‘ द ली 

पॅटन’ रा यातह  लागू कर याचे संकेत च हाण यांनी दल.े 
 
 

 

   


