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महारा ातील व ापीठां या शासनात मराठ  अिनवाय - पण व ापीठांचे दुल  
 

जुनाच असललेला हा कायदा पु हा ऐरणीवर आला आहे. गे या वषा-दोन-वषात अनेकदा 
यासंबंधी बात या व वध वतमानप ांत िस  झा या. महारा ातील व ापीठांत केवळ 
नामफलक, प रप के, मा हतीपु तका एव याच बाबतीत न हे तर सवच शासक य बाबींम ये 
रा यभाषा मराठ ला सव च थान देणे हे काय ाने अिनवाय आहे. अ यापना या मूळ 
वषयाशी थेट िनग डत अशा बाबींशी संबंिधत असलेली भाषा वगळता इतर सवच बाबतीत 
मराठ ला सव च ाधा य िमळाले पा हजे. व ापीठा या कमचा  यानंा देखील मराठ चे 
यथोिचत ान असणे आव यक आहे. अथात अशा कारचे िनयम व कायदे सवच रा यांत व 
सवच देशांत असतात. फरक एवढाच क  इतर ठकाणी यांचे सहसा ब  याच माणात पालन 
केले जाते आ ण महारा ात मा  मुळ च केले जात नाह . 
महारा ाम ये रा यभाषा मराठ  जाणणा  या सामा य व ा याची, नाग रकांची कुठ याह  कारे 
गैरसोय होऊ नये ह च ा भूिमकेमागील संक पना आहे. आ ण हे देशा या रा यघटने या 
आ ण लोकशाह या मूळ त वांना ध नच आहे. 
जागितक करण हणजे वतःची भाषा सोडून जगातील अनेक भाषांपैक  एकच भाषेम ये सव 
यवहार करणे असा अथ इतर कुठ याह  देशात केला जात नाह . जपान, इ ायल, चीन, ा स, 

रिशया, ा झल, को रया इ याद  सव देशांत आपाप या भाषांनाच ाधा य दले जाते. आ ण 
यामुळे ते परक य भाषेची गुलामिगर  वीकारले या भारताहून मागे पडलेले नाह त हे न क .  

या त वानुसार महारा ातील व ापीठांनी आपाप या संकेत थळांवरह  मराठ ला ाधा य देणे 
आव यक आहे; ह  बाब देखील आ ह  सवा या यानात आणून देऊ इ छतो.  
खरं हणजे, आज इथे पुन कािशत केले या बात या गे या वषभरात व वध वतमानप ांत 
िस  झा या हो या. पण महारा ातील कुठ याह  व ापीठाने कंवा कुठ याह  महा व ालयाने 
यांची फारशी दखल घेतलेली आढळत नाह ; - अगद  ामु याने मराठ  भाषेतून ान सार 

कर यासाठ  हणून मु ाम थापन के या गेले या पुणे व ापीठाने सु ा !! ाची झलक 
आपण पुणे व ापीठा या कंवा फ स ्  सन महा व ालया या मु य इमारतीम ये सहज फेर  
मार यास लगेच दसून येईल. पण अशी प र थती कोलका यातील कंवा चे नईमधील 
व ापीठांत दसून येत नाह . कोलका यात बंगाली ा यापक वगाबाहेरच न हे तर वगातह  
ब  याचदा बंगालीत बोलतात. वगाबाहेर तर वषयब  चचा वगळता एरवी ा यापकांना बंगाली 
भाषा जणू अिनवायच असते. यामुळे इतरभा षक व ा यानाह  ती थोड फार िशकून यावीच 
लागते. "समाजात थािनक भाषा ाधा याने बोलली जावी क  नाह " हा महारा  सोडून इतर 
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कुठ याह  रा यात कंवा देशात वादाचा मु ा होऊच शकत नाह . जपानम य ेसव  जपानी 
भाषेचा व ा सम ये च भाषेचा उपयोग होणे अ यंत सहज आ ण वाभा वकच असते.    
असो. आप या महा व ालयांतील ा यापक मंडळ  आपली नोकर  कायम झाली क  अिधक 
अ यास करणे बंद करतात असे ऐकले होते; पण दररोजची वतमानप े वाचणे कंवा यांतील 
बात यांवर थोडाफार वचार करणे हे देखील ह  मंडळ  सोडून देतात असे वाटले न हते.  
ा वषया या संबंिधत काह  बात यांचे संकलन खाली दले आहे. 

