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टीप: ’मराठी+एकजूट’ उप मा या आवाहना माण े’मराठी+एकजूट’ प रवारातील िविवध मराठी ेम नी मो ा माणात महारा  
रा या या सां कृितक धोरणा या मसु ासंबंधी सूचना पाठव या. यांपैक  बहसं य वाचकांना मा य असले या िकंवा 
कमीतकमी िववा  असणा  या अशा सूचनांचे संकलन व संपादन क न खालील यादी तयार केली आह.े  
 

 
 

१.  लोकशाही या मूलभूत त वाचे अनुसरण दीघकालीन धोरणे आखूनच 

लोकशाहीची या याच मुळात लोकांनी, लोकांसाठी, लोकां ारे चालिवलेली शासन यव था अशी आह.े जर 
रा याची शासन यव थाच रा यातील बहजनांना समजेल अशा यां या वतः या भाषेत आिण वतः या 
सं कृतीशी िनगिडत नसेल तर लोकशाही या मूळ त वालाच हरताळ फासला जातो. 

हे स य ल ात घेऊनच महारा  शासनाने आप या दीघकालीन सां कृितक, भािषक आिण शै िणक धोरणाचा 
आराखडा तयार करणे आव यक आह.े   

२.  वसं कृतीची जोपासना व संवधन: 

भारताची रा यघटना व इतर काय ां या आधारावर सव  यायालयानेही थािनक भाषे या व सं कृती या 
बाजूनेच िनणय िदले आहेत. 
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कनाटक शासना या शालेय िश णात कानडी भाषा अिनवाय कर या या िनणयािव या रट यािचकेत रा य 
शासनाची बाजू घेऊन सव  यायालय हणाल,े ‘कोणाला आवडो अथवा न आवडो, परंतु या देशात 
भाषावार रा यरचना यवि थत थािपत 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, सामािजक आिण सां कृितक 
गती साध यासाठी अिधकािधक सोयी-सुिवधा उपल ध क न देण.े’ 

हणजेच येक रा याने वतःची भाषा व सं कृती यांची जोपासना, संवधन, उ ेजन दे यासाठी िवशेष य न 
करणे ात काहीच गैर नाही. िकंबहना त े देशा या घटनेतील भािषक धोरणांना व भाषावार ांतरचने या 
त वाला ध नच आह.े  

शासनाने पुढील २५ वषासाठी असणारे आपले सु प , िनि चत व सवसमावेशक असे सां कृितक धोरण 
घोिषत करावे. याम ये कालब  कृितमु ांचा समावेश केला जावा आिण दरवष  शासनाने रा याचा 
अथसंक प सादर कर यापूव  आपण अंगीकारले या सां कृितक धोरणा या अंमलबजावणीिवषयी अिधकृत 
वेतपि का िवधान मंडळात सादर क न यावर चचा घडवून आणावी. 

३.  वभाषेची जोपासना, संवधन व दीघकालीन भािषक धोरण: 

महारा  शासना या शालेय िश णात पाचवी ते दहावी या वगाना मराठी भाषा अिनवाय कर या या 
िनणयािव चा रट अज फेटाळताना महा मा गांध या मताचा हवाला देऊन सव  यायालय हणाल,े 
‘व तुत: एखा ा रा यात वा त य करणा  या लोकांना तेथील थािनक भाषा िशक यास सांगता कामा नये असे 
ितपादन मुळीच मा य करता येणार नाही. पर या देशात राहताना भािषक अ पसं याकांनी थािनक भाषा 

िशकून यायला पािहजे हे त व पूणपणे उिचतच आह.े आम या मते थािनक भाषा िशक यास िवरोधा या 
भावनेचे पयवसान समाजजीवना या मु य वाहापासून अलग हो यात होत े आिण याचा प रणाम हणून 
रा यात भाषेवर आधा रत िवखंडन (तुकड-ेतुकडे पडणे) होते व तसे घडणे ही रा ीय एका मते या ीने िनं  
गो  आह.े’  

सव  यायालयाने पािठंबा िद या माणे महारा ातील सव शाळांम ये इय ा पाचवी ते दहावी (शाला त 
परी ा) पयत या िश ण मात मराठी भाषेचे िश ण अिनवाय केले जावे. ाम ये केवळ एसएससी बोडच 
न हे तर आयसीएससी, सीबीएसई, आयबी इ यादी इतर सव िश ण मंडळां या अ यास मानुसार िश ण 
िद या जाणा-या सव शाळांम येही हा िनयम लागू करावा. ा िनयमाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी केली 
जात अस याची पडताळणी दरवष  कर यात यावी व चुकार िश णसं थांना पुढील वषासाठी शाळा 
चालिव यास बंदी घालावी.  

शासनाने पुढील २५ वषासाठी असणारे आपले सु प , िनि चत व सवसमावेशक असे भािषक धोरण घोिषत 
कराव.े याम ये कालब  कृितमु ांचा समावेश केला जावा आिण दरवष  शासनाने रा याचा अथसंक प 
सादर कर यापूव  आपण अंगीकारले या भािषक धोरणा या अंमलबजावणीिवषयी अिधकृत वेतपि का िवधान 
मंडळात सादर क न यावर चचा घडवून आणावी. 

४.  महारा  रा यासाठी दीघकालीन शै िणक धोरण 
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शासनाने पुढील २५ वषासाठी असणारे आपले सु प , िनि चत व सवसमावेशक असे िश णिवषयक धोरण 
घोिषत करावे. याम ये कालब  कृितमु ांचा समावेश केला जावा आिण दरवष  शासनाने रा याचा 
अथसंक प सादर कर यापूव  आपण अंगीकारले या िश णिवषयक धोरणा या अंमलबजावणीिवषयी 
अिधकृत वेतपि का िवधान मडंळात सादर क न यावर चचा घडवून आणावी. 

५.  बालिश णासंबंधी या धोरणािवषयी या ा० राम जोशी सिमती या अहवालाची अंमलबजावणी 

महारा  रा या या बालिश णासंबंधी या रा या या दीघकालीन धोरणािवषयी या ा० राम जोश चा अहवाल 
शासनाने थम मा य केला होता व नंतर दुलि त क न टाकला. याची उपयु ता ल ात घेऊन सदर 
अहवालातील िशफारश ची शासनाने लवकरात लवकर अंमलबजावणी करावी. 

६.  शासना या कृतीचे गतीपु तक 

मराठी भाषेच,े शै िणक व सां कृितक संवधनाचे गतीपु तक दरवष  शासनाने मांडावे व यािवषयी या 
ब  यावाईट कामिगरीब ल संबंिधत मं ी व खा यातील अिधका यांना जबाबदार धराव.े 

७.  िश ण, भाषा व सं कृती या संवधनासाठी उपकर 

िश ण, भाषा व सं कृतीचे संवधन ासाठी मो ा माणावर िनधी उभारणे आव यक आह.े यासाठी क  
शासनाकडून या माणे शै िणक उपकर लागू केला जातो या माणे महारा  शासनानेही रा य तरावर तसेच 
थािनक वरा य सं थां या तरावर असा उपकर आका न िनधी उभा कर याचा िवचार करावा. 

८.  मराठीभाषेला अिभजात भाषा हणून मा यता िमळवून देण े

सं कृत ही अिभजात भाषा फार पूव पासूनच मानली गेलेली असून ितचे अ ययन, अ यापन, संशोधन, जतन, 
ंथ- काशन वगैरसाठी क  शासनातफ को वधी पयांचे अनुदान देत.े यामुळेच महारा ात रामटेक येथे 

सं कृत भाषेसाठी वतं  िव ापीठ आहे व पु यातील डे न कॉलेज येथे सं कृत श दकोशाचे मह वाचे 
क प चालू आहेत. सं कृतपाठोपाठ अलीकडे तिमळ, तेलुगू आिण क ड ा भाषांना क  शासनाने अिभजात 

भाषांचा दजा देऊन ा भाषांचा उिचत स मान केलेला आहे व मह व अधोरेिखत केले आह.े अिभजात 
भाषां या जोपासना व संवधनासाठी क  सरकारही िवशेष योजना आखते व िवशेष िनधी उपल ध क न देते. 
मराठी भाषादेखील अिभजात भाषांसाठी असले या िनकषांची पूतता करीत अस याने मराठीभाषेला 
अिधकृतपणे अिभजात भाषेचा दजा िमळवून देऊन ितचा गौरव कर यासाठी यो य ती योजना आखून ित या 
पूततेसाठी शासनाने पुरेसा िनधी उपल ध क न ावा. 

९.  मराठी भाषेसाठी वतं  िव ापीठ 

सं कृत, तिमळ, तेलुगू आिण क ड ा भाषां या माणेच मराठी भाषसेाठीही वतं  ’मराठी भाषा िव ापीठ’ 
थापन केले जाव.े  

सदर िव ापीठा या काय े ाम ये पुढील बाब चा समावेश केला जावा : मराठी भाषा, मराठी समाज, मराठी 
सं कृती, मराठी भाषा-समाज-सं कृतीचा इितहास, भाषािव ान, लिलत कला, ाथिमक व मा यिमक 
तरावरील मराठीचे अ यापन, मराठी या िवकासाचा आराखडा तयार करणे, या या अंमलबजावणीसाठी 
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शासन, खासगी सं था व य ी ां यामाफत आिथक व बौि क साधनसाम ी उभी करण,े क पांची 
आखणी क न यां या अंमलबजावणीवर देखरेख करणे, भाषेचा वापर, काशने इ याद संबंधात संकेतन 
(कोिडिफकेशन) करण,े आप या काय े ाशी संबंिधत सािह य कािशत करणे इ यादी.  

१०. िश णाचा अिधकार 

काय ाने मुलांसाठी िश ण हा अिधकार बहाल केलेला आह.े पण सं येने पुरेशा, यो य सोयी-सुिवधा 
असले या शाळा येक गाव िकंवा व तीजवळ उपल ध नस यास या कागदोप ी असले या अिधकाराचा 
काय फायदा?  पुरेशाशासनाने िज य़ातील येक ५ िकमी अंतरावर एक पटागंणासिहत मराठी शाळा, येक 
तालु या या थानी एक मराठी वाचनालय, े ागृह/नाटय़गृह, संगणक/इंटरनेट सोय चे क , उभारावे व 
या या डागडुजी/देखभालाची यव था करावी. या यित र  येक िज य़ा या िठकाणी मोठे वाचनालय, 

महािव ालय,े छोटे डासंकुल, तरण तलाव अशा सोयी उपल ध क न ा यात. वा यसेवे माणेच 
िश णाची सोय ही देिखल अ याव यक सुिवधा मानली जाऊन ितला फाय ातो ाचे, कमीतकमी िव याथ  
सं येचे काटेकोर िनयम लावू नयेत.  

टीप: िश णा या अिधकारासंबंधी या क  सरकार या नुक याच केले या काय ाम ये ’शेजार-शाळा’ ही 
नवीन संक पना मांडली आह.े यानुसार १ली ते ५वी साठी १ िक०मी० अंतरातील आिण ६वी ते ८वी साठी 
३ िक०मी० अंतरातील शाळा उपल ध क न देणे आव यक आहे. तीन वषात अशा ’शेजार शाळा’ उभारणे 
िकंवा मुलांना ने-आण कर यासाठी वाहनाची सोय करणे आव यक आह.े या काय ातील उि ानुंसार ६ वषाचे 
मूल वतं पणे सहज शाळेत जाऊ शकले पािहज.े ही एक अ यंत मह वाची तरतूद आहे. (संदभ: दैिनक 
सकाळ, १३ माच २०१०, लेख: मै ीपूण िश णाचा अिधकार, लेिखका: िवनया मालती हरी) 

११.  यवसायािभमुख िश णास ाधा य 

शासनाने आय. टी. आय., निसग, तं िश ण, संगणकाचा उपयोग, िशवाय शेती, सुतारकाम, इलेि टिशयन 
(वीजतं ी), वकशॉप िश ण व इतर िविवध कारचे यवसायािभमुख िश ण मराठी मा यमातून दे यासाठी 

येक िज हा तरावर महािव ालये सु  करावीत.  

१२.  मराठी भाषेवर आधा रत रोजगारांस उ ेजन 

मराठी भाषेवर अवलंबून असा रोजगार िनमाण कर यावर शासनाने अिधकािधक भर ावा. यासाठी शासक य 
व खासगी यवसाय आिण उ ोगधं ांम ये मराठी या वापरास ाधा य देणारे िनयम व कायदे करावेत. 

१३. त ण िपढीला सं कृती-परंपरचेा ठेवा सुपूद करण ेव संवधनास उ ेजन देण े

मराठीला लाभले या संप  सं कृती व परंपरेब ल त ण िपढीला ओळख व मािहती देऊन यांना याब ल 
आवड, अिभमान उ प  कर या या ीने रा यभर िविवध उप म राबव यासाठी शासनाने ’रा य मराठी 
िवकास सं थे’स पुरेसा िनधी उपल ध क न ावा. ा उप मा या अंतगत एफएम रेिडयो ारे रा यभर एकू 
येणारे शासनाची वतःची २४ तास मराठी काय म करणारी वािहनी चालवणे (िकंवा वतं  सं थे ारा 
चालवून घेणे), िच पट-नाटके-एकांिकका-किवता-व ृ वकला-कथाकथन-सुगम व शा ीय संगीत (गायन-
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वादन)-नृ य-िच कला-छायािच कला अशा कार या े ामं ये शालेय, महािव ालयीन व ये  
नाग रकां या तरावर येक िज हावार व रा यपातळीवर पधा या यात आिण लायक मुलांना व य ना 
पा रतोिषके ावीत.    

