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पोिलस खा यातील नोकर साठ  मराठ ऐवजी उदूचा पयाय 

पोिलसांसार या रा यातील व वध ठकाण या वशेषतः गावोगाव या सामा य माणसांशी 
सतत संबंध येणा  या नोकर साठ  रा याची भाषा जाणण ेआव यक नाह  का?  
महारा ात मराठ  भाषेचे व मराठ माणसाचे मह व कमी करणे तसेच महारा ात पूव पासून 
राहणा  या मराठ  मुसलमानां या मनात मराठ ब ल दुजाभाव िनमाण करणे असा हा 
मराठ े यांचा दु हेर  डाव आपण सवानी एक तपणे हाणून पाडायला हवा.   

 
महारा ात मुसलमानांसाठ  पोिलसखा या या वेशपर ा व मुलाखतींसाठ  मराठ ऐवजी उद ू
भाषेचा पयाय दे याची रा य शासनाची योजना आहे. आपले िम  ी० अजय मराठे यांनी या 
वषयी या ड ०एन०ए० या इं जी दैिनकातील खालील बातमीकडे आपले ल  वेधले आहे. 
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Two years ago, the state government announced special efforts to increase the 
percentage of Muslims in the police force by setting up district-level pre-recruitment 
institutes for minorities, but until now, there’s been no visible change. 

The percentage of Muslims recruited in the police force over the past three years is 
even less than 3.5%. 

When the issue was raised in a meeting with chief minister Prithviraj Chavan on 
Friday, he asked the home department to examine the feasibility of conducting the 
written exam in Urdu. 

The minority development department and even Muslim organisations have been 
demanding the exams to be conducted in Urdu as Muslim candidates face difficulties 
in giving the exams in Marathi. 

In general, the rate of candidates from minorities, which comprises Muslim, 
Christian, Sikh, Buddhist, Jain and Parsi communities, is very low compared to their 
population strength of 19% of the total population in the state. Only 2,522 candidates 
from minorities have been recruited in the force, which is less than 7% of the total 
strength. 

Minorities welfare minister Areef Naseem Khan said that the home department pays 
no heed to pre-recruitment institutions, resulting in poor response”, he said. “All the 
schemes for minorities are implemented by other departments. The chief minister 
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has expressed dismay and directed the departments to expedite the implementation 
and apprise the minority welfare department from time to time.” 

Khan said that the CM was very positive about introducing Urdu as a language for 
the written exam conducted during police constable recruitment. 

http://www.dnaindia.com/mumbai/report_muslim-police-constables-still-a-3pct-minority-
in-maharashtra_1507029 

 
महारा  रा याची रा यभाषा केवळ मराठ  आहे. महारा  रा या या शासनातह  मराठ चाच 
वापर सव  होण ेअपे त आहे. पण तर ह  महारा  रा यात मराठ े या पर ांतीयांना संतु  
कर यासाठ  सवच े ांम य े मराठ ला अनाव यक-िन पयोगी (redundant) करायचे उ ोग 
चालू आहेत, यासाठ  नवनवीन लृ या रच या जात आहेत. 
खरं हणजे महारा ात थमपासून राहणारे मुसलमान, न हे सवच प यान ् प या 
मराठ  बोलत आले आहेत, मराठ मधून शाळेतह  िशकत आले आहेत. ाने र चे अ यासक  
व ान य०ू म० पठाण, सु िस  ये  मराठ  सा ह यक राजन खान या सवाची भाषा 
मराठ च आहे. पण आता गे या काह  दशकात महारा ात येऊन महारा ा या सं कृतीशी 
एकजीव हो यास नकार देणा  या पर ांतीयांचा हा महारा ातील हंद-ूमुसलमानांत फूट पाडायचा 
डाव आहे, हेदेखील ल ात घेतले पा हजे.   
जथे ब  याच माणात मुसलमान लोक आहेत अशा हे असे बंगालात, आं ात, कनाटकात असे 
घडू शकेल काय? चीन, रिशया, ा स, ऑ ेिलयात घडू शकेल काय? इं लंडम ये भारतीय, 
वशेषतः पंजाबी व गुजराथी मंडळ  बर च आहेत हणून तेथील पोिलसांना इं जीऐवजी हंद , 
पंजाबी कंवा गुजराथी आली तर ह  चालेल असा िनयम केला जाऊ शकेलकाय? महारा ात 
थािनक मराठ  माणसाला वािभमान ह  भावनाच नाह  हे सवानी गृ हत धरलेले आहे, कारण 

वेळोवेळ  आपण महारा ीय हे सव डोळे झाकून पाहत राहतो. याब ल ह  काढत नाह . मग 
दोष कोणाचा?  
या वषयी देशाची रा यघटना काय हणते ते पहा: 

 

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 
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शै णक, सामा जक आ ण सां कृितक गती साध यासाठ  अिधकािधक सोयी-सु वधा उपल ध 
क न देण.े’ 

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 अस े ितपादन मुळ च मा य करता येणार 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 भावनेचे पयवसान समाजजीवना या मु य वाहापासून 

अलग हो यात होते आ ण याचा प रणाम हणून रा यात भाषेवर आधा रत वखंडन (तुकडे-तुकडेत 

पडण)े 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 हरलेल ेआहेत हे महारा ीय जनतेचे मोठेच दुदव.) 
संदभ: हंद  ह  रा भाषा? एक चकवा! (लोकस ा, १५ नो ह० २००९) 
http://amrutmanthan.wordpress.com/2009/11/15/ हंद -ह -रा भाषा-एक-च/ 

 
पोिलसांसार या रा यातील व वध ठकाण या वशेषतः गावोगाव या सामा य माणसांशी 
सतत संबंध येणा  या नोकर साठ  रा याची भाषा जाणण े आव यक नाह  का? पोिलसांना 
जनते या भाषेचे, रा यभाषेचे ान आव यक नसेल तर मग उदू च का, देशातील इतर 
रा यां या व परदेशा या भाषांचे व बोलीभाषांचे ान मराठ  भाषे या ानाला पयाय हणून 
मा य कराव.े  
महारा ात मराठ  भाषेचे व मराठ माणसाचे मह व कमी करणे तसेच महारा ात पूव पासून 
राहणा  या मराठ  मुसलमानां या मनात मराठ ब ल दुजाभाव िनमाण करणे असा हा 
मराठ े यांचा दु हेर  डाव आपण सवानी एक तपणे हाणून पाडायला हवा.  
 
  

   


