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भाषा संचालनालय - काल आ ण आज 
(’भाषा आ ण जीवन’ या २०१० या दवाळ  अंकातील लेख) 

- ले० अनुराधा मोहनी 
 

भाषावार ांतरचने या अंतगत एक मे एकोणीसशे साठ रोजी महारा  रा याची थापना 
झाली. साह जकच या रा याचे शासन मराठ तून केले जाणे अपे त होते. वातं यानंतर 
आपण अंगीकारलेले क याणकार  शासन हे जीवना या अनेक अंगांना पश कर त 
अस यामुळे या या क ा व तृत आहेत. जनजीवना या सव अंगांना पुर  पडेल अशी 
मराठ  भाषा न याने वकिसत कर यासाठ  त कालीन मु यमं ी यशवंतराव च हाण यांनी 
६ जुलै १९६० रोजी भाषा संचालनालयाची थापना केली. 

भाषा संचालनालय हे काय तीन कारे करते : 
१) उ च िश णाचे मा यम हणून मराठ  

२) शासन- यवहारात मराठ  

३) विध व याय यवहारात मराठ  

उ च िश णाचे मा यम हणून मराठ चा पुर कार कर यात आला. िश ण व उ च 
िश ण या भाषेत होते, याच भाषेत वचार कर याची सवय आप याला लागते. 
यासाठ  व ापीठात िशकव या जाणा  या वषयां या प रभाषा-िनिमतीचे काम, सव 
व ापीठां या सहकायाने कर यासाठ , भाषा संचालनालयाकडे सोप व यात आले. 
आजतागायत वै कशा , अिभयां क , मान वक , व ान इ याद  व ाशाखांमधील वषयांचे 
४३ कोश संचालनालयाने कािशत केले आहेत. 

कायालयीन कामकाजात शासक य मराठ चा वापर कर यासाठ  अिधकार -कमचार  
यांना मागदशक ठरतील अशी काह  पु तके भाषा संचालनालयाने कािशत केली. उदा० 
शासन यवहार कोश, शासिनक लेखन, राजभाषा प रचय, इ० 

येक नाग रकाला या यासाठ  असले या काय ांचे पालन करावे लागते. तसेच 
आप यावर झाले या अ याया या प रमाजनाथ यायालयात जावे लागते आ ण ितथे 
दले या िनवाडयाचे पालनह  करावे लागते. ते हा कायदे आ ण िनवाडे हे दो ह  याला 
समजतील अशा भाषेत असणे आव यक आहे. यानुसार आता वधेयके मांडतानाच ती 
मराठ तून मांडली जातात. मराठ मधील रा य-अिधिनयम हे मूळ अिधिनयम (ऍ ट) 
असून इं जी अिधिनयम हे अनुवा दत अस याचे मानले जाते. संचालनालयाचे सव रा य-
अिधिनयम, िनवडक क य अिधिनयम (एकूण १२७) ' याय यवहार कोश' नामक 
याय वषयक प रभाषेचा कोश, िनवडक यायिनणय इतक  या वषयावर ल सामु ी 
कािशत केली आहे. एवढया सामु ी या साहा याने काय ाचे मराठ तून िश ण आ ण 

किन  यायालयांम ये मराठ तून काम करणे हे दो ह  सा य करता येईल.  

उपरो  ित ह  े ांम ये संचालनालयाने कती मह वाची कामिगर  बजावली आहे याची 
आता क पना यावी. कायदे, अहवाल इ याद ंचा मराठ  अनुवाद, प रभाषा कोश िनिमती, 
रा य शासना या राजप त व अराजप त कमचा  यासंाठ  मराठ  भाषा पर ांचे आयोजन, 
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मराठ  टंकलेखन/लघुलेखन पर ांचे आयोजन अशी अनेक वध कामे संचालनालयाने केली 
आहेत. 

पण एवढे सगळे असूनह , आज राजभाषेची प र थती काय आहे? साठ साली ितला जे 
थान होते ते आज बरेच खाली गेले आहे. ती राजभाषा अस याची जाणीवच नाग रकांना 

रा हलेली नाह . मराठ त बोलण,े िल हणे, वाचणे कमीपणाचे मानले जाऊ लागले आहे. भाषा 
संचालनालयाने केलेले प र म वाया गेले आहेत. मराठ तील प रभाषेची कुणाला मा हती 
नाह . मराठ  त णवग भाषे या बाबतीत वािभमान व आ म व ास पूणपणे हरवून हंद, 
इं जी वा अ य भाषां या आ याला जात आहे. 