१४.  केवळ रा यभाषेतील िश णालाच अनुदान 

घटने या व भाषावार ांतरचने या वर उ ेख केले या त वांनुसार रा यशासनाने आप या रा यातील 
लोकांची आप या रा यभाषे या मा यमातून शै िणक, सामािजक आिण सां कृितक गती साध यासाठी 
अिधकािधक सोयी-सुिवधा उपल ध क न देण.े 

अशा प रि थतीत रा यभाषे यित र  इतर कुठ याही भाषेला िकंवा ित या िश णासाठी, संवधनासाठी 
रा यशासनाने आिथक तरतूद कर याचे कारणच नाही. िकंबहना ते घटनेला अपेि तच नाही.  

आज अनुदािनत मराठी शाळांचे काही वषाचे अनुदान थकलेले आह.े अशा प रि थतीत मराठी शाळा चालवणे 
िजिकरीचे झाले आहे. िशवाय अनुदान दे या या अ मतेमुळे रा यशासन रा यभाषा मराठी या मा यमातील 
नवीन शाळांना अनुमती देत नाही आह.े हणून मराठी वगळता इतर मा यमां या शाळां या अनुदानावर 
रा यशासनाने पैसे खच क  नयेत. पालकांना वखुषीने मुलांना इतर भािषक (िवशेषतः इं जी) शाळांत 
घालायचे अस यास यांनी ती हौस वत: या ताकदीवर करावी. रा यशासनाने थािनक जनतेला थािनक 
भाषेत िश ण दे याचे मूलभूत कत य िवस  नय.े  

१५.  शालेय िश णात िविवध भाषांचे िश ण: 

जगभर या भाषावै ािनकां या ितपादनानुसार शालेय िश णाची सु वात मातृभाषे या मा यमातून क न तो 
पाया प ा झा यावर इतर भाषांचे ान आ मसात करणे िव ा याना सहजसुलभ ठरते. हणूनच रा यातील 
इय ा पिहली ते चौथीपयतचे ाथिमक िश ण मातृभाषेतच असले पािहजे. ितसरी इय ेपासून दहावीपयत या 
िश णात मराठी व इं जी भाषांचा अ यास अिनवाय क न िहंदी भाषेचा अ यास केवळ जुजबी ान ा  
कर या या ीने केवळ इय ा पाचवी ते सातवी ा तीन वषासाठीच ठेव यात यावा. िहंदीचा अनाव यक असा 
अित र  भार िवनाकारण मुलांवर लादू  नय.े बहतेक सव रा य े िश ण े ात ि भाषासू च पाळतात. 
महारा ातही िहंदीची देशातील एक मह वाची संपकभाषा हणून जुजबी ओळख क न दे याइतपतच 
ि भाषासू  पाळावे. एरवी मु य वेक न ि भाषासू च पाळाव.े ा यित र  यांची इ छा असेल यांना 
सं कृत, इतर भारतीय भाषा व इतर परदेशी भाषा अित र  िशक याची मुभा असावी. मा  मराठी मा यमां या 
शाळेत मराठीबरोबरच इं जीचे ानही उ म व प े  कर यावर भर ावा.  

१६. कनाटकातील गोकाक आयोगा या िशफारश ची अंमलबजावणी  

रा यभाषेची जोपासना, संवधन, समाज यवहारात उपयोग, अथाजनासाठी उपयोग इ यादी सव नी कनाटक 
शासनाने गोकाक आयोग नेमून या या िशफारश ची अंमलबजावणी कर यास सु वात केली असून ब  याच 
अंशी ती कनाटकात पूण झाली आह.े याच धत वर महारा  शासनानेदेखील मराठी भाषे या जोपासनेसाठी व 
संवधनासाठी सदर गोकाक आयोगा या िशफारश चा अ यास क न या महारा ात मराठी भाषेबाबत लागू 
क न यांची वरेने अंमलबजावणी करावी. 
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१७. अ य रा यातंील भाषा, सं कृती, िश णिवषयक काय ांचा अ यास 

अ य रा यांतील भाषा, सं कृती ां या जोपासना, संवधन व यांना शासन यवहारात आिण समाज यवहारात 
उ ेजन दे यासंबधी या तसेच शालेय व उ तरीय (रा यभाषेतून) िश ण दे यासंबंधी या काय ांचा, 
अिधिनयमांचा, िनयमांचा, अट चा, ि यांचा, योजनांचा संबंिधत खा यांनी सतत अ यास करावा व यो य या 
मु ाचंा महारा ातील काय ांम य ेव कृतीयोजनांम य ेनेहमी समावेश क न यावा. 

१८.  कायम व पी मराठी रा यभाषा आयोगाची थापना 

आं  देश रा या या रा यभाषािवषयक काय ाम ये एक कायम व पी रा यभाषा आयोग थापन कर याची 
तरतूद आहे. या रा यात तेलुगू भाषेसाठी असा आयोग थापन कर यात आला असून या या अ य ाला 
कॅिबनेट मं याचा दजा िदला आहे. सदर आयोगा या जबाबदा  यामं ये रा यासाठी सवकष रा यभाषािवषयक 
धोरण ठरिवणे, िश ण, रोजगार व इतर औपचा रक तसेच अनौपचा रक े ांम ये रा यभाषेचा सार व मह व 
वाढिवणे, यासाठी िविवध शासक य िवभागांम ये सम वय साधून रा यभाषािवषयक धोरणाची अंमलबजावणी 
स मतेने हो यावर नजर ठेवणे इ याद चा समावेश केलेला आह.े महारा  शासनानेही मराठी भाषेसाठी 
आं देश या धत वर कायम व पी आयोग नेमून तो लवकरात लवकर कायाि वत करावा. 

१९.  भाषा स ागार मंडळास नवसंजीवन 

महारा  शासनाने थापन केलेले भाषा स ागार मंडळ गेली काही वष अि त वात नस यासारखेच आह.े ा 
स ागार मंडळाचे पुन ीवन वरेने कर यात यावे व या या काया वयनासाठी लागणा  या खचासाठी 
महारा  शासनाने कायम व पी आिथक तरतूद करावी.  

भाषा स ागार मंडळात भाषावै ािनक, िव ाना या िविवध े ांतील त , संगणकत , िविवध 
यावसाियक े ांतील प रभाषांचे जाणकार, शासक य अिधकारी ांचा समावेश हावा. मंडळा या स याने 

भाषा संचालनालयातफ आजवर कािशत कर यात आले या िविवध पा रभािषक सं ाकोशांचे अ तन करण,े 
नवनवीन सं ाकोशांची िनिमती करणे अशा कार या जबाबदा  या पार पाड या जा यात. 

२०. मराठी-मराठी बृह कोशा या कायास गती 

अ यावत मराठी-मराठी बृह कोश हा महारा  रा या या तसेच मराठी भाषे या ीने अ यंत मह वाचा व 
ित ेचा क प आहे व तो लवकरात लवकर पूण कर यासाठी कालब  िनयोजनाची व पुरेशा आिथक 

तरतुदीची आव यकता आहे.  

ा० रामदास डांगे ां या मागदशनाखाली कायाि वत असले या सदर बृह कोशाचे काम, शासनाकडून 
अपेि त असलेला िव पुरवठा न झा यामुळे ठ प झा याचे समजते. सदर कोशाचा आजवर केवळ एकच खंड 
कािशत झाला असून अजून बरेच काम करणे िश क आह.े ा क पाचे अन यसाधारण मह व ल ात 

घेऊन शासनाने सदर कोशकाया या यश वी वाटचालीसाठी पुरेसा िव पुरवठा िवनाखंड करणे आव यक आह.े 
संशोधनकायासाठी लागणा  या पा  य ची िनयु ी, यांचे मानधन, सेवकांचे वेतन, संगणकांसह लागणारी 
साधनसाम ी इ याद साठी शासनाकडून पुरेसा िनधी उपल ध न झा यास हा मह वाचा क प मोडीत काढला 
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जाऊन रा याची अप रिमत हानी होऊन ित ेलाही ध ा बसेल. 

२१.  मराठीतील िव वच र कोश 

कै० ीराम पांडुरंग कामत (गोवा) यांनी केलेले मराठीतील च र कोशा या महा क पाच ेकाम मराठी भाषा व 
सं कृती या ीने फार मह वाचे आह.े च र कोशाचा सहावा व शेवटचा खंड काशना या मागावर आहे असे 
कळते. महारा  शासनाने या क पास वतःहन सढळ हाताने मदत करायला हवी आिण तो च र कोश खरेदी 
क न रा यातील सव मह वा या शासक य ंथालयांम ये ठेवावा.  

२२.  रा य िवधान मंडळाची मराठी भाषा सिमती 

भारता या संसदेत २०-२२ खासदारांची िहंदी संसदीय सिमती कायरत असून ित यातफ िहंदी भाषेची 
जोपासना, संवधन व सार कर या या ीने पाहणी, िशफारशी व अंमलबजावणी या ीने आदेश दे याचे 
काम केले जात.े संसदीय सिमती या आदेशांना कायदेशीर मह व असते. याच धत वर महारा  रा या या 
िवधानमंडळा या सद याचंी एक कायम व पी मराठी भाषा सिमती थापन कर यात यावी व ित यावर िहंदी 
संसदीय सिमती माणेच जबाबदा  या व अिधकार सोपवावेत. 

२३. मराठी भाषेस उ ेजन दे या या उप मांनाच सव  ाधा य 

भाषावार रा यरचनेचा उ ेश असाच आहे क  येक रा यातील लोकांची यां या रा यातील भाषे या 
मा यमातून शै िणक, सामािजक आिण सां कृितक गती साध यासाठी अिधकािधक सोयी-सुिवधा उपल ध 
क न देण.े यामुळ,े महारा  रा य शासनाने िहंदी वा इतर कोण याही भारतीय िकंवा िवदेशी भाषां या 
अ यासासाठी उ ेजनाथ काय म, उप म इ याद वर अनाव यक ल , खच व वेळ घालिव यापे ा मराठी 
भाषा, ित या महारा ातील बोली व सव भारतीय भाषांची जननी सं कृतभाषा या भाषां या संवधनासाठीच 

ावा.  

२४.  महारा  िव ापीठ ंथिनिमती मंडळाचे पुन ीवन 

महारा ातील अनेक िव ापीठां या िविवध महािव ालयीन िश ण मांसाठी उपयु  ठरावीत अशी 
िश ण े ातील नामवंत, अनुभवी त  य कडून िलहन घेतलेली अनेक पु तके, संदभसािह य महारा  
िव ापीठ ंथिनिमती मंडळातफ कािशत कर यात आली होती. हे ंथिनिमती मंडळ औपचा रक र या जरी 
बरखा त केले गेले नसले तरी अ ात कारणां तव गेली काही दशके ते सु ाव थेत आह.े मंडळातफ कािशत 
केले गेलेले अनेक मह वाचे ंथ व पा पु तके गुदामांत पडून होती व न वदी या दशकात यांची िव हेवाट 
लाव यात आली अशी मािहती िमळते. 

थंिनिमती मंडळाची मूळ संक पना एकूण िश ण े ा या ीने अ यंत शंसनीय व आदश अस यामुळे ा 
मंडळाचे पुन ीवन कर यात यावे व िविवध े ांतील अ यावत ान जाणकार व त  य कडून मराठी 
भाषे या मा यमातून रा यातील बहजन समाजाला न याने व सुलभ व पात उपल ध क न िदले जाव.े 

२५.  छ पती िशवाजी महाराजांचे मागदशन आजही उपयु  

छ पती िशवाजी महाराजांची कारक द व यांचे महारा ा या सां कृितक जीवनात आमूला  बदल घडवून 
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आणणारे कतृ व ांची जाण येक मराठी माणसाने ठेवून व मागदशक हणून नजरेसमोर ठेवून वाटचाल करणे 
अ याव यक आहे. भाषेपुरते बोलायचे झाले तर िशवाजी महाराजांनी मराठी भाषेभोवती फाश  भाषेने जो फास 
आवळून बसवला होता तो द ू र कर यासाठी रा य यवहारकोश करवून घेऊन याची िन हपूवक अंमलबजावणी 
केली; फाश  पदनामे बदलून सं कृत पदनामे योजून ढ केली. ‘सन १६२८म ये प यवहारातील मराठी 
भाषेचे माण जे केवळ १४.४ होते ते १६७७म ये ६२.२ इतके वाढल’ेअशी िव०का० राजवाडे ांनी 
संशोधना ारे केले या ितपादनािवषयीची िटपणी महारा  शासना या भाषा संचालनालयातफ कािशत 
कर यात आले या ‘शासन यवहारात मराठी (सम या : व प : ि या)’ ा पु तकातील ‘मराठीची 
सं कृती : कालची, आजची आिण उ ाची’ ा करणात सापडते. भाषे या व पाला राजक य प रि थती 
कशी पोषक होते ाचा हा य  दाखलाच होय.  

हणूनच शालेय िश ण, उ िश ण, अथाजन, सं ापन, समाज यवहारातील औपचा रक व अनौपचा रक े ,े 
मािहती तं ान (संगणक, महाजाल इ यादी), उ ोग- यवसाय, अशा सव े ांत तसेच आधुिनक सािह य-

ान-िव ानाचे मा यम हणून मराठी भाषेचे संवधन व सार हो यासाठी सवथा य न करणे ही रा यशासनाची 
मूलभूत जबाबदारी आह.े      

२६. सं कृतभाषे या अ यासाला उ ेजन 

सां कृितक धोरणा या मसु ात या माणे उदू  आिण अरबी भाषांना ो साहन दे यासाठी सूचना केले या 
आढळतात, याच माणे अनेक भारतीय भाषांची जननी मान या गेले या सं कृतलाही उ ेजन देणे गरजेचे 
आह.े मराठीभाषचेा आराखडा, याकरण, सां कृितक संदभ, नवीन श द िनिमती, अशा अनेक बाबतीत 
सं कृतवरच अवलंबून राहवयास लागणार अस यामुळे सं कृतभाषे या अ यासावरही यथोिचत भर ायला 
पािहजे.   

