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या. चपळगावकर यांचा सिमती अ य पदाचा राजीनामा 
रा यशासन एका बाजूने व वध े ांत रा यभाषा मराठ ची क ड  कर त असतानाच 
महारा ा या सुवणमहो सवी वषात केवळ मराठ ेमाचा देखावा हणून ता कािलन मु यमं ी 
अशोकराव च हाण यांनी मराठ साठ  वतं  वभाग (खाते) िनमाण कर याचे जाह र केले 
आ ण नंतर शासनाला मराठ वषयक बाबींसाठ  स ला दे यासाठ  या० चपळगावकर यां या 
अ य तेखाली ’मराठ भाषा स लागार सिमती’ची थापना केली. पण शासनाचे मराठ वषयीचे 
ेम मुळातच बेगड  आ ण दखाऊ अस यामुळे स लागार सिमतीचे काय यो य र तीने चालावे 

यासाठ  शासनाने काह ह  कृती केली नाह , कमचार  नेमले नाह त, पायाभूत सु वधा द या 
नाह त, काह  आिथक तरतूद ह  के या नाह त कंवा यां या सूचनांना कवड चीह  कंमत दली 
नाह .  
न याने थापन केले या वतं  मराठ  वभागाचे काय झाले ाब ल काह च समजलेले नाह . 
अशोकराव च हाणांना मु यमं ीपदाव न पायउतार हावे लागले तर ह  एकंदर तच शासनाचे 
धोरण मराठ कडे दुल  कर याचे अस यामुळे नवीन मं ीमंडळ येऊनह  या प र थतीत 
काह ह  फरक पडला नाह . शेवट  वैतागून यायमूत  चपळगावकरांसार या वािभमानी, 
ामा णक, िन वाथ  माणसाला नाईलाजान ेराजीनामाच ावा लागला, या संबंधीचे वृ  खाली 
दले आहे. 
आपले मायबोली ेमी िम  ी० अजय मराठे आ ण ी० साद परांजपे यांनी या बातमीकडे 
सम त मराठ -अिभमानी मंडळ ंचे ल  वेधले आहे. 
दै० लोकस ेमधील संबंिधत वृ  खाली तुत केले आहे. 
 
 

या. चपळगावकर यांचा सिमती अ य पदाचा राजीनामा 
औरंगाबाद, ७ जुलै/ वशेष ितिनधी 
दैिनक लोकस ा, ८ जुलै २०११ 
 

रा य शासना या धोरणा वषयी मतभेद नसून रा य शासना या कामकाज 
गती वषयी मतभेद आहेत हणूनच मराठ  भाषा स लागार सिमती या 
अ य पदाचा राजीनामा द याचे िनवृ  या. नर  चपळगावकर यांनी 
‘लोकस ा’शी बोलताना सांिगतल.े राजीनामा द याचे वृ  खरे अस याचे या. 
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चपळगावकर यांनी प  केल.े या यित र  अिधक बोल यास या. चपळगावकर यांनी नकार 
दला. मराठ  भाषा स लागार सिमती अ त वात येऊन एक वष झाले आहे. मराठ  वभाग 
प ह यांपासूनच होता. मराठ  भाषा स लागार सिमतीला धान सिचवांिशवाय एकह  कमचार  
न हता. पदे िनमाण कर यात येतील, असे आ ासन वेळोवेळ  दे यात आल;े परंतु हे आ ासन 
रा य सरकारने पाळले नस याचे सांग यात येते. अ य वभाग व सामा य शासनामाफतच 
या सिमतीचे कामकाज चालत होते. या सिमतीने थायी सिमती नेमली होती. या 
सिमती या तीन-चार बैठकाह  झा या हो या. या सिमतीला मा यताच नस याचे सांग यात 
आले होते. ह  मा यता िमळवून यावी लागली होती. अपुरा कमचार  वग यामुळेह  
सिमतीसमोर अनेक अडचणी येत हो या. संगणकाम ये मराठ  भाषेचा वापर व यासमोर ल 
अडचणी, आ दवासींना बोलीभाषेतून िश ण, मराठ  भाषेचा अनुवाद, क  आ ण सीमा भागातील 
शाळा आ ण मराठ  सं थां या मदतीसाठ  सरकारने काय केले पा हजे या संदभात सिम या 
नेम यात आ या हो या; परंतु यास अखेपयत शासक य मा यता िमळालीच नाह , असे 
सू ांनी सांिगतल.े 
या सिमतीचे मानधन या. चपळगावकर हे घेत न हते. मा  येक बैठक या वेळ  
औरंगाबाद ते मुंबई आ ण पु हा परत असा वमानाचा खच यांना दला जात होता. हा खच 
टाळावा हणून औरंगाबादम ये या सिमतीचे कामकाज चालावे अशी मागणी कर यात आली 
होती. यावर वचार झाला नाह . या सिमतीला कायपाल अिधकार च न हता. या सिमतीने 
रा य शासनाकडे एक अंत रम अहवाल सादर केलेला आहे. 
http://www.loksatta.com/index.php?option=com_content&view=article&id=169014:2011-07-07-18-
33-09&catid=25:2009-07-09-02-01-06&Itemid=2 
 
 

   


