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प्रत आपफया सांकेत्थळावर घालिे इ. र्ोष्टी करिाऱ्या व्यक्ती व सा्ं था आढळलयास त्याांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात 
येईल. 
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प्रास्तानिक  
 

आपफया सामाणजक व्यवहारात मराठी भाषेचा वापर आणि वावर अलीकिच्या काळात पूवीच्या तुलनेने 
बराच वाढलेला आहे. णदवसेंणदवस तो अणधक वाढतही जाईल. आपली तक्रार आहे तीज्या वरे्ाने आणि 
रु्िवते्तने तो व्हायला हवा त्या वरे्ाने आणि रु्िवते्तने तो होय नाही याबद्दल. ही तक्रार काही प्रमािात रा्तही 
आहे.  

 
या सांबांधात बोलिाऱ्याांचा मनातील अनेक णवकफप सहज सांभाषिामध्ये व्यक्त होत असतात. अत्यांत 

र्णतमानतेने सवग जर् जवळ येत चाललेले आहे आणि पाश्चच्यात्य जर्ात अनेकणवध शास्त्ाांची अवाढव्य वाढ 
झालेली आहे. तेव्हा त्याांच्या तुलनेत नव्या काळाच्या र्रजा भार्णवण्यासाठी मराठी पुरेशी समथग आहे का या 
एका मध्यवती प्रश्चनाशीच बोलिाऱ्याांचा मनातील बहुतेक सवग णवकफप रेंर्ाळत असतात. या णवकफपाला उत्तर 
शोधण्याचा उत्तम उपाय म्हिजे आजच्या आपफया जीवनातील एकेका के्षिाचा भाणषक दृष्या समग्रतेने आणि 
सणव्तर रीतीने आपि परामशग घ्यायचा आणि त्यातून जे णनष्कषग मराठीतील कामातारताांच्या अनुषांर्ाने हाती 
लार्तील त्याांना णवचारपूवगक सामोरे जात राहायचे.  

 
सातश ेवषांनी सांपन्न वाङ्मयपरांपरा असलेफया मराठी बाबतची आजची व्तुल््थती अशी आहे की, ती 

भाषा या दृष्टीने सांपन्न आहे; पि ती नवनवीन के्षिाांमध्ये उपयोणजण्यासाठी आपि आपली बरीच पूवग तयारी 
करीत राहिेही आज आवश्चयक आहे. तेव्हा कोितीही भाषा वापरानेच समथग होत जाते हे सवग णवचारवांताांनी 
वारांवार साांणर्तलेले सूिच ध्यानात घेऊन राज्य मराठी णवकास सां्थेने एकेक पाऊल पुढे टाकण्याचे ठरणवलेले 
आहे. याच आमच्या उणद्दष्टानुसार सौ. र्ीता भार्वत याांचा ‘प्रशासणनक मराठी लेखन’ हा त्याचे मूफयमापन 
करिे आणि त्याला अणधक रु्िवत्ता प्राप्त व्हावी यासाठी प्रयत्नाांची णदशा सुचणविे हे सां्थेकिून अपेणक्षत 
असलेले एक प्राथणमक पातळीवरील महत्त्वाचे कायगच आहे.  

 
राज्य मराठी णवकास सां्थेच्या णनयामक मांिळाची पणहली बठैक १५ जून १९९३ रोजी भतूपूवग मुख्य 