२७. पा रभािषक सं ािनिमती 

मराठी भाषा ही ानभाषा, यवहाराची भाषा, सं ापनाची भाषा, उ िश णाची भाषा हो यासाठी मो ा 
माणात पा रभािषक सं ांची िनिमती हावयास हवी. यासाठी मु यतः सं कृत भाषेतील श दसं ह व िनयम 

यां यावरच मु यतः अवलंबून रहावे लागेल. हणूनच जरी दैनंिदन मराठी भाषेत सं कृत भाषेचे अवाजवी 
वच व असू नये तरी सं कृत भाषेकडे पूणाणे दुल  करणेही यो य नाही. सं कृतभाषे या अ यासालाही यो य ते 
उ ेजन ायला हव.े    

पा रभािषक भाषात  व सामा यजनां या मदतीने व सहभागाने पा रभािषक सं ािनिमतीसाठी कर यासाठी 
कायम व पी सिमतीची थापना करावी. 

२८.  यावसाियक िश ण म व परंपरागत िव ाशाखांतील महािव ालयीन िश ण म 

औ ोिगक तं िश ण, निसग व इतर िविवध कारचे यावसाियक अ यास मांचे िश ण मराठी मा यमातून 
िमळ याची सुिवधा महारा  रा या या सव िज ांत व तालु यांत शासक य महािव ालये थापन क न 
उपल ध क न दे यात यावी. 

मान यिव ा (आटस ्) व वािण य ा परंपरागत िव ाशाखांमधून राबिवले जाणारे सव अ यास म मराठीतून 
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उपल ध केले जावेत आिण या सवाची आखणी यवहारातील उपयोजनाचा िवचार क न कर यात यावी. 

टीप: आटस ् या िव ाशाखेला कला िकंवा सािह य शाखा असे हण याऐवजी आय०आय०टी० माणे 
मान यिव ा (Humanities) शाखा हणाव.े  

२९.  मराठी मा यमातील उ  िश णासाठी मदतयोजना 

लायक व हशार अशा अनुसूिचत जाती-जमातीतील, मागासवग य-इतर मागासवग य आिण आिथक ा 
गरीब िव ा याना महािव ालयीन मराठी मा यमातील उ  िश णासाठी मदत कर यासाठी िविवध योजना 
आखून अमलात आणा यात. 

३०. पारंपा रक मराठी खेळांस उ ेजन  

रा यशासनाने शालेय, महािव ालयीन, नगर, तालुका, िज हा, रा य तरावर पारंपा रक मराठी खळेां या 
(म खांब, हतूत,ू खो-खो, आ ापा ा, लेिझम, सागरगोटे, भ ा, इ.) पधा आयोिजत कर यास उ ेजन 
व पुरेशी आिथक मदत ावी. 

३१. मराठी िच पट, नाटके व इतर मनोरंजक काय मांना उ ेजन 

१. िहंदी (बॉलीवूड) िच पटांना रा यशासनाने उ ेजन दे याची काहीच आव यकता नाही. शासनाने तो सव 
पैसा िविवध कारचे मराठी िच पट, नाटके, नृ य व इतर कलांना उ ेजन दे यासाठी वापरावा.   

२. रा यातील मराठी िच पट, नाटके इ याद ना िनि चत रोख रकमांचे अनुदान दे यापे ा यांना पूणपणे 
करसवलत देऊन ितिकटांवरील (जमू शकणा  या) करा या माणात वरचे अनुदान ावे. तसेच िविवध 
मािणत, मा यता ा  सं थां ारे पा रितिषके िमळाले या कलाकृत ना रोख अनुदाने ावीत. यामुळे केवळ 

अनुदानासाठी न हे तर लोकांचे मनोरंजन करणा  या दजदार कलाकृती (नाटके व िच पट) िनमाण कर यास 
उ ेजन िमळेल.   

३. मराठी िच पटांसाठी िच गृहांची उपल धता: तिमळनाडू, कनाटक यासार या रा यां या माणातच 
महारा ातील िच पटगृहांत मराठी िच पटांचे खेळ दाखवणे बंधनकारक असाव.े यासंबंधी या महारा  
शासनाने केले या काय ाकडे दुल  केले जात.े तसे होऊ नये हणून यािवषयीचा कायदा पाळला न 
गे याब ल िकंवा कठोर दंडा मक कारवाई न के यास संबंिधत अिधका  यास उ रदायी ध न या यावर 
दंडा मक कारवाई केली जावी. वरील िनयमाम ये सव िच पटगृहांत कुठ याही आडवेळी न हे तर गद या 
( ाईम) वेळामं ये केले या खेळां या सं येवर मु यतः िकमान मयादा घालावी.  

४. मराठी नाटकांसाठी व इतर मराठी काय मांसाठी े ागृहांची उपल धता: िच पट दशनासाठी वरील माणे 
केले या काय ा या धत वर मराठी नाटके व इतर मनोरंजना मक काय मांसाठी े ागृह उपल ध क न 
दे यासाठी िकमान मयादा घालावी.    

५. मुलांसाठी उ मो म नाटके व िच पट, अनुबोधपट, िव ानपट, सवासाठी उ म दजाचे मािहतीपट, 
सामािजक आशयाचे िच पट, थोर महारा ीय य चे च र पट, महारा ा या संप  इितहास-सं कृती-
परंपरावंर आधा रत िच पट इ याद या िनिमतीसाठी ो साहन दे यासाठी िवशेष अनुदान ाव.े   
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३२. रा यशासना या जािहराती केवळ मराठी भाषेमधूनच 

महारा  शासनाचे सव िवभाग, उप म, महामंडळे, शासनमा य अनुदािनत सं था तसेच रा यातील िविवध 
िज ांत असणा-या थािनक वरा य सं थां या िविवध मा यमांतून सा रत होणा  या सव जािहराती 
काय ा माणे (अगदी अपवादा मक करणे वग़ळता) केवळ मराठीतच असा यात व या ामु याने मराठी व 
इतर भाषां या थािनक (महारा ातील) वतमानप ांतच िद या जा यात. (याब ल अि त वात असले या 
काय ाची कडक अंमलबजावणी हावी व तसे न करणा  या दोषी अिधका  यावंर कारवाई केली जावी.) 

३३. रा यशासना या नागरी लाभासाठी अिधवासाची व मराठी भाषे या ानाची अट 

रा यात हाडाची घरे िकंवा शासना या इतर कुठ याही नागरी लाभासाठी महारा ातील अिधवासाची तसेच 
मराठी भाषक अस याची अट अिनवाय असावी. 

३४. वै क य, अिभयांि क  वगैरे िव ाशाखांतील उ महािव ालयीन िश ण मराठीतून 

जगभरातील ागितक देशां माणे वभाषेतील िश णावर भर ावा. यासाठी ट या ट याने उ  िश णाचे 
मराठीकरण करावे. तािमळनाडू शासनाने अलीकडेच आप या रा यातील िव ापीठांतून िदले जाणारे वै क य, 
अिभयांि क  वगैरे िव ाशाखांतील िश ण तािमळ भाषेतून दे यासाठी पावले उचलली आहेत. ामुळे शहरी 
भागांतील िव ा या या बरोबरीने ामीण भागांतील िव ा याना वै ािनक िवषयांचा अ यास म आप या 
भाषेत पूण कर याची संधी ा  होणार आहे. जपानम येही असे अ यास म इं जीऐवजी जपानी भाषेतच 
उपल ध असतात. ा व तुि थतीचा िवचार क न महारा  शासनानेही रा यातील िव ापीठांतून वै क य, 
अिभयांि क , संगणकिव ान इ यादी े ांतील अ यास म मराठी भाषेतून राबिवले जा याची सोय क न 

ावी.  

३५. सव परी ांसाठी मराठी भाषेतून उ रे िलिह याची सोय 

वरील मु ालाच अनुस न, जोपयत सव उ  िश णाचे मराठीकरण होत नाही तोपयत महारा ातील सव 
िव ापीठे व िश णसं थांतफ घेत या जाणा-या परी ांम ये परी ाथ ना मराठीतून उ रपि का िलिह याची मु  
सोय उपल ध क न देणे काय ाने बंधनकारक करावे. ासाठी कोण याही िश णसं थेस वेगळी अनुमती 
माग याची गरज नसावी. अशा कारे मराठीत िलिहले या उ रपि का तपासण,े यांचे गुणांकन क न िनकाल 
देणे इ यादी सव तपासणी ि या पूण कर याची जबाबदारी सव वी संबंिधत िश णसं थेवरच/िव ापीठावरच 
असावी. 

३६. यावहा रक मराठीचे िश ण 

यावहा रक तरावर मराठी बोल या-वाच या या कामचलाऊ ानापासून ते मराठीभाषा चांग या कारे 
बोलता-वाचता-िलिहता ये याचे िश ण मराठी-मराठीतर भाषक लोकांना दे यासाठी मॅ समु र भवना या 
योथर इि ट ूट या धत वर ’कुसुमा ज भवन’ िकंवा त सम वाय  सं था थापन क न महारा ातील 
महानगरांत व नगरांत तसेच आव यकते माणे भारतातील इतर रा यांत व िविवध परदेशात ित या शाखा 
थापन करा यात. (िकंवा ते खासगी सं थांनाही यो य ते िश ण देऊन िविहत अ यास म नेमून देऊन आपले 
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ितिनधी हणून नेमू शकतात.) मॅ समु र भवनाम ये या प ती माणे जमन भाषा िशकवली जाते 
याच माणेच यांनी इतर कुठ याही भाषेचा आधार न घेता केवळ मराठीतूनच मराठी भाषेचे िश ण ाव.े  

अशा सं थां या माफत मराठीतून िकंवा मराठीम ये भाषांतर, दुभाषी अशा कार या भाषेवर आधा रत 
यवसायांचे िश णही दे यात याव.े  

अशा सं थांम ये अ यावत ् तं ान, संगणक, यूिनकोड, क् - ा य उपकरणे, भाषा- योगशाळा 
(language labs), अशा सव अ याधुिनक सुिवधांचा उपयोग केला जावा.    

३७. शासनातफ प का रतेसाठी पुर कार 

शासनातफ मराठीतील सािह यसेवेब ल पुर कार दे यात येतो, या माणे प का रते या े ात केले या िवशेष 
शंसनीय कायाब लही पुर कार दे यात यावा. 

ंथपुर कारांम ये मुि तशोधनाचाही िवचार केला जावा. 

३८. शासनातफ भाषांत रत सािह याला पुर कार 

इतर सािह या माणेच परभाषेतून मराठीम ये िकंवा मराठीमधून परभाषेत भाषांत रत केले या दजदार 
सािह याचाही शासक य पुर कारांसाठी िवचार हावा. 

३९. प  पुर कारां या िशफारश साठी त  सिमती 

गे या काही वषात लायक व िवशेष शंसनीय कामिगरी केले या य कडे दुल  होऊन सामा य कुवती या 
य ना प  पुर कार िमळा याची बरीच उदाहरणे िदस यात आली. उदा० किव े  मंगेश पाडगावकरांना 

एवढा दीघकाळ एवढी िवशेष सािह यसेवा क नही प  पुर कार िदलेला नाही. याउलट सईफ अली खान 
सार या सामा य अिभने याला प  पुर काराने िवभूिषत केले गेल.े ाला काय हणावे? अशी प रि थती 
टाळ यासाठी रा यशासनाने प  पुर कारां या िशफारश साठी िविवध े ातील त ांची सिमती नेमावी. प  
पुर कारांसाठी िच पट, नाटके डा अशा े ातील यावसाियक ा यश वी उ सवमूत  (celebrity) 
य ची खरोखरच असामा य कामिगरी केलेली अस या िशवाय िनवड क  नये. याउलट महारा ातील 

समाज, भाषा, सं कृती, ां यासाठी िवशेष काय करणा  या य चा ाधा याने िवचार हावा.  

४०. गौरवपर, अभी िचंतनाचे वा काय मांचे फलक उभार यास बंदी 

राजक य वा िबगर-राजक य लोकां या, प ां या, संघटनां या वा नेतेमंडळ या गौरवांच,े अभी िचंतनाच,े 
काय मांचे इ यादी दशन करणारे कोण याही कारचे फलक (कापडी फलक, े स बोड, इ०) सावजिनक 
िठकाणी, र यांवर वा चौकांत लाव यास काय ाने बंदी घाल यात यावी. 

४१.  नवीन मारके नकोत 

पुढील िकमान पाच वष एकही नवीन मारक उभा  नये. आजवर जी अगिणत मारके उभारली गेली आहेत 
यांचे उ म कारे जतन, संवधन व देखभाल कर यासाठी िनरंतर यव था करणे अग याचे आह.े 

४२.  सूचनाफलकांतील मजकूर अचूक व याकरणशु  असणे आव यक 
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शासनातफ सावजिनक िठकाणी तसेच र यावंर दिशत केली जाणारी येक पाटी याकरणशु  मराठीत 
(देवनागरी िलपीत) आिण इं जीत (रोमी िलपीत) असणे आव यक आह.े गावां या नावांचे पेिलंग त ां या 
स याने कराव.े िवकृत उ ार होता कामा नये. अपघात े  पुढे आहे (अथ: इत यात काळजी क  नका?) 
अशी पाटी नको, पुढे अपघात े  आह े(अथ: काळजी यावी!) अशी हवी.  िकंवा चतु: ृंगी नको, चतु:शृंगी 
अशीच हवी. 

४३. थान,े थानके इ याद ची िवशेषनामे अचूक असणे आव यक 

मराठी थानांची, थानकांची, गावांची, शहरांची नावे ही िवशेषनामे अस यामुळे ती मराठीम ये िकंवा 
(मराठीनंतर) िहंदीम ये , इं जीम ये िकंवा इतर कुठ याही भाषेत िलिहताना मूळ मराठी नावा माणेच िलिहली, 
हटली गेली पािहजेत. पाला (पाल), गोरेगॉंव (गोरेगाव), थाना (ठाणे), पूना (पुणे), बॉ बे (मुंबई), मलाड 

(मालाड),  दहानू (डहाणू), दोलावली (डोलवली), देवगढ (देवगड) अशी अनेक चुक या प तीने िलिहली 
जाणा  या नावांची उदाहरणे देता येतील.  

