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लोकमत १४ जानेवार  २०१० 

गृहमं ालयह  हणते हद  रा भाषा न हे! 
(14-01-2010 : 2:22:20) 

 

पुणे, द. १३( पराग पोतदार ) : हद  ह  रा भाषा अस याची कोणतीह  घटना मक तरतूद रा यघटनेत नाह , असे 

प ीकरण खु  गृहमं ालयानेच दले आहे. पु यातील मराठ  अ यास क ाच े सलील कुलकण  यांनी 
गृहमं ालया या राजभाषा भवनकडे मा हती अिधकारात अज क न ह  मा हती ा  केली आहे.  

हद  ह  रा भाषा नाह  या संदभातील पुरावा शोध यासाठ  अनेक तरांवर लोक मा हती िमळव याचा य  कर त 
होते. यात कुलकण  यांना गृहमं ालया या राजभाषा भवनाने हद  रा भाषा अस याचा कुठेह  घटनेत उ लेख 

नस याचे प  पाठवले आहे. क य जनसुचना अिधकार  राकेशकुमार यांनी १ जानेवार  रोजी हे प  कुलकण  यांना 
पाठवले आहे.  

वातं य ा ीपूव  १९४६ म य े घटनासिमतीची ११ जणांची रा भाषा उपसिमती थापन कर यात आली होती. 
याम य ेघटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, काटजू यां यासह ८ जणांनी सं कृत ह  रा भाषा हावी असा ताव 

दला. महा मा गांधी व अ य एका सद यान े हद ची िशफारस केली व पंड त जवाहरलाल नेह  यांनी इं जीची 
िशफारस केली. परंतु यावेळ  कोणताच िनणय झाला नाह  व वषय लांबणीवर पडून ते हापासून अ ापपयत 

िनणय झालेला नाह . दर यान, १९६३ म य े हद  ह  क शासना या अंतगत कामकाजाची मुख भाषा ठरली. मा  
जनते या संपकासाठ  या या रा यांची मुख भाषा प ह या थानांवर, हद  दु यम व ितस या थानावर इं जी 
असा म ठरला. यानुसार १४ राजभाषा ठरव यात आ या. (कलम ३४१-३४५) मा  हद च मुख भाषा अस याचा 
चार सु  झाला. अ य सव रा यांनी यास वरोध केला मा  महारा ात बँका, वमा, टेिलफोन, रे वे या ठकाणी 

फ  इं जी व हद  फलक दसू लागले. मा हती अिधकारात िमळाले या या मा हतीमुळे हद  रा भाषा ह  अफवाच 
अस याच ेिस  होत आहे, असे मत समथ मराठ  सं थेचे मुख अिनल गोरे यांनी य * केले.  

इय ा पाचवी या हद या पु तकातह  हद  रा भाषा अस याचा उ लेख होता. २००२ पासून समथ मराठ  सं थेने 
पाठपुरावा क न पुरा यािशवाय हा उ लेख क  नय ेअशी मागणी केली व २००५ पासून हा उ लेख वगळ यात 

आला आहे. याच माणे हद  रा भाषा सिमती, हद  रा भाषा प र ा अशा सं था व प र ांनी यातून 'रा भाषा' हा 
श द वगळावा अशी मागणी केली आहे.  
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