भाषा संचालनालय हे व ा वषयक (अकॅडेिमक) कायालय आहे. माधव गोपाळ मोहनी 
हे संचालनालयाचे प हले संचालक होते. यानंतरचे भाषासंचालक डॉ० वा०ना० पं डत, डॉ० 
वा०म० कुलकण , के०मा० आरा ये, य०श०ं कािनटकर, डॉ० न०ब० पाट ल हे सवच भाषा 
े ांतील थोर मा यवर होते. 'श दानंद' ा ैभा षक कोशा या क या स वशीला सामंत, 

' शासिनक मराठ ' या वषयावर प हली पीएच०ड ० िमळवणा  या गीता भागवत ाह  भाषा 
संचालनालयाम ये अिधकार  हो या. संचालनालयाचे एक िनवृ  अिधकार  अ०स० कदम 
असे हणत, क  एखा ा ल  वा याचा अनुवाद जमला, क  मला एखादे ग णत कंवा 
श दकोडे सोडव याचा आनंद होतो. या लोकां या आपसांत चचा होत आ ण यांमधून 
अनेक नवीन मराठ  श द ज मास येत. काय ाची (अिधिनयमांची) भाषाशैली वकिसत 
केली ती भाषा संचालनालयानेच. प रभाषा कोशिनिमती हे जर  व ापीठांमधील त ां या 
उपसिमतीचे काम असले, तर  िनरिनराळया श दांचे पयायी मराठ  श द घडवताना 
करावयाची श दिस द  एकाच कारे करण,े एखा ा येचा वाचक हणून घेतलेला धातू 
सगळ कडे तोच ठेवण,े प रभाषेम ये एक समान दजा टक वणे या सव बाबी सद य-सिचव 
या ना याने या या वेळ या भाषा संचालकांना सांभाळा या लागत, संचालनालयाचे कोश 
उघडून पा हले तर यांमधील श दसंपदा पाहून कोण याह  भाषा ेमीचे मन उचंबळून 
आ यािशवाय राहणार नाह  आ ण यांमधील श द वेगवेगळया अथाचे दशक असूनह , 
एकाच मुशीतून काढ यासारखे दसतील. ल ात या - एका शासक य सं थेचे हे काय 
आहे, आ ण मराठ  समाजाला आप या भाषेतून 'जगता' यावे या हेतूने ते केलेले आहे. 

वष २००२-०३पयत संचालनालयाची प र थती साधारण बर  होती. ती पूवसूर ं या 
पु याईमुळेच. व तुत: या या आधीच या या घसरणीला ारंभ झाला होता. यासाठ  जे 
घटक कारणीभूत झाले, यांचा मश: वचार क . 

संचालनालयाची रचना आ ण कायप दती यांनी कुणी केली असेल यांनी फारच उ म 
र तीने केली आहे. येक कायाची अंितम जबाबदार  नेमून दलेली आहे आ ण 
संचालनालयाने िनमाण केले या प रभाषेला अिधकृततेचा दजाह  िन तपणे दलेला आहे. 
परंतु असे असूनह  एकूण यं णेत काह  संरचना मक ुट  रा ह या आहेत. प हली गो  
अशी, क  भाषा संचालनालय ा व ा वषयक कायालयाची थापना भाषेशी सुतराम संबंध 
नसले या 'सामा य शासन वभागा या' (सा० ० व०) अंतगत कर यात आली. या 
वभागा या व र  अिधका  यांना या वषयात रस नाह , आ ण याब ल ग य नाह , 
आ थाह  नाह . भाषा-संचालक हे 'उपसिचव' ा दजाचे पद आहे. भाषे या संबंधातले काह  
अ यंत मह वाचे धोरणा मक िनणय यायचे अस यास ते अिधक व र  अशा सहसिचव, 
सिचव यांसार या अिधका  यांना यावे लागतात, परंतु सा० ० व०मधील असे अिधकार  
भाषात  नसतात. ते बहुश: अमराठ  असतात; अनेकदा मराठ े ेह  असतात. भाषा 
संचालकांना अिधकार नाह त आ ण यांना अिधकार आहेत, यांना वषयाची जाण वा 
आ था नाह , यामुळे मराठ ची वल ण गोची होत आली आहे. 

महारा  शासनाने मराठ  प रभाषा िनमाण कर याची सोय केली. परंतु ती वापरात कशी 
येईल आ ण माण-भाषेचे थान ितला कसे िमळेल याचा काह च वचार केला नाह . 
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भौितकशा , रसायनशा , िश णशा , मानसशा , यवसाय यव थापनशा  अशा अनेक 
वषयांवरचे प रभाषा कोश भाषा संचालनालयाने कािशत केले; परंतु ती प रभाषा 
लोकांपयत पोहोचलीच नाह . महारा  रा य पाठयपु तक िनिमती मंडळ, व ापीठ 
ंथिनिमती मंडळ यांवर ह  प रभाषा वापरणे बंधनकारक अस याचे धूसरपणे ऐ कवात 