४४.  अिधकृत कामकाजाची (त डी व लेखी) भाषा मराठीच हवी 

इतर काही रा यां माणेच महारा  रा याची िवधानसभा, िवधानप रषद, रा यातील सव थािनक वरा यसं था 
(महानगरपािलका, नगरपािलका, नगरप रषद, िज हा प रषद, ामपंचायत इ०) ां या सव दैनंिदन अिधकृत 
कामकाजाची (त डी व लेखी) भाषा हणून केवळ मराठी भाषेचाच उपयोग करणे काय ाने बंधनकारक करणे 
आव यक आह.े कामकाजा या इितवृ ांतही मराठीखेरीज अ य कोण याही भाषेचा वापर क  िदला जाता 
कामा नये. 

कुठ याही मह वा या काय ाची व इतर सरकारी कागदप ांची मूळ त ही मराठीतच बनायला पािहजे व सव 
स म अिधकारी, मं ी, रा यपाल यां या स ा मराठीतील कागदांवरच हायला पािहजेत. ही मराठीतील मूळ 
तच सव नी अिधकृत समजली जावी. 

४५.  सहकारी सं थांची कागदप  ेव कामकाज मराठीम येच 

सव रा य पातळीवरील सहकारी सं थांनी रा यशासनास पाठवायचे अहवाल, मािहती, प यवहार, कागदप  े
व इतर अिधकृत कामकाज मराठीतच असायला हव ेअसा िनयम करावा. 

४६. मराठीम ये व मराठीमधून उ मो म सािह याची भाषांतर े

िविवध भारतीय भाषा तसेच इं जी व इतर परदेशी भाषांमधील उ मो म वाङ् मय व ान-िव ान मराठीम ये 
भाषांत रत क न आण यासाठी तसेच मराठीतील संतवाङ् मय तसेच इतर ाचीन-अवाचीन वा  मय इतर 
भाषांम ये भाषांत रत शासनाने उ ेजन ाव.े यासाठी या या िवषयातील त ांचे मंडळ नेमाव.े यांनी वािषक 
गतीप क सादर करणे अिनवाय असाव.े 

इतरांना उ ेजन दे यासाठी पुरेसा िनधी उपल ध केला जाऊन अशा कामांसाठी स मानवृ ी, पा रतोिषके 
इ याद ची योजना करावी. मराठीमधील शासक य पुर कार ा  सािह या या भाषांतरा या काशनासाठी 
कागदाची व/वा आिथक मदत ावी.   
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४७. सव धमा या, पंथां या त व ानाचे मराठी भाषांतर 

िहंद,ू मुसलमान, ि चन, जैन, बौ  व रा यात पुरेशी लोकसं या असणा या धम व पंथां या मह वा या इतर 
भाषांतील ंथांची सामा य जनतेसाठी मराठीत भाषांतरे उपल ध क न ावीत. 

४८.  रा यातील सव शासक य, िनमशासक य तरावरील द तऐवज मराठीत असणे अिनवाय 

महारा  शासना या अिधप याखालील तसेच रा यातील िविवध थािनक वरा य सं थां या कोण याही 
खा यांम ये दाखल, न दणी व/वा सादर कर यात येणा-या सव कारचे द तऐवज (इरादाप ,े मुख यारप ,े 
करारप ,े शपथप ,े न दणीप ,े अिधकारप े, दानप े इ यादी) मराठी भाषेतच असणे काय ाने अिनवाय कराव.े 
इतर कोण याही भाषेत के या गेले या द तऐवजांचे मराठी पांतर सादर करणे संबंिधत य ीवर बंधनकारक 
कराव.े मराठीत असलेला द तऐवजच अिधकृत मानला जाईल अशी काय ाम ये तरतूद करावी. 

४९.  मराठी भाषे या िवकासासाठी राजभाषा मं ालय 

मराठी भाषे या िवकासासाठी राजभाषा मं ालयाची िनिमती करावी. यासाठी वतं  कॅिबनेट मं ी असावा. 
शासना या भाषािवषयक सव यं णा राजभाषा मं ालया या अधीन असा यात.   

मराठी राजभाषेचे अन यसाधारण मह व ल ात घेऊन महारा  रा याचा भाषा िवभाग, सािह य, कला, सं कृती 
व पयटन ा िवभागांसाठी एक वतं  मं ालय थापन कर यात यावे व यासाठी कॅिबनेट दजाचा मं ी 
नेम यात यावा. ापैक  येक िवभागासाठी वतं पणे सिचव, सहसिचव, उपसिचव, अवर सिचव, क  
अिधकारी, िलिपक व इतर कमचारीवग ांची िनयु ी केली जावी. 

५०. सव काय ांची मराठी भाषांतरे उपल ध हवीत 

सव क ीय व रा य तरांवरील कायदे, अिधिनयम, अिधसूचना, राजप ,े प रप के इ याद ची मराठी भाषांतरे 
व रत उपल ध क न दे यासाठी मं ालया या मराठी भाषा िवभागास संल  अशी कायम व पी यं णा 

कायाि वत कर यात यावी. 

५१.  कतृ ववान अराजक य मराठी य ना िवधानप रषदेचे सद य व  

रा यसभे माणेच िवधानप रषदे या िनिमतीमागील मूळ उ ेशच असा आह,े क  िविवध े ांत िवशेष कामिगरी 
केले या अराजक य य ना िनवडणूक या ि येतून जायला न लागता शासन यव थेत सहभागी क न 
घेतले जावे. ा उि ाची पूतता कर या या ीने पुढीलपैक  मराठीसंबंधातील येक सां कृितक े ात 
िवशेष कामिगरी केले या कमीत कमी एका अराजक य य ीला िवधानप रषदेचे सद य व दे यात यावे : 
ाचीन सािह य, अवाचीन सािह य, महारा ाचा इितहास, महारा ाची सं कृती, प का रता, ना , संगीत, 

लोककला, िच कला, इतर योगा म कला, िच पट इ यादी. िकंबहना अशा नेमणुकांसाठी ठरािवक जागा 
प पणे िनवडक े ांतील कतृ ववान मा यवरां या नेमणुका कर यासाठी कायम व पी राखून ठेव या 

जा यात.  

५२.  मराठी िवषयातील पदवी व पद यु र अ यास म घेणा  या य ीस पा वृ ी व आिथक साहा य 
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मराठी िवषयात सािह य (आटस) शाखे या पदवीचा, पद यु र (पो ट ॅ युएशन) िश ण माचा व 
वाच पतीसाठीचा (पीएच०डी०) अ यास करणा-या िव ा याना रा य शासनातफ दरमहा आिथक साहा य 
दे यात यावे. तसेच अशा अ यास मांतील अंितम परी ेत िवशेष ावी य िमळवून उ ीण होणा-या 
िव ा याचा यां या गुणव ेवर आधा न पा रतोिषके देऊन गौरव कर यात यावा. 

५३. शासना या िवभागांत वा िनमशासक य आ थापनांत मराठी मा यमा या िश ण घेणा  यास नोकरीत ाधा य 

महारा  शासनाचे सव िवभाग, उप म, महामंडळे, शासनमा य अनुदािनत सं था तसेच रा यातील िविवध 
िज ांत असणा-या थािनक वरा य सं थांम ये अिधकारीवग तसेच इतर कमचारीवगा या नेमणुकांसाठी 
मराठी मा यमातून शालेय िश ण घेतले या उमेदवारांना आिण िवशेष क न मराठी मा यमातून महािव ालयीन 
िश ण घेऊन उ ीण झाले या उमेदवारांना िवशेष ाधा य दे यात याव.े या पदांसाठी टंकलेखनाचे ान 
आव यक असेल यांना टाईपरायटर ऐवजी मराठीम ये युिनकोडाधा रत टंकलेखनाचे ान अिनवाय कराव.े  

५४.  ना कले या िश णासाठी सं था   

पुणे येथील िफ म अँड टेिलि हजन इि ट टू ऑफ इंिडया या धत वर महारा  रा या या िवदभ, मराठवाडा, 
उ र महारा , दि ण महारा  व कोकण ा पाच तुलनेने दुलि त रािहले या िवभागांत मराठी 
ना कलािश णा या (ग  व संगीत नाटके, एकांिकका, लोकना )े िविवध अंगांच ेशा शु  िश ण देणा-या 
सं था थापन कर यात या यात. 

५५.  महारा ा या पारंपा रक सणांनाच सु ा 

सव रा यांत केवळ रा य शासना या आ थापनांतच न हे तर बंॅका व क  सरकार या आ थापनांतही थािनक 
ढी व सं कृती माणेच सु ा िद या जातात. मा  महारा ात मुंबईमधील अमराठी जनता ल ात घेऊन 

सवच महारा ासाठी अनेक अमराठी सु ा िद या जातात व यामुळे मराठी सां कृितक व सणां या सु ा 
िद या जाऊ शकत नाही. हणूनच इतर रा यां माणे महारा  शासनाने देिखल रा यातील थािनक जनते या 

ढी, परंपरा व सं कृती माणेच सव रा याला (मुंबईसह) सु ा िद या पािहजेत.     

५६. रा या या अिधवास- माणप ासाठी अटी 

१. महारा ातील अिधवासाब ल दे यात येणा-या माणप ासाठी असले या िकमान १५ वषा या 
महारा ातील रिहवासा या अटीत बदल क न तो रिहवास िकमान ३० वष कर यात यावा. 

२. महारा ातील अिधवासाब ल या माणप ासाठी महारा ातील रिहवासाबरोबरच, मराठी भाषा बोल याचे, 
वाच याचे व िलिह याचे ान, मराठी मा यमातून िकमान आठवी इय ा उ ीण झाले या मुलाकडून 
अपेि त असले या िव ा या या ानाएवढे असणे अिनवाय करावे. 

३. या य चे शाला त परी ेपयतचे िश ण महारा ातील अथवा महारा ाबाहेरील मराठी मा यमा या 
शाळेतून झालेले असेल या य ना महारा ातील अिधवासासंबंधातील इतर कुठ याही अटी या 
पूततेसाठी आ ह न धरता अिधवासाब लचे माणप  दे यात याव.े 

५७. जनसंपकासाठी मराठी अ याव यक 
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महारा  रा यशासनाची सव खाती, िवभाग, शासक य, िनमशासक य उप म, महामंडळ,े शासनमा य 
अनुदािनत सं था तसेच रा यातील िविवध िज ांत असणा-या थािनक वरा य सं था इ याद म ये 
जनसंपकासाठी िनयु  केले या अिधकारी व कमचारीवगास मराठी भाषेतच उ म कारे लेखी व त डी 
सं ापन करता आले पािहजे असे काय ाने बंधनकारक कराव.े 

५८.  ऐितहािसक, सां कृितक तीकांचे जतन व देखभाल  

महारा ातील अनेक िठकाणचे गड, िक ,े मंिदरे व इतर ाथना थळे, लेणी, ऐितहािसक व सां कृितक तीके 
दशवणा-या वा तू व व तुसं हालये इ याद ची ि थती अ यंत दयनीय आह.े अ यासक, संशोधक व पयटक 
इ याद या ीने ा वा तूंचे जतन, संवधन व देखभाल उ म कारे करणे अ यंत आव यक आह.े यासाठी 
लागणारे पुरेसे आिथक बळ शासनाचे कत य आह.े 

५९.  शासक य अ थापनांत िनयु ीसाठी व पदो तीसाठी मराठी या परी ा  

रा यशासनाची सव खाती, िवभाग, शासक य, िनमशासक य उप म, महामंडळ,े शासनमा य अनुदािनत सं था 
तसेच रा यातील िविवध िज ांत असणा-या थािनक वरा य सं था इ याद म ये नोकरीची संधी 
िमळ यासाठी महारा  लोकसेवा आयोग तसेच इतर िन न तरीय िनयु साठी योज या जाणा-या िविवध 
तरांवरील परी ां या िश ण मात मराठी भाषेचे बोलणे, िलिहणे व वाचणे इ याद चे यो य ते ान असणे 

अिनवाय कर यात यावे. 

िनयु ीनंतर या वेतनवाढी, पदो ती वगैरसाठी देखील कमचा-या या मराठी भाषे या ानाचा तर 
अजमाव यासाठी वेगवेग या परी ा उ ीण होणे अ याव यक कराव.े 

अशा कार या िविवध तरांवरील परी ांची आखणी लोकसेवा आयोगामाफत केली जावी.  

६०. शासक य कामकाजात मराठीचाउपयोग अिनवाय 

रा यशासनाची सव खाती, िवभाग, शासक य, िनमशासक य उप म, महामंडळ,े शासनमा य अनुदािनत सं था 
तसेच रा यातील िविवध िज ातं असणा-या थािनक वरा य सं था इ याद म ये अंतगत तरावर चालणारा 
प यवहार, धा र यांमधील िटपणी (फाइल नोिटंग), न दी, ापन, सूचना, प रप के इ यादी बाबी, तसेच 
बाहेरील जनता, कं ाटदार, उपकं ाटदार, ाहक, पुरवठादार, इ याद बरोबर चालणारा प यवहार, देयके, 
पाव या, जािहराती, नामफलक, सूचनाफलक, मािहतीफलक अशा सव कार या सं ापनासाठी केवळ मराठी 
भाषेचाच वापर करणे अिनवाय कराव.े 

ातील काही बाबतीत शासनाचे प  आदेश व सूचना असूनदेखील यां या अंमलबजावणीकडे दुल  केले 
जात अस याचे िदसून येते. हे गैरवतन मानले जाऊन संबंिधत कमचा-या या सेवापुि तकेत तशी न द केली 
जाऊन या यािव  दंडा मक कारवाई कर यात यावी. (यािवषयी आधीच अि त वात असले या काय ांचे 
काटेकोर पालन केले जाव.े) 

(टीप: गे या काही वषात नावा या िकंवा मािहती या पा ा रा यभाषा मराठीला वगळून इं जी िकंवा िहंदीम ये 
लाव याची अयो य व बेकायदेशीर प त सु  झाली आह.े ितला ताबडतोब अटकाव करायला हवा. रा य 
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शासना या कुठ याही िवभागाला रा यभाषेला बगल देऊन िकंवा ितचे मह व कमी क न इतर कुठ याही 
भाषेला रा यभाषेपे ा अिधक मह व दे याचा अिधकारच नाही, अगदी मं ीमंडळालाही नाही.)    