 
 
 

व ापीठांम ये मराठ चा वापर कर याच ेकुलगु ं ना आदेश  
दै० सकाळ, द० १९ नो हबर २०१० 

(संकलन: ी० वजय पा य)े  

मुंबई -  रा यातील सव व ापीठां या कामकाजात मराठ चा वापर कर यात यावा, अस ेआदेश उ च व 

तं िश ण वभागान ेसव कुलगु ं ना दल ेआहेत. व ापीठांम य ेमराठ चा वापर फारसा केला जात 

नाह  व अनेकदा इं जीतूनच कामकाज केल ेजाते. याबाबत वधान प रषदेत मु ा उप थत कर यात 

आ यावर व ापीठातील कामकाजात मराठ चा वापर कर यात येईल, अस े आ  वासन सरकार या 
वतीन े दे यात आल े होते. यानुसार व ापीठांमधील कामकाज श  यतो मराठ तूनच कराव,े अस े

िनदश दे यात आल े आहेत. जे अिधकार  व कमचार  संयु क कारण नसताना मराठ चा वापर 

कर यास टाळाटाळ करतील, यां यावर कारवाई कर यासाठ  व ापीठ िनयमांम य े तरतूद 

कर याचाह  वचार कर यात यावा, असेह  आदेशात नमूद कर यात आल ेआहे. 

 

 

 

 

व ापीठ अिधसभेतह  झळकणार मराठ ची अ मता! 
दै० लोकस ा । द० १९ नो हबर २००९ 
(संकलन: ी० वजय पा य)े  

पुण,े १८ नो हबर/ वशेष ितिनधी 
व ापीठाचे सव शासक य वभाग, महा व ालयांमधील कामकाज मराठ मधूनच चाल वले जावे 
आ ण सव प रप के-मा हतीप के मराठ मधूनच िस  केली जावीत, असा ठराव सादर 
कर यात आला असून, वधानसभेतील शपथना यानंतर आता पुणे व ापीठा या अिधसभेत 



अमृतमंथन: महारा ातील व ापीठां या शासनात मराठ  अिनवाय 

मराठ ची अ मता गाज याची िच हे आहेत!  

व ापीठा या अिधसभेची २६ तारखेला बैठक बोला व यात आली आहे. सुधा रत अथसंक प, 

ो रांबरोबरच सद यांनी दलेले ठरावह  वषयप केत समा व  कर यात आले आहेत. 
याम ये मराठ वषयक आ ह  भूिमका घेणारा हा ठराव कैलास सोनावणे यांनी मांडला आहे.  

सोनावणे यां या ठरावाम ये हटले आहे, क  ‘पुणे व ापीठा या सव शासक य वभागातील 
आ ण सव महा व ालयांमधील कामकाज मराठ तूनच चालाव,े तसेच व ापीठाने सव प रप के, 

प े आ ण मा हतीप के मराठ  भाषेतूनच कािशत करावीत. याच माणे सव अिधकार 
मंडळां या कामकाजाची भाषा मराठ तच असली पा हजे.’ ठरावामागील भूिमका प  करताना 
सोनावणे यांनी ‘लोकस ा’ला सांिगतल,े क  ‘कॅ पसवर ल अ यापन मराठ मधून होत 
नस यामुळे ामीण भागामधून येणा  या व ा याम ये इं जी-मराठ  असा वाद िनमाण होतो. 
याच माणे व ापीठाची अनेक प रप के, नो टसा इं जीमधूनच काढ यात येत अस यामुळे 
ामीण, आ दवासी भागामधील महा व ालयांम ये क येकदा गरैसोय होते. कोण याह  कारे 

राजकारण न आणता व ापीठा या मराठ वषयक येयधोरणाची जपणूक कर यासाठ  हा 
ठराव मांडला आहे.’  
वा त वक, पुणे व ापीठाची थापनाच मुळ  मराठ या साराक रता ादेिशक व ापीठ 
हणून झाली आहे. मराठ चे अ ययन, अ यापन आ ण संशोधन हे मराठ मधून चालवाव,े अशी 

अपे ा य  कर यात आली होती. तीच भूिमका व ापीठा या थापनेमागील अिधकृत येय 
हणून प हले कुलगु  बॅ र टर एम० आर० जयकर यांनी मांडली होती. यापूव चे पूणवेळ 

कुलगु  डॉ० नर  जाधव यां या कायकालाम ये मराठ या वकासाक रता वतं  क  
थाप याची, याच माणे अमराठ  नाग रकांना मराठ  िशक व यासाठ  पुढाकार घे याची 

योजना आख यात आली होती. परंतु, य ात मा  ती कागदावरच रा हली. या पा वभूमीवर 
सोनावणे यां या ठरावामुळे मराठ  अ मतेचा व ापीठात पु हा जयघोष होणार आहे.  