आहे. परंतु य ात तसा आदेश वा शासन-िनणय आढळून आलेला नाह . म०रा० सा ह य 
सं कृती मंडळ, व कोश िनिमती मंडळ, रा य मराठ  वकास सं था यां यावर असे काह  
बंधन अस याचे ऐ कवात नाह . भाषा संचालनालयाची श दसंपदा वापरणे कंवा 
आप याला हवी ती श दसंपदा संचालनालया या साहा याने तयार क न घेणे यासाठ  
यां याकडून काह ह  होताना दसत नाह . संचालनालयाचे प रभाषा-कोश हे फ  शासक य 
ंथागारांम येच वकत िमळतात. ह  ंथागारे मुंबई, पुणे, औरंगाबाद इ याद  ७-८ मोठया 

शहरांम येच आहेत. महारा ा या सव ज ांम ये ती नाह त आ ण लहान गावांम ये तर 
नाह तच नाह त. लहान गावांमधील लोकांना अशी काह  मराठ  प रभाषा आहे, मराठ तून 
कायदे वाचता येतात याचा प ाह  नाह  आ ण असला तर  यांना ते उपल ध नाह त. 
मोठया शहरांमधील ंथागारेह  फ  कायालयीन वेळातच काम करतात. तेथे सं याकाळ  
वा दुपार या जेवणा या वेळ  जाऊन पु तक-खरेद  करता येत नाह त. वेळेत जाऊनह  
पु तक िमळ याची शा ती नाह . कारण तेथील कमचार  पु तके शोधून आणून दे याचा 
अितशय कंटाळा करतात. शासनाची पु तक व ची अना थाह , ब  याच अंशी भाषा 
संचालनालयास मारक ठरली आहे. 

भाषा संचालनालयाम ये शासक य कागदप ांचा मराठ  अनुवाद कर यात येतो. या 
अनुषंगाने मं ालयातील अनेक वभागांशी उदा० व  वभाग, वधी व याय वभाग 
इ याद ंशी यांचा संबंध येतो. परंतु िनवडक वभागांमधील मोजक  कायासने (डे क) 
सोडली, तर इतर अनेकांना भाषा संचालनालया या अ त वाची, कायाची व कायप दतीची 
क पना नाह . खु  मं ालयातच ह  प र थती आहे. स टबर २००२पासून ऑग ट 
२०१०पयत भाषा-संचालक हे पद भरले गेलेले न हते. सा० ० व०मधील कायासन २० ब 
कडे भाषा संचालनालयाचा वषय आहे. पदासाठ  पा  उमेदवार न िमळा यामुळे 
संचालकाचा भार कायासन २० ब या उपसिचवांकडेच दला जात आहे. ा उपसिचवां या 
बद या होत राहतात. अशा र तीने गे या आठ वषात सुमारे बारा वेळा भाषा 
संचालनालयाचे संचालक बदलले. यांपैक  बहुतेक लोक चांगले शासक होते. परंतु भाषा 
हा यांचा वषय न हता आ ण मं ालयातील यां या कामा या अित र , यांना हा जादा 
भार दे यात आला होता. संचालनालयाचे कायालय वां े (प०ू) येथे आहे. हणजे चचगेट-

वां े हा वास आला. पु हा ा सव कटकट  अ प मोबद यात! यामुळे हे कुणीच ' थर 
शासन' देऊ शकले नाह त. भार  संचालकांचा 'जमाना' आ यापासून सा० ० व०म ये भाषा 
संचालनालयाचा बराच बोलबाला झाला आहे. नाह तर आधी हे नावह  फारसे कुणाला 
माह त न हते. मं ालयाचा भाग न मानता हे संल न कायालय मानले जाते. मं ालयीन 
वभाग व संचालनालय यां याम ये कुठलीह  संपक-यं णा नाह . 
याययं णा - याय यवहाराला लागणार  मराठ  प रभाषा हेदेखील भाषा संचालनालयाची 

एक मह वपूण कामिगर  आहे. सव रा य अिधिनयम, िनवडक व मह वाचे क य 
अिधिनयम, यायिनणय व याय यवहार कोश नामक श दकोश एवढया सामु ीचा मी वर 
उ लेख केलेलाच आहे. यािशवाय ' यायालयीन यवहारात मराठ  भाषेचा वापर' नामक 
एक मोह म आहे. ती अधूनमधून डोके वर काढतच असते. ितला अनुस न काह  जन हत 
यािचका दाखल के या जातात. आतापयत एम०पी० वशी व द महारा  शासन ह  २००४ 
साली तर वसंत िम ी व द महारा  शासन ह  यािचका २००५ साली (वा या या 
आसपास) दाखल कर यात आली होती. या दुस या यािचके या संदभात मुंबई उ च 
यायालयाने भाषा संचालनालयाला आदेश दला होता. यानुसार संचालनालयाने १५० 