६१. केवळ मराठीमधील सं ापनच अिधकृत 

िच वाणी, नभोवाणी, वतमानप ,े प कार प रषदा िकंवा इतर कोण याही मा यमा ारे शासना या वतीने 
जनतेला दे याची मािहती, िनवेदन, आवाहन इ यादी कारची सव अिधकृत सं ापने संबंिधत मं याने िकंवा 
शासक य अिधका-याने मराठीतूनच करणे अिनवाय करावे. अ य कोण याही भाषेतून केले गेलेले सं ापन 
शासनाचे अिधकृत सं ापन मानले जाणार नाही असे कायदेशीर बंधन असाव.े 

(टीप: ह ी रा यभाषा मराठीला वगळून इं जी िकंवा िहंदीम ये सं ापन, उद् घोषणा कर याची अयो य व 
बेकायदेशीर प त सु  झाली आह.े ितला ताबडतोब अटकाव करायला हवा. मं ी, पोिलस अिधकारी, इतर 
शासक य अिधकारी ा सवानीच रा यभाषेचे अवमू यन करता कामा नय.े रा य शासना या कुठ याही 
िवभागाला रा यभाषेला बगल देऊन िकंवा ितचे मह व कमी क न इतर कुठ याही भाषेला रा यभाषेपे ा 
अिधक मह व दे याचा अिधकारच नाही, अगदी मं ीमंडळालाही नाही.)   

६२. शासक य लाभांसाठी अिधवासाची व मराठी या ानाची अट 

रा यशासनाची सव खाती, िवभाग, शासक य, िनमशासक य उप म, महामंडळ,े शासनमा य अनुदािनत सं था 
तसेच रा यातील िविवध िज ांत असणा-या थािनक वरा य सं था इ याद कडून नाग रकांना य गत 
तरावर िदले जाणारे कोण याही कारचे परवाने, अनुदाने, शासक य लाभ, कायदेशीर सूट वा सवलती 

इ याद साठी लागू होणा-या अटी वा िनयमां यित र  संबंिधत य ीस महारा ातील अिधवासाब लचे 
माणप  व मराठी बोलण,े िलिहणे व वाचणे ासंबंधीचे पुरेसे ान असणे काय ाने अ याव यक केले जाव.े 

६३. वासी वाहितक संबंिधत मािहती व उ ोषणा मराठीतूनच 

रा यशासना या वाहतूक िवभागातफ सावजिनक प रवहनासाठी परवाने िद या जाणा-या सव वासी 
वाहतुक या वाहनांवर, मागावरील थां यांवर तसेच थानकांवर जनते या मािहतीसाठी दिशत केली जाणारी 
सव कारची लेखी व पातील मािहती, सूचना, प रप के इ यादी तसेच सव उ ोषणा ाधा याने व सवािधक 
ल वेधी प तीने मराठीत िद या जा यात. 

६४. सव आ थापनां ारा जनतेसाठी दि हत केली जाणारी सव िलिखत मािहती व सं ापन ामु याने मराठीत 

दुकाने व आ थापना अिधिनयमाखाली परवाने िमळ यासाठी िकंवा िदले या परवा यां या नूतनीकरणासाठी 
आले या सव आ थापनांना पुढील िनयमाचे पालन कर याचे कायदेशीर बंधन घालाव.े 

आ थापने या बाहेर तसेच आतील भागांत जनते या मािहतीसाठी दिशत केली जावयाची सव कारची 
िलिखत वा छापील व पातील मािहती, सूचना, प रप के, नामफलक, पुि तका इ यादी ाधा याने व सवािधक 
ल वेधी प तीने मराठीत दे याचे बंधन राहील. 

६५. सव किन  यायालयां या कामकाजासाठी मराठी 

मुंबई उ  यायालया या खालील सव किन  यायालयांम ये दाखल केली जाणारी सव करणे सव वी 
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हणजे १०० ट े  मराठी भाषेतूनच असली पािहजेत व या करणी चालिवल े जाणारे सव यायालयीन 
कामकाज ( करण दाखल क न घेण,े सुनावणी, जबानी, उलटतपासणी, चचा, वादिववाद, यायिनवाडा 
इ यादी) मराठी भाषेतूनच झाले पािहज.े इतर भाषांतून सादर कर यात येणा-या कागदप ांचे मराठी पांतर सादर 
करणे संबंिधत प ावर बंधनकारक केले जाव.े मराठी भाषेतील मजकूरच सव वी अिधकृत मानला जाईल ाची 
कायदेशीर तरतूद केली जावी. 

केवळ अ यिधक अपवादा मक व अप रहाय प रि थतीतच संबंिधत प कारास ा अटीतून सवलत दे याचा 
यायाधीशांना अिधकार असावा. 

यायमूत  धमािधकारी सिमती या िशफारशी साक याने अमलात आण या जा यात. 

६६. उ यायालया या कामकाजासाठी मराठी 

तिमळनाडू शासनाने आप या येथील उ  यायालयाचे कामकाज सव वी हणजे १०० ट े  तिमळमधून 
कर यासाठी पाठपुरावा कर यास सु वात केली आहे. या माणे महारा  शासनानेही येथील उ  यायालयाचे 
कामकाजही संपूणपणे हणजे १०० ट े  मराठी भाषेतूनच केले जा यासाठी वरेने पावले उचलावीत. 

६७. ८०% मनु यबळ थािनक अस या या िनयमांचे काटेकोर पालन  

महारा ात उ ोग सु  कर यासाठी वा चालू असले या उ ोगा या मतेत वाढ वा सुधारणा कर यासाठी वा 
आनुषंिगक सुिवधांम ये (वीजपुरवठा, पाणीपुरवठा, इंधन इ०) वाढ वा बदल कर यासाठी रा यशासनाने 
परवाना दे यासाठी संबंिधत आ थापनेत असले या वा योज या जाणा-या मनु यबळापैक  िकमान ८० ट े  
मनु यबळ महारा ातील अिधवासी अस याचे घोिषत करणे बंधनकारक केले गेले आहे. तथािप, अशी 
ित ाप े सरास खोटी िदली जातात व यांची पडताळणी न करताच परवाने िदले जातात. (तिमळनाडूसार या 

रा यांत हा िनयम काटेकोरपणे पाळला जातो.) महारा  रा यशासनाने संबंिधत स म अिधका-यास अशा 
ित ाप ाची जातीने पडताळणी कर याचे बंधनकारक क न याब ल यास य शः जबाबदार धरावे. 

अशी पडताळणी झा यावरच संबंिधत अजावर अंितम िनणय घेतला जावा. 

६८. खासगी िश णसं थां या वेश ि येवर करडी नजर 

महारा  रा यातील िविवध िश णसं थांतफ चालिव या जाणा-या सव महािव ालयांना येक वष  नवीन 
शै िणक वष सु  झा यानंतर १५ िदवसां या आत वेश ि येब ल पुढील तपशील ित ेवर सादर कर याचे 
कायदेशीर बंधन घालाव:े 

१. येक िव ाशाखेसाठी मंजूर केले या येक कार या को ातील िव ा याची एकूण सं या 

२. येक कार या को ाखाली वेश िदले या िव ा याचे नाव, कायमचा प ा, वेशपूव परी ेत संपादन 
केलेली एकूण गुणसं या, अिधवासाब लचे माणप  (लागू होत  अस यास) सादर के याची हमी, 
आकारलेले एकूण िश णशु क 

ित ापूवक िदलेली मािहती चुक ची, अपुरी वा िदशाभूल करणारी आढळ यास संबंिधत सं थेिव  कडक 
कायदेशीर व दंडा मक कारवाई कर याबरोबरच सं थेची मा यता ताबडतोब र  केली जावी. 
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६९. क  सरकारी आ थापनांम य ेि भाषा सू ाचे काटेकोर पालन 

अनेक क  सरकारी आ थापनांम ये यांना लागू असले या ि भाषासू ाचे पालन महारा ात केले जात नाही. 
( ाच सं था सहसा इतर रा यांत मा  यािवषयी अ यंत जाग क असतात.) क ीय शासना या आ थापनांनी 
व उप मांनी ि भाषासू ाचे पालन करणे अिनवाय अस याब लचे प रप क महारा  शासनाने िस  केले 
आह.े ि भाषासू ाचे पालन न करणा  या क  सरकारी आ थापनांिव  रा यशासना या भाषा िवभागाने त ार 
क न यांना िनयमपालनास भाग पाडावे. िवमानतळ, टपाल खात,े रे वे इ यादी सव खा यांवर दबाव आणणे 
अप रहाय ठरत अस यास तेही कराव.े 

७०. रा यातील सव दुकान,े मॉ स, उपाहारगहृे इ याद म ये मराठीतून पा ा, मािहितप के 

 सवसामा य माणसांना वेश असणा या सव दुकानांम य,े मॉ सम य,े हॉटेलांम य,े िव क ांम ये व त सम 
सं थांम ये सव पा ा व मािहतीप के ाधा याने मराठीत असणे अिनवाय कराव.े 

७१. नवीन सां कृितक क ांचे क प हाती घे यापूव  साधनसुिवधां या उपल धतेचा िवचार आव यक 

अनेक िठकाणी सां कृितक कायालये तयार असूनही ती कायाि वत नाहीत. उदा० औंध, पुणे येथे 
महानगरपािलकेतफ उभारलेले सां कृितक संकुल. कुठचेही नवीन कायालय/सुिवधा िनमाण कर यापूव  
अि त वात असले या साधनसुिवधांचा पुरता िवचार होणे आव यक आह.े  

७२. महारा िदन व मराठीभाषािदन मह व 

या माणे वातं य िदन व जास ाक िदनाचा सोहळा साजरा करणे सव शासक य सं थांना बंधनकारक असते 
याच माणे महारा  िदन (१ मे) व मराठी भाषा िदन (२७ फे ुवारी) ा िदवशी सोहळा साजरा करणे हे सव 

महारा  रा यशासनाची सव खाती, िवभाग, शासक य, िनमशासक य उप म, महामंडळ,े शासनमा य 
अनुदािनत सं था तसेच रा यातील िविवध िज ांत असणा-या थािनक वरा य सं था इ याद ना बंधनकारक 
असावे.    

७३. मराठी देवनागरी वणमालेत सुधारणा कर यासंबंधी या शासनादेशािवषयी 

नुक याच घोिषत केले या मराठी-देवनागरी वणमालेत सुधारणा करणा  या शासनादेशासंबंधी सूचना. 

 मराठी-देवनागरी अंक आिण यांचे माणीकृत अ री लेखन: 

१००: शंभर -> यो य ( याच माण ेशत, शे आिण शेकडा हेही श द मराठीत राह ावेत. नाही तर श-ेपाचश,े 
द.सा.द.शे. असे शेकडो वषापूव चे श द व ान न  हायच.े) 

१०००: हजार -> सह  हा िवक प असायलाच हवा. 

लाख/दहालाख -> ल /दशल  हे िवक प उपल ध असावेत. 

कोटी/दहा कोटी -> करोड हा िवक प िदला नाही हे यो यच आह.े पण शाळेत आ ही कोटी/दशकोटी 
असेसु ा हणत असू. (एकम ् थान, दशम ्/दहम ्, शतम ्, सह , दशसह , ल , दशल , कोटी, दशकोटी, 
अ ज… इ यादी). हे सवच राखले पािहज.े  
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भारतीय गिणती परंपरे माणे सं कृत भाषेत उपल ध असणारी (अ जा या वर या सं या दशिवणारी) खव, 
िनखव, शंकू, जलिध, अं य, म ये, पराध अशी नामेसु ा िव मृतीत न जाऊ देता राखली पािहजेत.   

या सूचनांचीही दखल यावी. 

७४. भाषाशु ीिवषयी 

क. मराठीम ये ितश द अि त वात असेल तर िवनाकारण परभािषक श द वीकार याची काहीच 
आव यकता नाही. अनेक वेळा यो य श द मराठीत अि त वात असतात. पण तरीही अनुपयोगाने व 
िवनाकारण परभािषक (िवशेषतः इं जी व िहंदी) श द वापर या या सोसामुळे अि त वात असलेले 
मराठी श दही परके, अयो य वाटू लागतात. (उदा० अनेकांना िवतरण, वाटप या श दांपे ा िडि ट यूशन 
हा श द अिधक जवळचा वाटतो.) श द हे सोपे िकंवा कठीण अस यापे ाही बोल या या, ऐक या या 
व वाच या या सरावानेच मु यतः अंगवळणी (कानवळणी?) पडत असतात. यामुळे वभाषेतील 
नवीन श द वापरणे सु  क न यांचा सराव होऊ ावा. महापौर, हता मा, वाचनालय, लोकसभा, 
िवधानसभा, आमदार, नगरसेवक, महापािलका अशा अनेक संक पना नवीन िकंवा मूळ या परदेशी 
असूनही यांना योजलेले श द आज आप याला परके वाटत नाहीत. याउलट गे या दशकात अंगवळणी 
पालेले काही श द आजची वतमानप े व दू रदशन वािह या यां या कृपेने आज परके वाटू लागले असनू 
यां या जागी इं जी िकंवा िहंदी श द ढ होऊ पहात आहेत. उदा० टीम (संघ), अथसंक प (बजेट), 

हता मा (शहीद), प  (पाट ), कलाकार (आिट ट) इ यादी. अशा कारे जाणूनबुजून ढ असलेले 
श द घालवून देऊन परभािषक श द ढ करणे पूणपणे चुक चे आह.े शरीरशा , वै क, गिणत, 
अ या म, त व ान, अशा कार या अनेक िवषयांत सं कृतभाषे या वारशामुळे मराठीला अनेक श द 
उपल ध आहेत. ते िव मृतीत जाऊ न देता पन ीिवत करावेत.  