मांिी श्री. शरद पवार याांच्या अध्यके्षखाली झाली. या पणहफया बठैकीतच सां्थेने प्रशासणनक मराठीत 
आढळिाऱ्या क्लीश्चतेच्या प्रश्चनामध्ये लक्ष घालाव ेअसे सद्याांनी आग्रहपूवगक सुचणवले. त्यासाठी एक सणमतीही 
णनयुक्त केली. सणमतीने ‘शासनव्यवहार कोश’ आणि ‘प्रशासणनक लेखन’ या महाराष्र शासनाने प्रकाणशत 
केलेफया दोन पु्तकाांचे परीक्षि करून सादर केलेफया अहवालात प्रशासणनक भाषेचा व लेखनशलैीचा 
पुनर्ववचार करण्याची व त्यार् वरे्वरे्ळ्या कारिाांनी अणधक भर घालण्याची आवश्चयकता शासनाच्या नाराजेस 
आिून णदली. तथाणप झाले हे काम मयाणदत ्वरूपाचे झाले आहे, हा णवषय अणधक णव्तृतपिे आणि 
णवणवधाांर्ाांनी हाताळण्याची आवश्चयकता आहे हे त्याच वळेी आमच्या लक्षात आले. आज होत असलेले सौ. र्ीता 
भार्वत याांच्या सदर ग्रांथाचे प्रकाशन सांबांणधत णवषयाला बराच न्सयाय देईल असे वाटते.  

 
सदर ग्रांथाच्या लेखनासाठी सौ. भार्वत याांनी केलेली पूवगतयारी चाांर्ली भरीव आहे. त्या महाराष्र 

शासनाच्या भाषासांचालनालयात तेवीस वष े णवणवध पदाांवर काम करीत होत्या. सां्कृत, मराठी, इांग्रजी या 
भाषाांचा पदव्युत्तर पातळीपयंतचा अभ्यास पूिग करून नोकरी व्यवसाय करीत असतानाच पीएच.िी. ही पदवी 
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प्राप्त करून घ्यावी अशी त्याांची मनीषा होती. त्यामुळे पीएच.िी. साठी त्याांनी जो अभ्यासणवषय णनविला तो 
त्याांच्या व्यावसाणयक अनुभवाचा एक अणवभाज्य भार्च होता. तथाणप अभ्यास पूिग झाफयावर, नार्पूर 
णवद्यापीठाने त्याांना सन्समानपूवगक पदवी णदफयावरही, या अभ्यासाचा लाभ इतराांना व्हावा असे काही घिले 
नव्हते. आम्ही हा प्रबांध उपलब्ध करून घेऊन िॉ. र्ीता भार्वत याांच्याशी सांपकग  साधला आणि प्रबांधावर 
आधाणरत ग्रांथ तयार करायचा झाफयास त्याांची पुनलेखानाला तयारी आहे का हे त्याांना णवचारून घेतले. त्याांनी 
ते आनांदाने मान्सय करून आपफया अभासाला अद्ययावतता आिण्यासाठी आणि आम्हाला अपेणक्षत असिारी 
व्यवहारीक उपयुक्ततेची जोि त्याला देण्यासाठी पुष्कळच पणरश्रम घेतले आहेत.  

 
सवगसामान्सय णजज्ञासू व्यक्तींसाठी हे लेखन करायचे ठरफयानांतर त्याांना आपफया लेखनाची माांििी 

बदलावी लार्ली आणि लेखनाची शलैी ही त्या अपेकेशी जुळवनू घ्यावी लार्ली. प्रशासन व्यवहारात प्रत्यक्षपिे 
सहभार्ी असिाऱ्या व्यक्तींसाठी या ग्रांथाचा उपयोर् व्हायला हवा, त्याांना आपले काम अणधक जाितेपिाने, 
समजुतीने आणि अणधक आत्मणवश्वासाने पार पािता याव े यासाठी साह्य व्हायला हव,े हे सौ. भार्वत याांनी 
नव्याने लेखन करीत असताना ध्यानात घेतले आहे. आधुणनक काळात प्रशासनाच्या कक्षा सतत णव्तारत 
आहेत. त्यामुळे पुढील काळात नव्या र्रजा तयार होिार आहेत आणि प्रशासणनक लेखनाची जबाबदारी 
ज्याांच्यावर असेल त्याांना त्या र्रजाांना सामोरेही जाव े लार्िार आहे. त्या सांदभात या ग्रांथात जो णवणवधाांर्ी 
णवचारणवणनमय व्यक्त झाला आहे त्यातून ते ्वतः आपले आपिच मार्गदशगनही घेऊ शकतील असा णवश्वास 
मला वाटतो.  