रा य-अिधिनयम पु तक पाने कािशत क न आ ण चाळ स क य अिधिनयम न याने 
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अनुवा दत क न अ पावधीत उ च यायालयास उपल ध क न दले. परंतु दुदवाची गो  
अशी क  याय यवहारात मराठ या संदभात एवढे मोठे व पायाभूत काय क नह  महारा  
रा यातील याययं णेने हणा वा मुंबई उ च यायालयाने हणा, ा कायाची वा 
संचालनालया या अ त वाचीह  दखल घेतली नाह . मुंबई उ च यायालयाची जी मराठ  
सिमती कायरत आहे या सिमतीनेह  या वषयावर चचा कर यासाठ  भाषा 
संचालनालयाला बोलावले नाह . उ च यायालय आदेश देते आ ण संचालनालय 
'अनुपालन' करते, हा एक शासक य यवहार झाला. या या पलीकडे जाऊन, दोन शासक य 
सं था एक  येऊन याय यवहारात मराठ चा वापर कसा वाढवता येईल याचा वचार क  
शकतील ह  क पनाच कोणा या डो यात येत नाह . दुसर कडे एखा ा अिश त खेडुतास 
आप या दवाणी दा याचा िनकाल आप या बाजूने लागला आहे क  व द बाजूने हे 
जाणून घे यासाठ  एखा ा सुिश ताचे (इं जी येणा  या) पाय धरावे लागतात!  

शा ीय प रभाषेचा फारसा वापर मा यमांम ये होत नाह , पण याियक प रभाषेचा मा  
होतो. याय यवहारात रलीफला अनुतोष, टेला थगनादेश, ड ला हुकूमनामा, 
कॅ हएटला सावधानप , ऍ वटलला दोषमु  असे सोपे व सुंदर पयाय िनमाण केले 
आहेत. ऍि मट हणजे करार आ ण काँ ॅ ट हणजे सं वदा, लॉ हणजे कायदा आ ण 
ऍ ट हणजे अिधिनयम असा भेदह  दश वला आहे. परंतु एवढया काळजीपूवक तयार 
केले या प रभाषेची मा यमे काह ह  कदर कर त नाह त. काय ाचे अ यासक व ाथ , 
यांचे िश क, याययं णेतील अिधकार  - कोणा याच त ड  यो य श द नाह त. ऐट त 

उभे राहून 'आ टक स ऑफ द कॉ टटयूशन' वगैरे बोलणारा वक लवगदेखील मराठ  
बोलताना 'सं वधानाचे अनु छेद' असं न हणता 'घटनेची कलमे' वगैरे भ गळ भाषाच 
वापरतो. सारमा यमे व याययं णेतील घटक यांनी ह  भाषा न वापर यामुळे 
संचालनालयाचे हे कायदेखील यथ गेले आहे. 

विधअनुवाद व प रभाषा स लागार सिमती - ह  सिमती, िनवृ  यायमूत  चं शेखर 
धमािधकार  यां या अ य तेखाली १९९४म ये थापन कर यात आली. १९९७म ये ितची 
पुनरचना कर यात आली. परंतु ह  सिमती विश  कालावधी उदा० सहा म हने वा एक वष 
एवढयाचसाठ  नेम यात येई व तेवढा कालावधी संप यावर ितला मुदतवाढ दली जाई. 
द० १ ए ल २००४पासून ितला 'कायम व पी' मुदतवाढ दे यात आली. ते हा काढले या 
शासनिनणयात 'रा यातील यायदानात मराठ चा वापर कर या या ीने, क य व रा य 
शासनातफ कर यात आलेले व मान तसेच भ व यकाळात मंजूर कर यात येणारे 
अिधिनयम/िनयम इ०चा अचूक मराठ  अनुवाद उपल ध हावा या ीने सिमतीस 
कायम व पी मुदतवाढ दे यात येत आहे.' असे हटले आहे. वर ल वा य, शासक य भाषा 
हणून तर नमुनेदार आहेच, पण 'कायम व पी मुदतवाढ' ा वा य योगाचा अथह  प  

होत नाह . याचा अथ 'पप युअल स सेशन ऍ ंड कॉमन सील' असलेले कायम व पी मंडळ 
असा आहे का? पण तसे हणावे तर पुढ ल अ य  व सद य िनवड याची प दत काय 
असेल हे शासन-िनणयात प  केलेले नाह . 

द ुसरे असे क  रा य अिधिनयमां या संबंधात मराठ  अिधिनयम हे अनुवाद नसून मूळ 
पाठ (ओ र जनल टे ट) मानले जातात आ ण ते कािशत कर याची जबाबदार  वधी व 
याय वभागाची आहे. क य अिधिनयमां या संबंधात, यांचा अनुवाद कर याची 

जबाबदार  भाषा संचालनालयाची असून, ते कािशत कर याची जबाबदार  राजभाषा खंड, 
वधायी वभाग, नवी द ली यांची आहे. राजभाषा खंड, िनवडक क य अिधिनयमांचा, 
सवच भारतीय भाषांमधील अनुवाद कािशत कर त असतो आ ण अनुवादावर रा पतींची 
वा र  घेऊन याला ािधकृत पाठ (ऑथॉ रटे ट ह टे ट) हणून मा यता देतो. ह  
यव था विध अनुवाद सिमती सु  हो याआधीपासून अ त वात आहे. बरे, सिमतीचे 
थान ा यं णे या चौकट म ये कुठे आहे आ ण ितने करावया या अचूक मराठ  