ख. िजथे श य ितथे मराठी ितश द अव य िनमाण करावेत. सं कृतसार या भाषेची पाठराखण असताना 
नवश दिनिमती फार कठीण नाही. अशाच कारे िवसा या शतकात नवीन संक पनांना हजारो ितश द 
िनमाण केले गेले व ते आज इतके ढ झाले आहेत क  ते पूव  न हते यावरही िव वास न बसावा. उदा० 
वातं य, नोकरशाही, लोकशाही, पाणबुडी, नौदल, इ यादी, िनषेध, िव े ता, मांक, िदनांक, डांगण, 

मािसक, शाळा, िव ापीठ इ यादी. वभाषेतील श दच अथ समज या या ीने िकंवा दीघकाळ ल ात 
राह या या ीने अिधक यो य ठरतात. उदा० अ निलका, वासनिलका हे श द oesophagus व 
trachea या श दांपे ा शाळकरी मुलांनाही समज यास सोपे व अिधक अथपूण आिण हणूननच 
िचरकाल ल ात राह यास अिधक यो य असे ठरतात.      

ग. िजथे अ याव यक व अप रहाय असेल ितथेच परभाषेतील श द वीकारावा. अ यथा तसे करणे श यतो 
टाळावे.  

७५. प रिश  ० १: लेखनप ती/वा योग पुनिवचार 

१. मराठीम ये वापर होताना कालांतराने अप ंश होऊन ढपणे ढ झालेले श द वीकारायला हरकत 
नसावी. उदा० सामु ी, उपरो , त , दैिद यमान इ यादी. (अथात त ांनी नीट िवचार क नच यावर 
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िनणय यावा. कुठ याही श दाचा अप ंश सापड यावर लगेच तो मा य क  नय.े)   

२. सं कृतम ये असले या अथापे ा वेग या अथाने ढ झाले या श दांब ल: वरील माणेच. 

३. चुक या प तीने ढ झाले या श दांब ल: मराठी भाषे या वापरा या ओघात कालांतराने अप ंश पावले 
अस यास वरील मु ा ’अ’ माण ेते ढपणे ढ झालेले अस यास मा य कर याब ल त ांनी िवचार 
कर यास हरकत नाही. (उदा० संयु क, िवरोधाभास, यंगिच ) परंतु परभाषेम ये (िवशेषतः 
िहंदीम ये)अप ंश पावून ढ झालेले श द मराठीम ये यां या ऐवजी इतर यो य श द उपल ध 
असतानाही जसे या तसे चुक या व पात मराठीम ये मळुीच वीका  नये. उदा० य त (कामात, 
गक, म , कायम  याअथ ), दशक ( े क), सुर ा बल (सुर ा दल या अथ ), वराज ( वरा य), 
प रवार (कुटुंब या अथ ), िश ा (िश ण या अथ ), वग य ( वगवासी, कैलासवासी या अथ ), गव 
(अिभमान या अथ ), मानसरोवर (मानससरोवर), आ मसमपण (शरणागती याअथ ), िशडी (िजना, 
दादर या अथ ), सू  ( ोत - सोस या अथ ), अनुसंधान (संशोधन या अथ ), संशोधन ( बदल, 
सुधारणा या अथ ). 

४. मोडी ही शॉटहँड माणे अपूण िलपी आह.े मराठी, सं कृत इ यादी गत भाषा िलिखत व पात 
दशिव यास देवनागरी िलपीच यो य आहे. अपुरे वर अस यामुळे इं जीभाषेत जसा लेखना या बाबतीत 
ग धळ तसा जाणूनबुजून वतः या डो यावर लादून घेऊ नय.े  

५. सं कृतचे िनयम हे सवयो य आहेत. यात सुलभीकरणा या नावाखाली तीस-प तीस वषापूव  जो ग धळ 
केला तोच खूप झाला. आता आणखी मुळीच नको.  

६. अशा कारे पु हा वारंवार अनथ, गैरसमज हो याची श यता वाढते. श य तेव ा माणात 
सं कृत माणेच सामािसक श द िलहावेत.  

७. सं कृतमधील िनयम भाषािव ानाला व उ ारां या नैसिगक िनयमांना पूणपणे ध नच आहेत. 
सं कृतमधील पूव पासून चालून आले या  िनयमांना अपवाद के यावर अनथ व गैरसमज वाढतात. ते हा 
सं कृतातील िनयम सुलभीकरणा या नावाखाली मोडू नयेत.  

८. सं कृतमधील िनयमच पाळावेत.   

७६. मसु ातील प रिश  ० २: अ योगाह श दाचंी सूची: 

१. समाजाला आव यक असणारा कुठलाही यवसाय (िवशेषतः मूलभूत यवसाय) हीन ठ  शकत नाही 
(अगदी वे या यवसाय सु ा). यामुळे कुठलाही यवसायवाचक श द अ योगाह अस याचे कारण नाही. 
चांभाराऐवजी चमकार, भटजीऐवजी ा ण, वे याऐवजी देहिव य करणारी ी (दोन अ री एका श दा ऐवजी 
दहा अ री तीन श द?), बाटगा असे श द वाप न मूळ अथ काही बदलणार नाही. मा  नवीन श दाला तो 
जुनाच अथ िचकटतो. खेडवळ ऐवजी खेडूत हणून काय साधू शकते हे समजले नाही.   

िशवाय चांभार ऐवजी चमकार, सोनार ऐवजी सुवणकार, हावी ऐवजी नािभक अशा कारे केवळ सं कृत श द 
वापर यामुळे मूळ यवसाय बदलतो का? सं कृत श द वापर यावरच तो यवसाय सुसं कृत वाटायला 
लागतो का? मूळात याला मराठीतील ढ नावाने संबोिधत के यास तो असं कृत वाटणे हे याकडे तसे 
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पाहणा  या य ी या सामािजक िवषमता मान या या ीमुळेच असत.े हणजे एखादा यवसाय सुसं कृत 
िकंवा असं कृत वाटणे हे कानाला ऐकू येणा  या नावावर नाही तर पाहणा  या या ीकोनावर अवलंबून असत.े 

चोरी, ह या, घरफोडी, ाचार, बला कार हे ‘उ ोग’ वा ’ यवसाय’ समाजाला अपकारक व हणूनच हीन व 
व य कारचे आहेत. इतर कुठ याही ामािणकपणे कराय या यवसायाब ल लाज का बाळगावी? चोरी 
ऐवजी चोयकम असा सं कृत श द वापर यास या यवसायाचे उदा ीकरण, सुसं कृतीकरण होते का?  

िम टर (पती, नवरा, दादला, घो, मालक, घरवाला), िमसेस (प नी, बायको, मालक णबाई, घरवाली), अशा 
बाबतीतही खो ा क पनांमुळे आपण इं जी श द वाप न आपले श द घालवून बसतो हे सवथा अयो य 
आह.े इं जदेखील टॉयलेट (परसाकडे, संडास) अशा अनेक बाबतीत केवळ ित ेसाठी च श द वाप न 
आपले मूळचे श द घालवून बसल.े याने काय फायदा झाला? जुना मूळचाच अथ नवीन श दाला िचकटतो.  

पृ  या श दाचा एक अथ आपट या सं कृत-इं जी श दकोशात “The page of a book” असा प पणे 
िदलेला आहेच. िशवाय मलपृ , मुखपृ , पृ  मांक, असे श द स या नीटपणे ढ आहेत. पूव  भूजप ांवर 
िकंवा इतर कार या पानांवर लेखन केले जाई. यामुळे पान हा श द देिखल याच अथाने ढ आह.े यात गैर 
काहीही नाही. यात िवनाकारण बदल क न ग धळ िनमाण क  नये.    

७७. शाळांम य ेजातीसंबंधी मािहती 

सव शासक य शाळांम य े (िवशेषतः खेडेगावांत) मुलां या जातीसंबंधीची मािहती व आकडेवारी मु य 
फ यावर िलिहलेली असत.े यावर बंदी घालावी. जात हा मु ाच सवानी समाजात श य या सव बाबतीत 
िवसरायला हवा. मुलांना एकमेकांची जात पु हापु हा ल ात आणून देऊन भेदभावास अ य पणे उ ेजन 
िमळते. हे चुक चे आहे. संबंिधत िनयमात बदल करावा. शासक य अहवालाम ये ायची मािहती शाळांनी 
िनयमा माणे पुरवावी. पण याची सतत जािहरात कर याची आव यकता नाही.    

७८. बोलीभाषाचंे जतन 

बोलीभाषांचे जतन क न यातील श दसंप ी व ान मराठीम ये उपल ध क न दे यासाठी कोशिनिमती 
करावी. बोलीभाषा बोलणा  या मुलांना मािणत मराठी िशक यासाठी िवशेष य न करावेत. पण रा या या 
िविवध भागातील लोकांम ये संपकाचा सेतू हणून िश णासाठी व अिधकृत लेखनासाठी व सं ापनासाठी 
मािणत मराठी भाषाच सव  वापरली जावी.  

७९. गुजराथी सािह य अकादमीस १ कोटी? 

ह ीच महारा  शासनाने गुजराथी सािह य अकादमीस १ कोटीचे अनुदान िद याचे वृ  वाचल.े मराठी भाषा, 
सं कृती, िश ण या संबंधातील सं थांना पुरेसे अनुदान दे यास पैसे नसणा  या शासनाने असा परमाथ कर याचे 
काहीच कारण नाही. घर यांना उपाशी ठेऊन शेजा  याला मेजवानी देणाची वृ ी कौतुका पद तर नाहीच उलट 
िनषेधाहच आह.े  

८०. र यांवरील पा ा 

र यांवरील थानदशक, मागदशक, िकंवा वाशां या मािहतीसाठी असले या तसेच वाहतुक या 
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िनयमांब ल या पा ा मु यतः मराठीत ह याच. आव यक वाटेल ितथे या इं जी िकंवा इतर भाषांत 
असायला हरकत नाही. पण मराठी भाषा सवािधक ाधा याने व सवािधक ल वेधीपणे उपि थत असायलाच 
हवी. (ह ी गे या काही वषात मुंबई व इतर शहरात अशा पा ा रा यभाषा मराठीला वगळून इं जी िकंवा 
िहंदीम ये लाव याची अयो य व बेकायदेशीर प त सु  झाली आहे. ितला ताबडतोब अटकाव करायला हवा. 
रा य शासना या कुठ याही िवभागाला रा यभाषेला बगल देऊन िकंवा ितचे मह व कमी क न इतर 
कुठ याही भाषेला रा यभाषेपे ा अिधक मह व दे याचा अिधकारच नाही, अगदी मं ीमंडळालाही नाही.)   

८१.  पयटकांसाठी नकाश े

पयटकां या ( थािनक, पररा यांतील व परदेशी) सोयीसाठी सव महानगरांत व नगरांत तपशीलवार नकाशे 
वाजवी िकंमतीत उपल ध क न िदले जावेत. ते मराठी व याचबरोबर इतर कुठ याही उिचत भाषेत असावेत.   

८२.  मराठी मागदशक/वाटाडे (गाईड) 

महारा ातील सवच मह वा या पयटन थळी मराठीम ये मािहती सांगणारे मागदशक/वाटाडे (गाईड) उपल ध 
असायला हवेत. अशाने थािनक लोकांना रोजगाराचे साधनही उपल ध होत.े यासाठी थािनक लोकांना 
िश ण दे याची यव था करावी.  

८३. रेिडयोवरील मराठी काय म 

गरीब माणसासाठी  रेिडयो हे एक मह वाचे मनोरंजनाचे साधन आहे. हणूनच रा यातील येक (सरकारी व 
शासक य) रेिडयो वािहनीने िदवसा या वेळेत (सकाळी ६ ते रा ी १० वाजेपयत) िकमान एकचतुथाश वेळ 
मराठीमधील काय म ेिपत कर याचे काय ाने बंधनकारक कराव.े    

८४.  नाटकांना करमणूक करातून सवलत 

मराठी ग  व संगीत नाटकांना करमणूक-करामधून पूणपणे सूट ावी.  

८५.  ि भाषासू ाचा अवलंब महारा  शासनाने क  नय े

ि भाषासू ाची िनिमती क  शासनाने केवळ आपले िवभाग, उप म व आ थापना ां यासाठीच  केलेली 
असून ते सू  रा य शासनाचे िवभाग, उप म व आ थापना ांना लागू नाही. रा याला एकभाषासू च 
(रा यभाषेसंबंधी) लागू आहे. हणूनच महारा  शासनाने आपले िवभाग, उप म व आ थापना ां यासाठी 
तसेच जनसंपकाशी संबंिधत असले या सव सं ापनासाठी केवळ मराठी भाषेचाच उपयोग केला पािहजे. 
अलीकडे महारा  शासना या अिधकारात असलेली पोिलस खाते, वाहतूक खाते तसेच नगरपािलका 
इ याद या जनसंपका या सं ापनात मराठी भाषेचा वापर कमी होत चाललेला िदसून येतो. रा यातील जनतेशी 
रा या या थािनक भाषेतच सं ापन होणे बंधनकारक केले पािहज.े तसे न करणा  या अिधका  यावर दंडा मक 
कारवाई केली जावी. 

८६. वाचनसं कृती जोपास यासाठी ंथालये व वाचनालय े

१. ामीण भागात वाचनसं कृतीची चळवळ पसरिव यासाठी शासनाने गावोगावी आव यक या पायाभूत 
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सुिवधा उपल ध क न ा यात व ंथालयांसाठी वेळोवेळी नेमले या सिम यां या िशफारश ची 
अंमलबजावणी करावी. 