.. आ ण बंद झाली मराठ ची ‘ती’ पर ा! 
व ापीठात जू होणा  या अमराठ  िश क-िश केतर सेवकांना मराठ  भाषेची पर ा दे याचे 
बंधन आहे. कंबहुना, ह  पर ा उ ीण न झा यास वेतनवाढ रोख याचीह  तरतूद 
व ापीठाम ये कर यात आली आहे. १९९४-९५ पयत ितचे पालन केले जात होते. पूव  ह  
पर ा मराठ  वभागाकडून घे यात येत होती. यानंतर ौढ सा रता व िनरंतर िश ण 
वभागाकडे ितची जबाबदार  सोप व यात आली. अशा कारची मराठ ची पर ा घेतली जात 
अस याब ल वभागातून दुजोराह  दे यात आला. मराठ ची पर ा दे याचा मु ा ित ेचा 
क न वेतनवाढ धुडका व या या घटनाह  व ापीठात झा या आहेत. मा  कोणा या 
आदेशामुळे ह  पर ा बंद कर यात आली, याची मा हती दे यात असमथता दश व यात आली. 
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व ापीठा या कामकाजात मराठ च चालणार 
दै० सामना, १८ ऑ टोबर २०१० 
(संकलन: ी० साद परांजप)े 
मुंबई, द. १७ ( वशेष ितिनधी) - व ापीठा या कायालयीन कामकाजात मराठ  भाषेचा वापर 
आता स चा कर यात आला असून, मराठ चा वापर कर यास टाळाटाळ करणा  या 
अिधका  यां व  यापुढे कठोर कारवाई कर यात येणार अस याचा इशारा रा य शासना या 
उ च व तं  िश ण वभागाने दला आहे. 
रा यातील व ापीठा या कायालयीन कामकाजात सरासपणे इं जीचाच वापर होत अस यामुळे 
मराठ  भाषेची गळचेपी होत अस याची ट का वधान प रषदेत िशवसेना-भाजप युती या 
आमदारांनी केली होती. यावर महारा ाची अ मता आ ण मराठ  भाषेचा मान राखला जाईल. 
व ापीठा या कायालयीन कामकाजात मराठ  भाषेचा वापर स चा केला जाईल, असे 
आ  वासन उ च व तं  िश ण खा याचे माजी मं ी राजेश टोपे यांनी दले होते. 
वधान प रषदेत दले या आ  वासनानुसार उ च व तं  िश ण वभागाने यासंदभातील शासन 
िनणय अखेर जार  केला आहे. शासन यवहारात संयु क कारण नसताना मराठ चा वापर 
कर यास टाळाटाळ करणा  या अिधकार  व कमचार  यां या व  कारवाई कर यासंदभात 
सामा य शासन वभागाने यापूव च आदेश जार  केले आहेत. यानुसार व ापीठ कामकाजात 
मराठ चा वापर कर यास टाळाटाळ करणा  यां व  कारवाई कर याची तरतूद व ापीठ 
िनयमातदेखील कर यात आली आहे. 
 

 
 

व ापीठ य कामकाजात मराठ  अिनवाय 
दै० सकाळ, द० १२ नो हबर २०१० 

(संकलन: ी० वजय पा य)े  
सोलापूर  -   व ापीठाचा कारभार मराठ  भाषेतून हावा, अशी सूचना उ च तं  िश ण वभागान े

द या आहेत. कायालयीन कामकाजात मराठ चा वापर कर याबाबत सामा य शासन वभागान े

यापूव च शासन िनणयानुसार सूचना दले या आहेत. यासंदभात वधान प रषदेतह  आ  वासन 

दे यात आल े आहे, ह  बाब वचारात घेऊन व ापीठांचा कारभार मराठ तून कर याबाबत सव 

व ापीठांना सूचना दे यात येत आहे. शासन यवहारात संयु क कारण नसताना मराठ  वापर 

कर यास टाळाटाळ करणा  या अिधकार  व कमचा  यां व  कारवाई कर यासंदभातह  आदेश दे यात 

आल ेआहेत. यानुसार आता व ापीठात मराठ चा वापर कर यास टाळाटाळ करणा  या अिधकार  व 
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कमचार  यां या व  कारवाई कर याची तरतूद व ापीठ िनयमात कर याबाबत सव अकृषी 
व ापीठांनी वचार करावा, असेह  या िनणयात हटल ेआहे. 