अनुवादाची अिधकृतता काय असेल आ ण तो कुणाला उपल ध क न ायचा - 



अमृतमंथन: भाषा संचालनालय - काल आ ण आज 

याययं णेला, शासनाला क  जनतेला - हे कुठेह  प  केलेले नाह . यामुळे काह  
वसंगती उ वतात. गे या सुमारे तीन वषापासून सिमती केवळ क य अिधिनयमां या 
अनुवादाचे काम कर त आहे. हा अनुवाद मुळात भाषा संचालनालयातील अनुवादकांनी 
केलेला असतो. सिमती या म ह यातून तीन दवस चालणा  या बैठक ंम ये तो तपासला 
जातो. यानंतर पुढे तो पु तक पाने कािशत हो यापयतची या ( याम ये १०-१५ 
ट यांचा समावेश आहे) भाषा संचालनालयाकडूनच पूण केली जाते. अिधिनयमांची मराठ  
सं हता अिधकािधक िनद ष हो यासाठ  तीव न पु हापु हा हात फरवला जातो. हणजे 
सिमतीने तपासले या सं हतेम ये बदल होणे ओघाने आलेच. प रणामी, सिमती या 
अ य ांना जर  लाल द याची गाड  दे यात आली असली, तर  य ात यांचे थान 
भाषा संचालनालयामधील वग दोन अिधका  या याह  खालचे ठरते. सिमतीला वत:ची 
आ थापना नाह . भाषा संचालनालयाचा कमचार वग सिमतीसाठ  वापरला जातो. 
संचालनालया या एकूण वा षक अनुदानापैक , कमचा  यानंा वेतन द यानंतर व इतर 
आ थापना-खच के यानंतर अ य प र कम भाषा- वकास कायासाठ  िश लक राहते. 
यामधून सिमती या बैठकांवर खच करणे (सद य सं या सुमारे २०) आ ण आप या 

तुटपुं या कमचार  वगाला बैठक ंचे आयोजन आ द कायासाठ सिमती या दमतीला देणे 
संचालनालया या जवावर येत अस यास नवल नाह . 

अशा र तीने, विध अनुवाद सिमतीम ये भाषा संचालनालयाचेच काम पु हा केले जाते 
व याचा जादा भार संचालनालयावर िन कारण पडतो. व तुत: भाषा संचालना-लयाची 
कायक ा जेथे संपते, तेथून सिमतीची कायक ा सु  हायला हवी. सिमतीने व 
संचालनालयाने िमळून तयार केलेली याियक प रभाषा य  याय यवहारात 
उतर व याचे काम (जे संचालनालया या अख यार त येत नाह )  सिमतीने करायला हवे. 
पण असे घडत नाह . याययं णा, काय ाचे िश ण देणार  व ापीठे व भाषा संचालनालय 
ा ितघांची त डे तीन दशांना आहेत. यांना एक  आणून सिमतीने कधीह  यां याशी 

चचा केली नाह . दोन वषापूव  याय यवहार कोशाची सुधा रत आवृ ी कािशत क न 
सिमतीने याियक प रभाषा तयार कर याचे एक चांगले काम केले आहे; परंतु यािशवाय 
यायालयीन यवहारात मराठ चा वापर कसा वाढवावा कंवा सारमा यमांना माण 
याियक प रभाषा वापर यास कसे वृ  करावे याब ल कुठलाह  ठोस वचार वा काय म 

सिमतीकडे नाह . 
मराठ  समाज - भाषा संचालनालयाची घसरण हो यासाठ , मराठ  समाजदेखील 

कारणीभूत आहे. या समाजाने गे या दोन पढयांपासून, आपली भाषा व सं कृती 
यां याकडे सरळ पाठ फरवली आहे. आप या मराठ पणाब ल चंड यूनगंड हा समाज 
बाळगतो. मराठ त बोलायची तर इतक  लाज वाटते, क  काह  वचा च नका. महारा ातील 
मोठया शहरांमधील अनेक मराठ  कुटंुबांम ये मुदलात मराठ  बोललीच जात नाह . मग 
पुढे जाऊन वाचन, लेखन, िचंतन, मनन, याकरणाची रचना, बोलीभाषांचा अ यास, संपूण 
महारा भर बोलली जाऊ शकेल अशी मा णत भाषा घड वणे, ित या लेखन-वाचनाचे 
िनयम तयार करणे इ याद  गो ींचा वचारच कोण करतो? वष १९७५म ये १०+२+३ हा 
आकृितबंध आला. ते हापासून गुणांचे तोम फारच वाढले. भाषा वषयातह  व तुिन   
वचारले जाऊ लागले व भरपूर गुण िमळू लागले. हुशार व ा यानी व ानच िशकायचे 
आ ण 'ढ' मुलांनी भाषा व इतर मान वक  शा े - अशीच प दत पडली. पुढे २००२म ये 
तर मराठ  न घेता बारावी उ ीण होता येऊ लागले. 'काय करायचे मराठ  िशकून?'चा 
वास पुढे 'काय करायचे मराठ तून तर  िशकून'कडे झाला. आज महारा ातील तालुका 
तरापयत इं जी मा यमा या शाळा आहेत. यांना मातृभाषाच चांगली येत नाह , ते 