२. महारा ात िस  होणारे िविवध कारचे कािशत सािह य िकंमती या ीने न परवडणारे अस यामुळे 
एकूणच ंथखरेदीिवषयी जनता हणावी तेवढी उ सुक नसते. हणून रा यशासनाने वतः ंथ खरेदी 
क न वाचनसं कृती जोपास यासाठी पु तकां या िकमती िकफायतशीर असणे गरजेचे आहे. पु तकां या 
िनिमतीचा खच कमी झा यास ंथखरेदीला चालना िमळू शकते हे यानात घेऊन महारा ातील काशकांना 
मराठी भाषेतील पु तकां या मु णासाठी सवलती या दराने कागदपुरवठा कर यात यावा. 

३. महारा  शासनातफ िकशोर व शेतकरी मािसकां माणेच, ि या, त णवग, िव ाथ , वय-ंउ ोजक, 
यावसाियक इ यादी सामािजक गटांसाठी मािसके अ यंत वाजवी िकमतीत उपल ध क न दे यात यावीत. 

८७. मराठी भाषेतील ावी यशोध परी ा 

रा ीय व रा य पातळीवरील ाशोध परी ां या धत वर महारा  शासनाने मराठीभाषा ावी यशोध परी ा 
या यात व उ ीण झाले या िव ा याना पा रतोिषके व िश यवृ ी ावी. 

८८.  मराठी अिधका  याचंी िनयु ी 

महारा ातील क ीय आ थापनांम य ेमराठी भाषा अिधकारी ठेव याबरोबरच टाफ िसले शन किमशनसार या 
नोक  या देणा-या आ थापनामं येदेखील मानव संसाधन अिधकारी / यव थापक ( ूमन रसोसस ऑिफसर 
वा मॅनेजर) नेमले जाणे आव यक आह.े या मराठी मुलांना मराठीम ये मुलाखती ावया या असतील यांना 
स मानाने मुलाखती दे यास मदत करावी. हणज ेक ीय आ थापनांमधील मराठी मुलांची भरती ाधा य माने 
होऊ शकेल.  

महारा ातील या क ीय आ थापनांम ये सव शाखा वा िवभाग ध न १००० वा याहन अिधक मनु यबळ 
िनयु  केलेले असेल या आ थापनांसाठी मानव संसाधन यव थापक महारा  शासनाकडून ितिनयु ीवर 
िदले जावेत. या पदावरील य ी मराठीच असणे आव यक कराव.े 

८९.  लोकसं कृती या अ यासासाठी थोर य ची च र साधन ेआव यक 

जागितक, रा ीय तसेच रा य पातळीवर सािह य, कला, समाजकारण, देशकारण इ यादी े ांत असामा य 
कतृ व केले या थोर मराठी य ची महारा  शासनातफ च र साधने िस  केली जावीत, हणजे भावी 
िपढीला ती आदश व मागदशक ठरतील, याच माणे महारा ातील तसेच महारा ाबाहेरील जतनेला, 
अ यासकांना, संशोधकांना या थोर मराठी माणसांची व महारा ाची खरी ओळख क न िदली जाऊन यांचा 
स मान केला जाईल. 

९०. महारा ा या इितहासाचे संकलन 

इितहास असे सांगतो क  मराठी रा यक यानी अटकेपासून तंजावरपयत आिण गुजराथपासून बंगालपयत आपले 
वच व िस  केले होते. अशा ा वैभवशाली मराठी सा ा याचा इितहास अनेक इितहासकारांनी वेगवेग या 
काळात व वेगवेग या मयादेत िलहन ठेवला आह.े हा सव सम  इितहास एक  संकिलत क न याची 
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अिधकृत आवृ ी महारा  शासनाने वतं पणे तयार करवून घेऊन उपल ध करावी.  

९१.  मराठी भाषसेंबंधी या िवशेष संशोधनाला उ ेजन 

मराठी भाषा, ितचा वापर, ितचा िवकास, इितहास, मराठी भाषेतील ान, भाषािव ान, इ याद या बाबतीत 
संशोधनास उ ेजन ावे व िवशेष शंसनीय संशोधनास पुर कार ावेत.  

९२.  आयुविदक औषधी वन पती व इतर भारतीय वंशा या झाडांची लागवड व जोपासना 

महारा ातील सामािजक वनीकरणा या िविवध उप मांखाली ऑ टेिलयातील अकेिशयासार या झाडांची 
लागवड न करता याऐवजी भारतीय हवामानास पोषक व उपकारक असणा  या भारतीय वंशा याच झाडांची 
लागवड व सार कर यात यावा. ामुळे भारतीय वंशा या झाडांचे िनवशीकरण हो याचा धोका टाळता येईल. 
िशवाय केरळ रा या माणेच मो ा माणात आयुविदक मह व असणा  या वन पत या सं थां या तसेच 
खासगी तरावरील लागवडीला ो साहन िदले जावे. आयुविदक वन पत या िवपुल उपल धतेमुळे रा या या 
आिथक अथ यव थेला हातभार लागू शकेल, तसेच केरळ माणेच पयटकांसाठीही ते एक आकषण ठरते. 

९३. नैसिगक वैिव य जप यासाठी असामा य जाती या वन पती, वृ , ाणी, प ी ाचंे जतन, जोपासना व 
संवधन 

महारा  रा याचे नैसिगक वैिव य जप यासाठी असामा य जाती या व िवशेषतः नाश पाव यास आले या 
जाती या वृ , ाणी, प ी ांचे जतन, जोपासना व संवधन कर यासाठी अभयार ये िनमाण करावीत व यांची 
यो य जोपासना करावी. 

९४.  सािह य, कला व सं कृती या संवधनास उ ेजन दे याब ल करसवलतीचा लाभ 

या य ी, सं था वा उ ोग, महारा ातील थािनक भाषा, कला व सं कृतीची जोपासना व संवधन 
कर यासाठी िवशेष, शंसनीय उप म (शै िणक, पधा मक, दशना मक, िश णा मक, इ यादी)  
राबवतील यांना या उप मांसाठी केले या खचा या माणात करसवलत दे यात यावी. 

९५.  सायबर कॅफम ये यूिनकोड, इि ट कळफलकाचा आराखडा आव यक 

रा यातील सव इंटरनेट कॅफना अनु ाप  देताना िकंवा यांचे नूतनीकरण करताना यां या येक संगणकावर 
युिनकोडाधा रत देवनागरी मराठी टंक व संबंिधत भाषाबदल अिनवायपणे उपल ध असणे अिनवाय हव.े 

९६. िकंडलसाठी मराठी पु तकांची तयारी 

मराठी भाषेतील पु तकांची िकंडल आवृ ी तयार कर या या ीने महारा  शासनाने संबंिधत जबाबदारी रा य 
मराठी िवकास सं थेसार या यो य या सं थेवर सोपवावी. 

९७. महारा ातील संगणक यवहारात सव  युिनकोड व इि ट कळफलकाचा वापर 

(अ) यूिनकोड 

भारतात आिण जगभर यूिनकोड ही संकेत णाली वापरली जात अस याने संगणक य यवहार करणे सोयीचे 
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झाले आह.े हणूनच पुढील बाब चा वरेने िवचार कर यात यावा: 

१. महारा  शासना या संकेत थळासाठी यूिनकोडचा वापर करणे आव यक आह.े क  शासनाने सव 
रा यांना यूिनकोडचा वापर करणे अिनवाय केलेले आहे हे यानात याव.े 

२. संकेत थळाला भेट देताच स या थम इं जी भाषेतील मजकूर असलेले मुखपृ  कट होत,े याऐवजी 
थम मराठी भाषेतील मजकुराचे मुखपृ  कट होणे आव यक आह.े मराठी भाषेतील मजकुराला पयाय हणून 

इं जी मजकूर उपल ध हो यास हरकत नाही. 

३. महारा  शासना या िविवध खा यांम य,े िवभागांम य,े िनमशासक य सं था, उप म, थािनक 
वरा य सं था (महानगरपािलका, नगरपािलका, नगर प रषदा, ामपंचायती वगैरे), शासनाने अिधकृत 

केले या वाय  महामंडळांसार या सं था, अनुदािनत तसेच िवनाअनुदान त वावर मंजुरी िदले या 
िश णसं था, बँका, िव ीय सं था, आिण महारा  शासनाचा ा रा यातील जनतेचा या या सं थांशी 

य  वा अ य  संबंध येतो अशा सव आ थापनां या दैनंिदन यवहारासाठी िजथे िजथे संगणकाचा वापर 
केला जातो ितथे ितथे यूिनकोड संकेत णाली वाप न मराठीचा वापर करणे अिनवाय कराव.े 

४. महारा  ानमहामंडळाकडून रा यभरात एमएससीआयटी या परी ा घेत या जातात. शासक य सेवेत 
ही परी ा उ ीण असणे अिनवाय आहे. असे अस यामुळे एमएससीआयटी या अ यास मात यूिनकोड 
संकेत णाली या साहा याने मराठीतून संगणकावर यवहार कर यासाठी आव यक असले या िश णाची 
सोय क न देणे आव यक आह.े 

५. महारा  रा यात िजथे िजथे संगणक यवहाराचे ाथिमक ान ा  हो यासाठी िश ण म राबिवले 
जातात ितथे ितथे सव  यूिनकोड संकेत णाली या साहा याने संगणक यवहार कर याचे िश ण देणे 
अिनवाय कराव.े 

(आ) यूिनकोड संकेत णालीवर आधा रत टंक 

१. यूिनकोड संकेत णालीचा वापर केलेला ‘मंगल’ हा केवळ एकच टंक स या िवंडोज ा चालन 
णालीसोबत (ऑपरेिटंग िसि टम) मु  व पात उपल ध क न दे यात आला आहे. परंतु ा टंकात काही 
ुटी व दोष आहेत. महारा  शासनाने सदर ‘मंगल’ ा टंकात असले या ुटी व दोष दू र क न घेऊन तो 

माय ोसॉ ट या िवंडोज चालन णालीबरोबर मु  व पात उपल ध क न दे याची यव था करावी. 

२. यािशवाय, मराठीसाठी मंगल यित र  आणखीही चार-पाच टंक िवंडोज ा चालन णालीसोबत 
मु  व पात उपल ध क न ायला हवेत.  

३. मराठी िलपीसाठी िविवध कारचे टंक िवकिसत क न पुरिवणा  या सी-डॅक, मो ूलर इ फोटेक, 
एपीएस वगैरे सव सॉ टवेअर िनमा यांना आपापले टंक यूिनकोिडत क न उपल ध क न देणे अिनवाय कराव.े 

४. न याने िस  झाले या यूिनकोड ५.१ मधील देवनागरी वणा या सूचीव न असे िदसते क  
यूिनकोडने 'अ ॅ' हा वतं  वण (कोड मांक ०९७२ देऊन) हणून संमत केला आह.े मा , आपली पूव पासून 
या वणासाठी मागणी होती या मराठी देवनागरीत वापर या जाणा  या 'श' व 'ल' ा वणाना अजूनही 

यूिनकोडने समंती िदलेली नाही. ासाठी न याने पावले टाक यास संबंिधत े ातील अिधकारीवगास सांगावे. 
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५. यूिनकोड या देवनागरी वणसंचात मराठीम ये वापरल े जाणारे जाणारे 'श' व 'ल' ह े वण मराठी या 
कृती माणेच कट होणे आव यक आह.े येक भाषे या िलपीची काही िविश  कारची वैिश े असतात 

हे वा तव वीका न या या िलपीसाठी वतं  वण वा टंक िनमाण केले गेले पािहजेत. सार या िदसणा  या 
िल यांना एकाच मापात देवनागरी असे संबोधून िहंदी, नेपाळी, क कणी, बोडो वगैर ेइतर भाषां या िल यांतच 
सामावले जाऊ नय.े 

६. माय ोसॉ ट िवंडोज म ये युिनकोडसाठी अस ये या सोय म ये देवनागरीची सोय िनदष असावी. 
‘मंगल’ ा टंकातील टुी दु त क न वेबवरील मराठी सािह याची यवि थत मांडणी व तुती हो यासाठी 
िवंडोजम ये िकमान ४-५ देवनागरी िविवध कारच ेटंक उपल ध क न िदले जावेत. 

७. मराठी या वणमालेत ’ ’, ’ ’ ही जोडा रे हे वतं  वण मानले जात अस यामुळे युिनकोड 
प तीम ये ‘ ’ व ‘ ’ ा अ रांसाठी वतं  code points असावेत. तसेच ‘रकार’ (उदा०‘वा या’ मधील 
अधचं ाकार ‘र’) व ’रफार’ ा यासाठी सु ा िभ  असे वतं  code points असावेत. ामुळ े
’अिधका  याला’ या श दातील ’का  या’ व ’कायाला’ या श दातील ’काया’ यां या म ये फरक केला जाऊ 
शकेल. वरील उपायांमुळे संगणकावरील मराठी पा ामधील िविश  वण ( , ,  य आिण य) िकंवा यांचा 
अंतभाव असलेल ेश द (वणसमु य) िकंवा श दसमु य यांचा शोध (find, search) सवसामा य शोध 
तं ान प ती वाप न घेणे श य होईल. िशवाय िविश  (unique) मवार लावणी (sort order) 
कर यासाठीदेिखल ही गो  अ यंत मह वाची आह.े  

८. मराठीम य ेएखा ा अनु वाराचा उ ार (तो अनु वार या अनुनािसक यंजना या ऐवजी िलिहला 
आहे याचा उ ार) हा या अ रावर अनु वार िदला आहे या या पुढील यंजनावर अवलंबून असतो. उदा० 
अंग, पंच, गंड, अंत, संप, या श दामधील अनु वार अनु मे ङ् , ञ् , ण् , न् , म्  ा अनुनािसक यंजनां या 
ऐवजी आले आहेत. तर य, र, ल, व, श, ष, स, ह,  या अ रां या संदभात इतर कुठलेही अनुनािसक न 
लागता यांचा अंव ् असा उ ार होतो. जसे कंस, संवाद, अंश, िहंसा, संहार, िसंह, सं ा इ यादी. हणजे टंकन 
करताना अनु वार िदला गेला तर याला लागू होणारे code points हे यापुढील यंजनाव न ठरवावे 
लागतील. असे झाले तरच लोकमा य िटळकांनी शाळेत िलिहलेले संत, स त व सन् त, हे ित ही श द 
संगणकामधील शोधयं ा या ीने व मवार लावणी या ीने समान (equivalent) ठरतील. 