 
 

 

 

सद यां या दबावामुळे व ापीठ अिधसभेत कुलगु ं चे मराठ तून भाषण! 
(दै० लोकस ा । द० २६ ऑ टोबर २००९) 
(संकलन: ी० वजय पा य)े  

मुंबई, २६ ऑ टोबर / ितिनधी 
मराठ ला दु यम थान देवून इं जीला ाधा य देण,े भूमीपु ां या नोक  यावंर गदा आणण,े 

व ापीठा या संकेत थळाची मराठ  आवृ ी सु  कर यास टाळाटाळ करणे असे कार 
व ापीठ शासन कर त आहे. मराठ  भाषेला डावलून इं जी भाषेतून अिधसभेचे कामकाज 
सु  कर याचा ोह बलकुल खपवून घेतला जाणार नाह  आ ण तसा य  झा यास याचे 
गंभीर पडसाद उमटतील, असा इशारा देत ‘मराठ ’ ेमी अिधसभा सद यांनी आजची बैठक 
गाज वली.  

मुंबई व ापीठात न याने िनयु  झाले या भार  कुलगु  डॉ० चं ा कृ णमूत  यांनी 
अिधसभे या बैठक ची सु वात इं जी भाषेतून केली. यावर अिधसभेची सु वात मराठ तून 
कर याची परंपरा अस याचे सद य दलीप करंडे व काश दरेकर यांनी िनदशनास आणून 
दल.े यावर एका अमराठ  म हला सद याने मुंबई ह  ‘कॉ मोपॉिलटन िसट ’ आहे. यामुळे 
इं जी भाषेतूनच अिधसभेचे कामकाज हायला हव,े असा मु ा मांडला. या मु ाचे समथन 
अ य एका म हला सद याने केल.े यामुळे करंडे, दरेकर, वैभव नरवडे इ याद  सद य चांगलेच 
खवळल.े काश दरेकर यांनी, मराठ ला कोणी दु यम थान दे याचा य  क  नय,े मराठ चा 
दु वास कोण याह  प र थतीत खपवून घेतला जाणार नाह , असा इशारा दला. महारा ातील 
जनता मराठ  भाषेवर खूप ेम करते, याची चीती नुक याच झाले या वधानसभा 
िनवडणुक त आलेली आहे. यामुळे मराठ  भा षकां या वाटेला गे यास याचे पडसाद 
सभागृहाबाहेर उमटतील, असा इशाराह  यांनी दला. यामुळे कुलगु ं नीह  नमती भूिमका घेत 
मराठ तून बोलणे पसंत केल.े   

गे या दहा-बारा वषापासून सुर ा र क हणून काम कर त असले या १० सुर ा र कांची 
वयोमयादा (वय ३२ वष) उलटून गे याचे कारण देत यांना कामाव न काढून टाक याचा 
िनणय व ापीठाने नुकताच घेतला आहे. हे सव कमचार  मराठ  अस यामुळे याचेह  पडसाद 
यावेळ  उमटल.े हे भूिमपु  दोन ते तीन हजार पयांत दहा - बारा वषापासून व ापीठात 
इमाने इतबारे नोकर  कर त आहेत. असे असतानाह  यांना काढून टाक याचा िनणय 
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कोण या ‘शहा या’ अिधका  याने घेतला आहे, असा सवाल कर त या अिधका  यालाच प ह यांदा 
कामाव न काढून टाका, अशी संत  मागणी करंडे यांनी केली.  

उ ापासून या भूिमपु  सुर ा र कांना कामावर घेतले नाह त तर यामुळे भ व यात खर 
आंदोलन सु  झा यास याला केवळ व ापीठ जबाबदार राह ल, असा इशाराह  करंडे यांनी 
दला. 