 
सदर ग्रांथात यादवराजाांच्या काळापासून लोकशाहीच्या राजवटीपयंत मराठींचा प्रशासनात झालेला 

वापर कसकसा झाला याचे सोदाहरि नमुने वाचकाांना वाचायला णमळतील. त्याचप्रमािे बदलती जीवनदृष्टी 
आणि बदलती पणरल््थती याांचे एकेका काळातील भाणषक आणवष्करिाशी जे नाते असते तेही ्पष्ट होईल. 
तथाणप या ग्रांथाचा णवशषे भर आहे तो वतगमानकाळातील प्रशासनात भाणषक व्यवहाराचे असिारे ्वरूप समजून 
घेण्यावर आणि या सांदभात जािकाराांनी ठेवायच्या दृणष्टकोनावर; पूवेणतहास केवळ पाश्वगभमूीदाखल, आपफया 
समाजीवनाची आणि भाषेची वाटचाल णदग्दर्वशत करण्यासाठी साांणर्तलेला आहे.  

 
आज अणतशय प्रर्ट झालेफया भाषाणवज्ञानशाखेचा या ग्रांथात आलेला आहे. तो हेतुतः आम्ही दोन 

णवभार्ाांत णवभार्ला आहे. पणहफया णवभार्ात णवणशष्ट कायगके्षिे, ज्ञानके्षिे आणि त्याांची णवणशष्ट भाषा याांचे भाषा 
वैज्ञाणनकाांनी केलेले णववरि आले आहे; तर दुसया णवभार्ात र्णिती णनष्कषासाठी भाषावैज्ञाणनक कोित्या 
कसोया कशा प्लाधातीने वापरतात त्याचे णववचेन आहे. हा दुसरा पूिगपिे शास्त्ीय असिारा भार् कदाणचत 
आज सवगसामान्सय व्यक्तीला दुबोध व अनावश्चयक वाटेल. पि पुढील काळात या णवषयाचा अणधक परामशग घेऊ 
इल्च्ििाऱ्या व्यक्तीला तो उपयुक्तही ठरू शकेल. आम्ही तो हेतुपूवगकच पणरणशष्टात ्विाांिपिे णदला आहे. 
पुष्कळशा अपणरणचत असिाऱ्या एका अभ्यासपद्धतीचे ते एक प्रात्यणक्षक आहे एवढे वाचकाांनी त्याबाबत लक्षात 
घ्याव.े  
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िॉ. सौ. र्ीता भार्वत याांनी सदर ग्रांथ प्रकाशनाथग उपलब्ध करून देऊन आम्हाला जे ्नेहपूिग 
सहकायग णदले त्याबद्दल मी आणि राज्य मराठी णवकास सां्थेतील या ग्रांथाच्या णनर्वमतीशी सांबांणधत असिारे माझे 
सहकारी प्रा. वसांत आबाजी िहाके, सौ. अणनता जोशी त्याांचे अत्यांत आभारी आहोत.  
 

सरोनजिी िैद्य   
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मिोगत 
 

प्तीस वषांपूवी महाराष्र राज्याची ्थापना झाली, त्यानांतर ओघानेच मराठी भाषेला राज्भाशापि 
णमळाले व राज्य सरकारची प्रशासनाची भाषा म्हिून मराठीला मान्सयता णमळाली. खाजर्ी के्षिातील प्रशासनात 
देखील कमी-अणधक प्रमािात मरठी भाषेचा वापर हळूहळू सुरु झाला. पि लोकशाही शासनप्रिालीमध्ये 
सरकारी प्रशासनाच्या कशा एवढ्या रुां दावफया आहेत णक प्रशासणनक मराठीचे सवांत मोठे के्षि सरकारी 
राज्यकारभार हेच ठरले.  

 
सरकारी कारभारात प्रशासणनक भाषा म्हिून मराठीचा वापर सुरु होऊन वाढीला लार्ला तो एक 

भाषाणवषयक धोरि म्हिून. इतर के्षिाांत तो होऊ लार्ला सरकारचे तसे धोरि आहे म्हिून ! साहणजकच 
‘सरकारी मराठी’ ही सवांच्या दृष्टीने आदशग व मार्गदशगक ठरावी अशी अपेक्षा णनमाि झाली. 
पोषिसामर्थ्याप्रमािेच णतचे प्रदूषिसामर्थ्यगही अणधक. साहणजकच टीकेचे लक्ष्यही ती अणधक ठरली.  