अ य भाषा िशकू शकत नाह त हा िस दा त आपण वस न गेलो आहोत. आज इं जी 
शाळांम ये िशकायला व ा याचा ल ढा येत आहे. पण इं जी चांगले येणारे िश क कुठे 
आहेत? यामुळे शालेय िश ण हणजे पाठांतर, पोपटपंची आ ण वचार न करता येणे 
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( वचारह नता) असा अथ झाला आहे. भाषा संचालनालयात जे काम केले जात,े ते तेथील 
कमचार  करतात हे तर उघड आहे. आता समाजातील भाषेचे मह व ओसर यावर चांगले 
कमचार ह  िमळणे अवघड झाले आहे. खरे तर भाषेतह  चांगले काय करता येते; काय 
करता आले नाह , तर  'क रयर' तर न क च करता येते. पण ल ात कोण घेतो? 

भाषा संचालनालयातील अंतगत कलह - डॉ० न०ब० पाट ल हे व ान भाषासंचालकां या 
मािलकेतील शेवटचे संचालक. ते १९८६म ये िनवृ  झाले. यानंतरचे भाषासंचालक हे 
सवात त ण संचालक होते. यामुळे यांना सवात अिधक कायकाळ िमळाला. ते भाषा-
सहसंचालका या पदावर काह  काळ होते व तेथून पदो नत होऊन संचालक झाले. 
यानंतर भाषा-सहसंचालका या पदावर कोणाचीह  िनयु  झाली नाह  व पुढे ते पदह  
यपगत झाले. तसेच यां या काळात कमचा  यानंा िनयिमत व वाभा वक पदो न या 
िमळा या नाह त. वग तीन या कमचा  यांकडून यांना १०% अित र  भार देऊन वग 
दोनची कामे क न घे याची प दत सु  झाली. दहा ट के भार हणजे वर या पदाचे 
१००% काम, १०% जादा पगार देऊन क न घेणे. या प दतीमुळे पदो नती दे याची िनकड 
कमी झाली. या संचालकांनी वभागीय पर ा घे यास सु वात केली. ा पर ा उ ीण 
होणे पदो नतीसाठ  अिनवाय केले. प रणामी चांग या अनुवादकाची कसोट  भाषेची जाण 
वा िनद ष अनुवाद ह  न राहता, पर ा उ ीण होण,े ह  झाली. उ ीण हो याचे 
अ यासा यित र  'अ य' माग, 'हुशार' कमचा  यानंी शोधून काढले. या संचालकां या 
कायकाळात जुने, जाणते लोक कायालय सोडून गेले. नवीन भरती/पदो नती दली गेली 
नाह . अनेक पदे कमी झाली. 'यथा राजा तथा जा' या यायाने संचालनालयाचा सरासर  
तर खाली आला. 
संचालनालयात ८८ साली अनुवादकांची सेवाभरती झाली होती. यानंतर ९३ साली 

मोठया माणावर भरती कर यात आली. ते हापासून आजपयत र तसर (लोकसेवा 
आयोगातफ) फ  तीन अनुवादकांची िनयु  झाली; यांपैक  दोन आज कायरत आहेत. 
वर या पदां या ५-७ जा हराती लोकसेवा आयोगातफ कािशत झा या. मा  १९८७पासून 
आजपयत जा हरातीला अनुस न (नामिनदशनाने) केवळ एक िनयु  झाली. (१९८८ साली 
सहायक भाषा-संचालक हणून). बाक  सव जा हराती वांझोटया ठर या. 

साधारणपणे वष २००० व त ंतर िनवृ  होणा  या पढ ने कळत-नकळत एक चूक केली. 
ती हणजे यांनी नवीन येणा  या अनुवादकांना िश ण दले नाह . अनुवाद हे अ यंत 
कौश याचे व क सा य काम आहे. अनुवादशा  व ापीठाम ये िशकवले जात नाह . 
संचालनालयातह  याचे औपचा रक िश ण दले जात  नाह . व र ांनी नवीन 
अनुवादकांना िशकवावे अशी अपे ा असते. यांनी सन १९८८-९०म ये भरती झाले या 
अनुवादकांना िश ण दले असते आ ण कामाची गोड  लावली असती, तर आजचे िच  
कदािचत वेगळे दसले असते. कारण पूव या पढ ला या कारचे भाषािश ण िमळाले, 
तसे नंतर या पढ ला िमळालेले नाह . 