  
 
 

 

कुलसिचवांनी काढला ‘मराठ ’चा फतवा 
- संतोष िमठार  

(दै० लोकमत । द० ७ ऑ टोबर २०१०) 
(संकलन: ी० वजय पा य)े 
को हापूर, द० ६ : वारंवार प ां ारे, त ड  व पात सूचना देऊनह  अिधकार  आ ण 
कमचा  याकंडून शासक य कामकाजात ‘मराठ ’चा वापर होत नस याने अखेर िशवाजी 
व ापीठा या कुलसिचवांनी कारवाईचा इशारा देणारा ‘फतवा’ काढला आहे. यामुळे 
व ापीठातील अिधकार , कमचा  यानंी पु हा मराठ कडे ल  क त केले आहे. 
व ापीठातील दैनं दन कामकाजासह प यवहाराम ये मराठ चा कटा ाने वापर कर याचा 

‘फतवा’ कुलसिचव डॉ० ड ० ह ० मुळे यांनी दोनच दवसांपूव  व ापीठातील सव वभागांना 
धाडला आहे. िशवाय मराठ चा वापर न करणा  यावंर कारवाई कर याचा इशारादेखील यांनी 
यातून दला आहे. महारा  शासना या िनणयानुसार वेळोवेळ  शासक य कामकाज व 
प यवहाराम ये मराठ चा वापर कर याबाबत वेळोवेळ  कळ वले आहे. यानुसार 
व ापीठातील अिध वभागांना मराठ चा वापर कर या या सूचना द या आहेत. मा , तर देखील 
अ ापह  बहुतांश अिध वभागांकडून, अिधका  याकंडून शासक य कामकाजाम ये मराठ चा वापर 
केला जात नस याचे व ापीठ शासनाला आढळून आले आहे. यावर शासना या 
आदेशानुसार प यवहारात, शासक य कामकाजाम ये मराठ चा वापर कर यात यावा. या 
आदेशाचे उ लंघन करणा  या संबंिधत अिधकार , कमचार  यां यावर कारवाई कर याचा इशारा 
कुलसिचवांनी प रप का ारे दला आहे. यामुळे व ापीठातील अनेक वभागांम ये असले या 
अिधकार , कमचा  यानंी मराठ ची उजळणी सु  केली.  

व ापीठातील अनेक वभाग, अिधकार  यांचा परदेशातील व ापीठे, िश ण सं था यां याशी 
व वध व पातील कामाकाजासाठ  संपक येतो. अशावेळ  संबंिधतांना इं जीतूनच प यवहार, 

कामकाज करावे लागते. गे या काह  वषापासून व ापीठ ‘ लोबल’ते या दशेने जात 
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अस याने इं जीचा अिधकािधक वापर व ापीठाम ये होत आहे. अशा थतीत कुलसिचवांनी 
काढले या ‘मराठ ’ या फत यामुळे व ापीठातील अिधकार , कमचार  शासक य कामकाजात 
‘मराठ ’चा वापर कर या या ीने य  करत आहेत. व ापीठ कॅ पसम ये मराठ चा हा 
मु ा स या चांगलाच चिचला जात आहे. 
दर यान, याबाबत कुलसिचव डॉ० ड ० ह ० मुळे यां याशी संपक साधला असता ते हणाल,े 

मराठ चा जा तीत जा त चार आ ण सार कर यासह ितचे जतन कर या या हेतूने महारा  
शासनाने रा यातील सव शासक य कायालयांना मराठ चा वापर कर याचे आदेश दले आहेत. 
यात िशवाजी व ापीठाला देखील या आदेशाचे प  आले आहे. यानुसार व ापीठा या 
शासक य कामकाजाम ये मराठ चा वापर करावा, असे व ापीठातील अिधकार  आ ण 

कमचा  यानंा सूिचत कर यात आले आहे.  

व ापीठातील बहुतांश प यवहार इं जी भाषेत होतात. यातूनह  अिधकाअिधका माणात 
शासक य कामकाजात, दैनं दन प यवहाराम ये मराठ चा वापर कर याचा आदेश दले 

आहेत. याचे उ लंघन करणारे अिधकार , कमचार  यो य या कारवाईस पा  राहणार असून 
व ापीठ शासना या आदेशाची अंमलबजावणी करत अस याचे डॉ० मुळे यांनी सांिगतल.े 

  
 

 
   

 
 

 


