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तुत लेखाचा दुवा --}  http://wp.me/pzBjo-K4  

अमृतमंथन अनु दनीचा दुवा --}  http://amrutmanthan.wordpress.com/ 

पररा यांतून येणा  या व ा याना ‘तिमळ’ िशकावीच लागेल! 

पररा यांतून आले या आ ण वेगळ  मातृभाषा असले या व ा याना इय ा 
सहावीपयत ‘तिमळ’ भाषा िशकावीच लागेल असे तामीळनाडू अ णा मुक सरकारने 
आज वधानसभेत ठणकावल.े या धोरणात कंिचतसाह  बदल अ जबात होणार नाह , 

असे द तुरखु  मु यमं ी जयलिलता यांनी िन ून सांिगतल.े 
 

आम या रा यात थाियक होऊन सव कारचे फायदे घेत असताना येथील भाषा, 
येथील सं कृित यां याकडे पूणतः दुल  केले तर  चालेल असे हणणारे महारा  हे 
भारतातील कंबहुना जगातील एकमेव रा य असाव.े भारतातील इतर रा यांत व 
जगातील बहुतेक सव देशांत थािनक भाषेचे िश ण व तीमधून यवहार करणे स चे 
असते. केवळ महारा ातच आ ह  िनरिभमानी लोक आप या भाषेब ल आ ह  नसतो. 
केवळ महारा ातील शाळांम येच मराठ  वषय अिनवाय नाह  व मराठ  भाषा येत 
नसली तर ह  आपण सवाना हंद  वा इं जी भाषांचे पयाय वतःहून देऊन आपली 
भाषा अनाव यक ठरवतो. आ ण हणूनच अिधकृतपणे १५० कोट ंची संप ी जाह र 
करणारा अबू आझमी “मला मराठ  समजत नाह , मी मराठ  बोलणार नाह  व 
मा यासार यां यासाठ  विधमंडळाचे काम हंद मधून चालले पा हज”े असे उमटपणे 
केवळ महारा ातच हणू शकतो. इतर रा यांत मा  वभाषे या अिभमाना वषयी सव 

राजक य प ांच े ढ एकमत असते.   

सव च यायालयानेदेखील महा मा गांधी व भारतीय रा यघटनेचा हवाला देऊन 
कुठ याह  रा यात थािनक रा यभाषेचे मह व सव च आहे, असेच त व ठासून 
सांिगतले आहे. (सव च यायालया या िनकालांची अवतरण े बात यां या खाली दलेली 
आहेत.) 
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द० ४ फे ुवार  २०१२ या काह  मराठ  व इं जी दैिनकांमधील बात या खाली द या 
आहेत.  

 

पररा यांतून येणा  या व ा याना ‘तामीळ’ िशकावीच लागेल! 
दैिनक सामना - ४ फे ुवार  २०१२ 

चे नई, द. ३ (वृ सं था) - पररा यांतून आले या आ ण वेगळ  
मातृभाषा असले या व ा याना इय ा सहावीपयत ‘तामीळ’ भाषा 
िशकावीच लागेल असे तामीळनाडू अ णा मुक सरकारने आज 
वधानसभेत ठणकावले. या धोरणात कंिचतसाह  बदल अ जबात होणार 
नाह , असे द तुरखु  मु यमं ी जयलिलता यांनी िन ून सांिगतल.े 

कॉं ेसचे आमदार गोपीनाथ यांनी तामीळ भाषा आ मसात करणे पररा यांतून 
आले या व ा याना कठ ण जात आहे अशी त ार केली होती. तामीळ िश कांची 
कमतरता अस याचेह  यांचे हणणे होत.े 
यावर मु यमं ी जयलिलता यांनी वत: उ र दले. िश कांची कमतरता असेल तर 

ती भ न काढू पण रा याची मातृभाषा िशक याला कोणालाह  फाटा देता येणार नाह  
असे सांगून या हणा या क , कनाटक, आं  देश या रा यां माणेच तामीळनाडूतह  
मातृभाषा सवाना िशकावीच लागेल. 

 

 

 

'TN students have to learn Tamil as a language' 
 
Expressbuzz 

CHENNAI: Students who have other languages as their mother tongue should learn 
Tamil till Class 6 in all schools across the state, Tamil Nadu government Friday 
made it clear in the assembly. 
"Students in Tamil Nadu have to learn Tamil as a language. There is no change in 
that," Chief minister Jayalalithaa said, responding to a query by Congress member 
Gopinath who said students from other states were finding it difficult in view of lack 
of Tamil teachers. 
Jayalalithaa said learning Tamil in schools was a must as similar practice was in 
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place in states like Karnataka and Andhra Pradesh, where Kannada and Telugu 
were taught compulsorily. 
"The government will make necessary arrangements to employ teachers. But, all 
students in Tamil Nadu have to learn Tamil as a language," she said. 
 
http://expressbuzz.com/topnews/tn-students-have-to-learn-tamil-as-a-language/359962.html 
 

 

 

Other state students in Tamil Nadu should 
learn Tamil: Jayalalithaa 
 
post.jagran.com 
 

 
 
Chennai: Students who have other languages as their mother tongue should learn 
Tamil till Class 6 in all schools across the state, Tamil Nadu government on Friday 
made it clear in the Assembly. 
 
"Students in Tamil Nadu have to learn Tamil as a language. There is no change in 
that," Chief Minister Jayalalithaa said, responding to a query by Congress member 
Gopinath who said students from other states were finding it difficult in view of lack 
of Tamil teachers. 
 