वर नमूद केले या सगळया घटकांचा प रणाम साधारण २०००नंतर संचालनालयाची 
क़ृती पार ढासळ याम ये झाला. काम न करता आ ण कायालयाची िश त न बाळगता 

केवळ पगार व इतर लाभ घेणा  या कमचा  याचंी सं या वाढली. सु वातीला यां याकडे 
दुल  कर यात आले आ ण आता तर अशी प र थती आहे क  यां यावर कोणतीह  
कारवाई होणेच श य नाह . चांग या लोकांचे गट बनत नाह त आ ण वाममाग चे गट 
काह ह  झाले तर  फुटत नाह त ह  तर जगरहाट च आहे. यानुसार, संचालनालयातील 
अशा गटांचे ाब य दवस दवस वाढत आहे. ा गटां या बाहेर राहणे याचा अथ 
यां याशी वैर असणे असाच लावला जातो. अशा र तीने वैर प क न असुर तता वकत 

घे यासाठ  आज संचालनालयातील शहाणेसुरते लोकदेखील तयार नाह त. सव स ा आता 
या गट मुखां या हातात आहे. िशवाय, इत या वषा या अराजकाम ये येकावर काह  ना 
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काह  'अ याय' झालेलाच आहे. ा अ यायाची बार कशी ठणगी जर  कुणा या मनात 
आढळली, तर  ितला फंुकर घालून यामधून असंतोषाची आग भडक व यासाठ  हे लोक 
आपले वा पटु व खच  घालत आहेत आ ण अशा गटांम ये सामील होऊन आपले थान 
सुर त कर यानेच आप यावर ल अ यायाचे प रमाजन होते असे हणून कमचार  
वत:ची समजूत घालीत आहेत. ा गटबाजीला कधीकधी जातीय रंग चढवला जातो. हे 

गट जाितिनहाय असतातच असे नाह , परंतु राजकारणासाठ  जातीचा वापर केला जातो. 
अशा प र थतीत भाषा संचालनालयातील अनेक कमचा  यानंा, नोकर पुरती नोकर ह  

करणे अश य झाले आहे. यां याकडे चांगला अनुवाद कर याची इ छा व पा ता आहे 
यां याकडेह  कामावर ल  क त कर यासाठ  लागणारे मानिसक थैय नाह . इतरांची 

तर गो च सोडा. शासक य कमचा  यानंा, शासना या वरोधात जायचे नाह  अशी प क  
िशकवण दलेली असते. यामधून यांची एक पराभूत, िन य मानिसकता तयार होते. 
आप दम हणून ते संघटनांम ये सामील होतात. 'आपण बरं क  आपलं काम बरं' असं 
हणून वत:भोवती घ ट कोश वणून घेतात, तर कधी हडेलह पी करणा  यांना शरण 

जातात, पण चांग या लोकांनी एक  येऊन, याम ये काम कर याचा आनंद िमळेल असे 
वातावरण इथे तयार करावे - करता येईल - केले पा हजे - हे यांना माह तच नाह . 

'मराठ  अ यासक ा'चे अ य  द पक पवार ांना १ मे २००९ रोजी राजभाषा दना या 
काय मासाठ  भाषा संचालनालयात मुख पाहुणे हणून बोल व यात आले होते. या 
वेळ  संचालनालयाचा उ वल वारसा व दा ण स थती याची यांना क पना आली. 
बॅचलर ऑफ मास मी डया या मराठ  मा यमा या अ यास मासाठ  संचालनालयाने 
आपला वृ प - व ा प रभाषा कोश तातड ने पुनमु त क न ावा अशी मागणी म०अ० 
क ाने केली होती, ितलाह  समाधानकारक उ र िमळाले न हते. ा पा भूमीवर क ाने 
मा हती या अिधकाराखाली संचालनालयाची मा हती माग वली. ा मा हतीमधून भाषा 
संचालनालयाची द ु रव था उजेडात आली. ा मा हती या आधारे क ाने सार-
मा यमांमधून मोह म उघडली. बात यां या आधारे वधानमंडळात वरोधी प  सद यांनी 
शासनाला  वचारले. भाषा-संचालकांची िनयु  लवकरच केली जाईल असे आ ासन 
शासनाला ावे लागले ( डसबर २००९). दुल त वषयावर ल चचस थोडे त ड फुटले. 

द० २२ जानेवार  २०१०ला मराठ  अ यास क ाने, भाषासंचालक गो०ग० आ हाट यांना 
प  िलहून िश मंडळा या भेट साठ  वेळ मािगतली. ा िश मंडळात क ाचे पदािधकार  व 
सारमा यमांचे ितिनधी यांचा समावेश असणार होता. थम संचालकांनी भेट दे याचीच 

टाळाटाळ केली. शेवट  बराच पाठपुरावा के यावर व भेट न द यास उपोषण, धरणे केले 
जाईल असे सांिगत यावर यांनी म०अ० क ा या पदािधका  यांची भेट घे याचे कबूल केले. 
यावर पदािधका  यांची भेट न हे तर िश मंडळाला भेट याचे ठरले होते हणून क ाने 

पु हा ठासून सांिगत यावर संचालकांनी भेट दे याचे कबूल केले व द० ३ ए ल २०१०ला 
ह  भेट झाली. 