९. महारा ात िवक या जाणा या सव चलभाषामं ये (मोबाईल फोनम य)े मराठी-देवनागरी वाच याची व 
श यतो मराठी-देवनागरीतून टंकन कर याची सोय असावी. ासाठी सवसमाियक एकसू ी िनयम ठरिवले 
जाऊन यांचे पालन सव चलभाष कंप यांना करायला लावावे जेणेक न एका कंपनी या चलभाषामधून 
पाठवलेला संदेश दुस  या कंपनी या चलभाषाला समजेल.   

(इ) इि ट कळफलक 

टंकयं े व संगणक ां या वापरासाठी लॅिटन/रोमी िलपीतील कळफलकातील िटयन (QWERTY) 
वण यव था जगातील सव िठकाणी माणभूत मानली गेलेली अस याने कोण याही देशातील कुणाही य ीला 
कुठेही या कळफलकाचा वापर करताना अडचण भासत नाही. भारतातील िविवध भाषांतील टंकनासाठी मा  
िजतके सॉ टवेअर िनमाते िततके िनरिनरा या वण यव था असलेले कळफलक आहेत; येक सॉ टवेअर 
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िनमा याला जी वण यव था शा शु  व तांि क ा सुयो य वाटते ितला अनुस न याने आपला कळफलक 
िवकिसत क न तो वापर याची िशफारस वापरक यास केलेली आह.े अथात, या कळफलकासोबत रेिमं टन, 
गोदरेज, कृती, आकृती, फोनेिटक, इि ट वगैरे इतरही पयायी वण यव थेचे कळफलक देऊन वापरक याची 
गैरसोय होणार नाही ाची द ता घेतलेली असत.े परंतु, भारतीय भाषांतील िनरिनरा या िल यांसाठी सी-डॅक 

ा सं थेने िवकिसत केलेला इि ट (इंिडयन ि ट) हा कळफलक वापरक या या गरजा बहतांशी पूण 
करीत अस याने व तो माणभूत मानला गेला अस याने महारा  शासनाने आप या अिधकारातील सव 

े ातंील वापरक याना तसेच िनमशासक य व खासगी े ांतील वापरक याना याच कळफलकाचा पुर कार 
करणे आव यक आहे. क  शासनानेही ाच इि ट कळफलकाचा वापर कर यासंबंधी सूचना िदले या 
आहेत.  

अथात, ा िठकाणी हेदेखील प  करणे आव यक आहे क , स याचा इि ट कळफलक हा िनद ष नाही. 
यात खालील ुटी व दोष आढळतात, ते शासनाने सी-डॅककडून दू र क न घेणे अिनवाय आह.े  

१. मराठी देवनागरी िलपी या इि ट कळफलकात ‘अ ’ॅ, 'श' व 'ल' ा वणाचाही समावेश होणे 
अ याव यक आह.े ह े तीनही वण महारा  शासनाने अलीकडेच संमत केले या सुधा रत वणमालेम य े
दशिवलेल ेआहेत. ‘अ ॅ’ ा वरासाठी वतं  कळ उपल ध क न देणे तांि क ा श य होत नस यास 
जा तीत जा त दोन कळ चा उपयोग क न हा वण टंकता आला पािहज.े (स या हा वण जसा कट हायला 
हवा तसा टंक यासाठी कळफलकातील अ, कंटोल, िश ट, १ व २ अशा एकूण पाच कळ चा मवार वापर 
करावा लागतो!) 

२. स या या इि ट कळफलकात अ या रचा अधचं ाकार वण (‘र्  ’)टंक याची सोयच उपल ध 
नाही. यामुळे ब  या, कै  या, त  हा, व  हाड ांसारखे श द टंक यासाठी नाइलाजाने संयोगिच हाचा (-) वापर 
करावा लागतो. (ओळीतील शेवट या श दात असा संयोगिच हाचा वापर केला तर संगणकातील सॉ टवेअरला 
तो श द तोड याची आ ा िमळते व श द दोन ओळीत िवभागला जातो!) हणून, ‘र्  ’ हा वण मराठी 
देवनागरी या इि ट कळफलकात उपल ध क न घेणे आव यक आहे. इथेही, ‘र्  ’ ा वणासाठी वतं  
कळ उपल ध क न देणे तांि क ा श य होत नस यास जा तीत जा त दोन कळ चा उपयोग क न हा 
वण टंकता आला पािहजे अशी सोय क न ावी. (स या हा वण जसा कट हायला हवा तसा टंक यासाठी 
कळफलकातील र, हल त, िश ट, कंटोल व १ अशा एकूण पाच कळ चा मवार वापर करावा लागतो!)  

३. जोडा रांची आडवी व उभी मांडणी क न सव कारे श द टंकणे श य हायला पािहज.े स या मंगल 
हा टंक वाप न वणाची केवळ आडवी मांडणी क नच श द (उदा० ह , ब ा) टंकता येतात. सव श द 
आडवी जोडणी, उभी जोडणी, हल तिच ह, परसवण वगैरे योजून (ह , ब ा, ब  दल, ब ल, स त, य  न, 
य न, क ा) िविवध कारे टंकता आले पािहजेत. 

४. स या या देवनागरी इि ट कळफलकात पूणिवराम (.) व व पिवराम (,) ही दोनच िवरामिच हे 
उपल ध आहेत. मह वाची व सवसामा यपणे वापरली जाणारी निच ह (?), उ ारिच ह (!), अधिवराम 
(;), ि िबंदुिच ह (:), एकेरी व दुहेरी अवतरणिच हे (‘, “, ’, ”), िवसगिच ह (:), िवक पिच ह (/), अशी 
िवरामिच हे तसेच अिधक (+), गुिणले (+) अशा कारची गिणती िच हे उपल धच नाहीत. िशवाय @, #, 
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%, *, <, > इ यादी इतर संकेतिच ह ेतसेच िविवध कारचे कंससु ा ({}, []) वापराव ेलागतात. अशा 
िविवध कारची मािणत इं जी कळफलकावर नेहमी उपल ध असणारी संकेत िच हे मराठी देवनागरी 
इि ट कळफलकात उपल ध क न देण ेआव यक आह.े  

५. देवनागरी मराठी टंक व कळफलक यांची योजना करताना वतं पणे मराठी भाषेची वैिश े व 
आव यकता िवचारात घेऊनच करायला हवी. देवनागरी मराठी टंक व कळफलक हे कसेही क न िहंदी माणेच 
बनिव यासाठी मराठीसाठी कसलीही तडजोड क न यांची रचना िहंदी या गरजां माणे करणे हे सवथा अयो य 
आह.े बंगाली, तिमळ, गुजराथी अशा इतर भाषां माणेच मराठी ही वतं  व गत भाषा आहे व इतर 
भाषां मानेच ितची काही वैिश े आहेत. यामुळे ितला िहंदीची उपभाषा अस यासारखी वागणूक न देता इतर 
भारतीय भाषां माणेच वतं  मह व ायलाच पािहज.े      

६. सव भारतीय भाषांतील िल यांसाठी (इंिडयन ि ट) इि ट कळफलकाची िनिमती झालेली 
अस यामुळे कोण याही एका भारतीय भाषािलपीतील मजकूर दुस  या भारतीय भाषािलपीम ये िल यंत रत होणे 
आव यक आह.े उदाहरणाथ, संगणका या चालन णालीत भाषाबदल करताच आधी या भाषािलपीतील 
स यमेव जयते हे श द, व दे मातरम् िकंवा जनगणमन ांसारखी रा गीते एका िलपीतून दुस  या िलपीत 
कोणताही बदल न होता दुस  या िलपीत कट होणे आव यक आह.े 

(ई) मराठी देवनागरी िलपीतील टंिकत लेखनाचे पीडीएफ करण 

मराठी देवनागरीत टंकले या मजकुराची पीडीएफ पी (पोटबल डॉ यूमट फॉरमॅट) आवृ ी करता येणे हे या 
या पीडीएफ सॉ टवेअर साधना या मतेवर तसेच टंकन कर यासाठी वापरले या टंका या व पावर 

अवलंबून असते. (साळुंखे सिमतीने शासनास सादर केले या महारा  रा या या सां कृितक धोरणा या 
मसु ाची जी पीडीएफ आवृ ी जनतेकडून सूचना मागिव यासाठी उपल ध क न िदली आहे ितचा येथे 
उदाहरणादाखल िनदश करता येईल. ा पीडीएफ आवृ ीतील मजकुरात प व ट ा अ रां या जागी सव  
केवळ एक चौकट िदसते आिण वाचकाला संदभानुसार या चौकटी या जागी कोणते अ र असले पािहजे 

ाचा िनणय क न वाचन पुढे चालू ठेवावे लागत!े) 

ासाठी, टंकिनमा यांनी सव बाजूंचा तांि क अंगांनी िवचार करताना ा अंगाचा िवचार करणेही आव यक 
ठरते. यूिनकोडानुकूल टंक िवकिसत करणा  यानंी हे यानात याव.े 

(उ) मराठी देवनागरी िलपीतील मजकुराचे ओसीआरीकरण 

स या जगातील भारतीय भाषां या िल यां यित र  अनेक िल यांम ये टंकन केलेला संगणक य मजकूर वा 
मुि त व पात असले या ंथांमधील लेखन वा सािह य छानणी ( कॅिनंग) क न याचे ओसीआरीकरण 
(ओसीआर हणजे ऑि टकल कॅरे टर रकि शन) सॉ टवेअर या साहा याने आप याला संपादन म अशा 
पा पात प रवितत करता येतो. परंतु ब  याच अंशी तो वीकाराह ठरत अस याने मुि तशोधना या वा 
तपासणी या मा यमातून तो मूळाबरहकूम क न घेता येतो. (आज अनेक ंथालयात उपल ध असले या 
जु या दुिमळ ंथांचे िडिजटायझेशन क न घे याचा वा िडिजटल लाय री उभार याचा एक चंड या ीचा 
मह वाकां ी क प कायरत आह,े या कामात ाच ओसीआरीकरण ि येचा उपयोग केला जातो.) भारतीय 
भाषािल यांमधील मजकुराचे असे ओसीआरीकरण सुयो य व िव वासाह ठरेल अशा कारचे सॉ टवेअर 
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अ ािप िवकिसत झालेले नाही. सी-डॅक ा सं थेमाफत असे य न ज र झाले होते परंतु ते य न भारतीय 
भाषािल यां या गुंतागुंती या रचनेमुळे िवफल झाले आहेत. जर असे िव वासाह सॉ टवेअर उपल ध झाले तर 
मराठीसकट सव भारतीय भाषािल यांमधील जु या, दुिमळ ंथांच,े अिभजात सािह याचे, शासक य 
द तऐवजांचे, शासना या कायालयांम ये द रदाखल झाले या करारप ांसार या अिभलेखांचे ओसीआरीकरण 
क न हा सव अनमोल ठेवा अ यावत व पात जतन क न ठेवण,े िविवध सं कृत या अ यासकांसाठी व 
संशोधकांसाठी उपल ध होणे श य होईल. भारतातील िविवध रा यांतील तसेच सव  यायालयांनी िदलेले जे 
िनवाडे आज इं जी भाषेत उपल ध आहेत यांचे ओसीआरीकरण क न जतन कर यात येत आहेत, परंतु 
भारतातील इतर रा यभाषांमधील यायिनवा ांचे ओसीआरीकरण होऊ शकत नस याने शासनाची, 
यायालयांची, िविध ांची, जनतेची अशा सवानाच मोठी अडचण सोसावी लागत.े  

हणूनच, मराठी देवनागरी िलपीतील मजकुराचे सुयो य व िव वासाह ठरेल असे ओसीआरीकरणाचे सॉ टवेअर 
वरेने िवकिसत क न घे यासाठी महारा  शासनाने पुढाकार घेऊन य न करणे अ याव यक आह.े हे 

सॉ टवेअर िवकसनाचे काम पूणतः सी-डॅकने न याने हाती यावे िकंवा इतर कोण याही ओसीआर सॉ टवेअर 
िनमा यांनी आप या सॉ टवेअर उ पादनांत मराठी देवनागरीसाठी आव यक ते फेरफार क न ावेत. 

मराठी देवनागरीतील मजकुरा या ओसीआरीकरणासाठी सुयो य व िव वासाह असे सॉ टवेअर िवकिसत होऊन 
उपल ध झाले तर ाआधी सांिगत या माणे महारा ातील तसेच महारा  सं कृतीशी संबंिधत असले या 
सवसामा यांपासून त  अ यासक व संशोधकांपयत सवाचीच मोठी सोय होईल, एवढेच न हे तर 
ओसीआरीकरणा या कामाची या ी ल ात घेता, जुजबी संगणकाचे ान असले या अ रशः ल ावधी 
लोकांनाही खूप मोठी रोजगाराची संधी िमळेल. 

मराठी देवनागरी िलपीतील मजकुराचे उ म दजाचे ओसीआरीकरण करणे श य झा यावर िविवध 
ानशाखांमधील अिभजात सािह यापासून ते अलीकडील वै ािनक िवषयांतील तसेच तं ानिवषयक 

अ यास ंथही ई-बुकसार या व पात उपल ध होऊ शकतील, नवीन िप ांना ई-लिनग ांसार या 
आधुिनक पांत इतर भाषां माणेच मराठीतील शै िणक उप मांसाठीही मदत होईल; प रणामी महारा ाचा 
शै िणक व सां कृितक दजा उंचावला जा या या ीने मोलाचे काय होईल. 

 
 

   
 