Jayalalithaa said learning Tamil in schools was a must as similar practice was in 
place in states like Karnataka and Andhra Pradesh, where Kannada and Telugu 
were taught compulsorily. 
 
"The government will make necessary arrangements to employ teachers. But, all 
students in Tamil Nadu have to learn Tamil as a language," she said.  
 
http://post.jagran.com/other-state-students-in-tamil-nadu-should-learn-tamil-jayalalithaa-
1328292562 
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देशा या वातं यानंतर नेमले या रा ीय एका मता मंडळ, (National Integration 

Council), अिधकृत भाषा आयोग (Official Language Commission), रा ीय िश ण 

धोरणासाठ चा कोठार  आयोग, भाविनक एका मता सिमती (Emotional Integration 

Committee) अशा व वध त  सिम यां या िशफारशीवर आधा न भाषावार ांतरचना, 
अिधकृत भाषा धोरण अशी व वध धोरणे व कायदे देशात केले गेल ेआहेत. या सवा या 
िशफारशींम ये एक समान सू  हणजे – ’ येक रा यान ेआपापली भाषा व सं कृती यांची 
गती व संवधन साधणे आ ण बहुजन समाजाला िश ण, मा हती, रोजगार व इतर सव सोयी 

आ ण यव था थािनक भाषेतच उपल ध क न देणे, यामुळेच भारता या व वधतेमधून 

एकता अबािधत राह ल एवढेच न हे तर ती वृ ंगत होईल.’ 

आणखी एक मह वाचा मु ा हणजे घटनेमधील तरतुद ं माणे अनुसूची-८ मधील सव भाषांचे 

(संबंिधत रा य शासना या मदतीने) वेगाने संवधन करणे व या आधुिनक ाना या 
दळणवळणाचे भावी मा यम हो या या ीने यो य ती कृती करणे यासाठ  वत: क  

सरकार बांधील आहे. 

भारताची रा यघटना व इतर काय ां या आधारावर सव च यायालयानेह  थािनक 

भाषे या बाजूनेच िनणय दले आहेत. 

कनाटक शासना या शालेय िश णात कानड  भाषा अिनवाय कर या या 
िनणया व या रट यािचकेत रा य शासनाची बाजू घेऊन सव च यायालय हणाल,े 

‘कोणाला आवडो अथवा न आवडो, परंतु या देशात भाषावार रा यरचना यव थत था पत 

झाली आहे. अशा भाषावार रा यरचनेचा उ ेश असाच आहे क  येक रा यातील लोकांची 
यां या रा यातील भाषे या मा यमातून शै णक, सामा जक आ ण सां कृितक गती 

साध यासाठ  अिधकािधक सोयी-सु वधा उपल ध क न देणे.’ 

महारा  शासना या शालेय िश णात पाचवी ते दहावी या वगाना मराठ  भाषा अिनवाय 

कर या या िनणया व चा रट अज फेटाळताना महा मा गांधीं या मताचा हवाला देऊन 

सव च यायालय हणाल,े ‘व तुत: एखा ा रा यात वा त य करणा  या लोकांना तेथील 

थािनक भाषा िशक यास सांगता कामा नये असे ितपादन मुळ च मा य करता येणार 
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नाह . पर या देशात राहताना भा षक अ पसं याकांनी थािनक भाषा िशकून यायला 
पा हजे हे त व पूणपण ेउिचतच आहे. आम या मते थािनक भाषा िशक यास वरोधा या 
भावनेच ेपयवसान समाजजीवना या मु य वाहापासून अलग हो यात होते आ ण याचा 
प रणाम हणून रा यात भाषेवर आधा रत वखंडन (तुकडे-तुकडेत पडणे) होते व तस ेघडण े

ह  रा ीय एका मते या ीन े िनं  गो  आहे.’ (अथात या करणा या बाबतीत सव च 

यायालयात जंकूनह  आपण िनवडून दलेल े रा यकत तो िनणय अमलात आण या या 
बाबतीत मा  सपशेल हरलेले आहेत हे महारा ीय जनतेचे मोठेच दुदव.) 

आता वर चिचलेली कायदेशीर पा भूमी ल ात घेऊन वचार के यावर आप याला पुढ ल मु े 
प  होतात. 

भारत सरकार या भाषा सू ाब ल कंबहुना देशा या कुठ याह  कायदेशीर तरतुद ंब ल 

आप याला आ ेप अस याचे कारणच नाह . उलट सव काय ातील बाबींचे पालन करताना 
इतर रा यांत संबंिधत रा यभाषांना जेवढे मह व, ाथिमकता, अ म, मान दला जातो, तो 
सव आम या रा यात आ हाला िमळाला पा हजे; याहून अिधक नको, पण याहून 

कंिचतह  कमी नको; असाच आपला आ ह हवा. 

या वषयी स व तर चचा खालील लेखांत केलेली आहे. अव य वाचा.  

हंद  ह  रा भाषा? एक चकवा! (ले० सलील कुळकण , लोकस ा, १५ नो ह० २००९) --} 

http://wp.me/pzBjo-9W  

तिमळ आ ण मराठ  शासनक याची तुलना --}  http://wp.me/pzBjo-t6 

Study Tamil to get jobs: Karunanidhi (Sify News) --}  http://wp.me/pzBjo-pw 

Hindi Will Destroy Marathi Language, Culture and Identity in Mumbai and 
Maharashtra (Tamil Tribune) --}  http://wp.me/pzBjo-q7 

तिमळ भाषेत वै क य व अिभयां क  िश ण (वृ : दै० डे कन ॉिनकल, २० फे ु० 
२०१०) --}  http://wp.me/pzBjo-hZ 

 

   