भेट म ये िश मंडळाने संचालकांशी चचा क न, पूणकािलक भाषा- संचालकांची िनयु , 
अनुवादकां या र  जागांवर भरती, मु णबा  (आउट ऑफ ंट) काशने लवकरात 
लवकर उपल ध क न देण,े भाषा संचालनालया या प रभाषेचा वापर शासक य सं था व 
सारमा यमे यां यावर बंधनकारक करणे इ याद  ११ माग या यां यासमोर ठेव या. 

अड च म हने कसून तयार  के यावरह  भाषासंचालक ा भेट म ये काह च ठोस उ र देऊ 
शकले नाह त. ''मी नवीन आहे व संचालनालयाचा आवाका मोठा आहे'' ''कायवाह  चालू 
आहे'', '' ता वत आहे'', ''िनधी िमळ यावर अवलंबून आहे'', ''व र ांना वचारावे लागेल'' 
अशी त न 'सरकार ' उ रेच यांना ावी लागली. तथा प, तेथे जी काह  चचा झाली, 
तीमधून पुढ ल बाबी प  झा या. 
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१) अनुवादकां या पदांसाठ  २००४म ये महारा  लोकसेवा आयोगाला मागणीप  पाठवले 
आहे. यावर २००८ साली कायवाह  सु  झाली. दोनशे अज आले आहेत. मा  अ ाप 
एकह  िनयु  झालेली नाह . 

२) भाषासंचालका या पदासाठ  अपे त शै णक अहतेचे उमेदवार िमळत नाह त 
हणून अहते या अट  िशिथल कर यासाठ  शासनाकडे ताव पाठवला आहे. 
३) संचालनालयाचा खच हा योजनेतर (नॉन लॅन) अनुदानातून भागवला जातो. (याचा 

अथ असा, क  संचालनालयाकडे वकासा मक काम करणार  यं णा हणून सामा य 
शासन वभाग पाहातच नाह .) 
४) व ीय वष २००९-१०म ये संचालनालयास ३,२५,९५,००० पयांचा िनधी उपल ध 

झाला. यामधून कमचा  याचें वेतन व इतर आ थापना-खच वजा जाता, मराठ या 
वकासासाठ  अ य प र कम िश लक राहते. 
५) भाषा संचालनालया या ४३ काशनांपैक  स या बहुतांश काशने मु णबा  आहेत. 

यांपैक  अथशा , थाप य अिभयां क , वा ण य, शासन- यवहार कोश, शार र आ ण 
व ुत अिभयां क  हे सहा कोश २००५म ये पुनमु णासाठ  पाठवले आहेत. परंत,ु मजकूर 
छपाईसाठ  पाठवण,े मु तवाचन इ० कामांचा वचार करता एका कोशा या पुनमु णाला ७ 
ते ८ वष लागतात असा आतापयतचा अनुभव आहे. अ माने ह  छपाई क न घे याची 
कोणतीह  योजना (काम बाहेर देणे इ०) संचालनालयाकडे नाह . 

द० १७ ए ल २०१० रोजी म०अ० क ाने मु यमं यांची भेट घेऊन ा वषयावर 
यां याशी चचा केली, व आप या माग या यां यासमोर मांड या. ाम ये भाषा 

संचालनालय सा० ० व०कडून काढून यावे, 'राजभाषा वभाग' हणून एक नवीन वभाग 
शासनांतगत थापन करावा आ ण संचालनालयाबरोबरच व कोश-िनिमती मंडळ, म०रा० 
सा ह य व सं कृती मंडळ, रा य मराठ  वकास सं था इ याद  सं थांचा कारभार याकडे 
सुपूद करावा अशी भाषा वकासा या ीने मूलभूत मागणी कर यात आली. तसेच, भाषा-
संचालकां या िनयु ची व प रभाषा कोश अ यावत कर या या ीने भाषा-स लागार 
मंडळाची पुन: थापना कर याचीह  मागणी कर यात आली आहे. मु यमं यांनी यांपैक  
बहुतांश माग या मा य क न, या तातड ने द० १ मे २०१०पयत पूण कर याचे व 
संचालनालया या िनधीम ये भरघोस वाढ कर याचे आ ासन दले. 

यांपैक  आज वतं  भाषा वभाग व भाषा-स लागार सिमती यांची थापना झाली. 
भाषा-स लागार सिमतीम ये लेखक-कवी, मराठ  वा याचे ा यापक ांचाच भरणा आहे. 

य ात मा , शासन यवहारात, याय यवहारात व ानभाषा हणून मराठ ची ित ापना 
करणे ह  वेगळ  गो  आहे. सिमती-सद यांम ये ा वषयाचे अ यासक व हतिचंतक 
अस याचे दसत नाह . 

ई-प ा - amohoni@yahoo.co.in 
 
 

   