 
व्यक्तीशः पाणहले तर भाषा सांचालनालयात दहा वषे अनुवादक म्हिून काम करताना मला मराठी 

भाषेचे हे नवे रूप णदपवनू टाकीत होते. भाषा सांचालनालयाची प्रकाशने सांदभासाठी चालीत असताना 
‘अणलबाबाची रु्हा’ च उघिफयाचा भास मनाला होत होता. वाङ्मयाचा अभ्यास करताना आढळलेफया 
ज्ञानेश्वर-तुकारामाांच्या, शाहीर-पांणिताांच्या सकवा आधुणनक लणलत-वैचाणरक लेखकाांच्या भाषेपेक्षा वरे्ळे असे हे 
रूप भावनेला आवाहन करिारे नव्हते, तर बुद्धीला चालना देिारे होते. सांशोधनाची ऊमी मनाला ्व्थ बसू 
देत नव्हती. म्हिूनच मर् मी माझ्या पीएच.िी. प्रबांधाचा णवषय ‘प्रशासणनक मराठी भाषेचा णवकास’ असा 
णनविला. वरे्वरे्ळ्या कायालयाांत सहिून प्रशासणनक मराठीचे नमुने र्ोळा केले. वृत्तपिाांत प्रणसद्ध होिाया 
जाणहराती, सूचना याांमधून प्राणतणनणधक नमुने णनविले आणि त्याांचा सांर्ोपाांर् अभ्यास करून काही णनष्कषग 
काढले. हा अभ्यास करताना भाषावैज्ञाणनक अभ्यासात पोटभाषा वा बोली याांच्यासाठी नेहमी वापरफया जािाया 
पद्धतीपेक्षा वेर्ळी पद्धत अवलां बावी लार्ली. पांधरा वषांपूवी मी हा प्रबांध णलणहला होता. त्यानांतर महाराष्र 
शासनाने १९७९ साल हे ‘राजभाषा वषग’ म्हिून साजरे केले. या वषात या णवषयावर बरेच णवचारमांथन झाले.  

 
परांतु आजही, म्हिजे प्रशासणनक मराठीच्या प्तीस वषांच्या वाटचालीनांतरही, सरकारी 

प्रशासनातील मराठी दुबोध आहे, ती पुरेशी णवकणसत नाही, अशी हाकाटी वळेोवेळी सभासांमेलनातून, 
वृत्तपिाांमधून ऐकू येताच असते.  

 
अशा वळेी ‘प्रशासणनक मराठी’ चा हा व्तुणनष्ठ व शास्त्शुद्ध पद्धतीने केलेला अभ्यास लोकाांपुढे येिे 

अर्त्याचे ठरते.  
 
भाषेची दुबोधता म्हिजे काय ? ती कशी जोखायची व कशी दूर करायची ? भाषाणवज्ञानाचा 

प्रशासणनक मराठी बद्दलचा दृष्टीकोन काय आहे? प्रशासनात मराठीचा वापर करताना इांग्रजी-मराठी 
अनुवादाचा मार्ग ्वीकारिे अटळ होते का ? अनुवादाची उत्तम पद्धत कोिती? या प्रकारच्या प्रत्येक 
मराठीपे्रमी व्यक्तीच्या मनात ्वाभाणवकपिे णनमाि झालेफया प्रश्चनाांना उत्तरे देिे आवश्चयक वाटले, म्हिून माझा 
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हा प्रबांध मी ग्रांथरूपाने लोकाांपुढे ठेवते आहे. या ग्रांथातील णववचेन वाचकाांच्या मनातील अशा प्रश्चनाांना थोिीफार 
उत्तरे देऊ शकेल असा मला णवश्वास वातो. मूळ प्रबांधावर आधारलेल हा ग्रांथ णसद्ध करीत असताना मी त्याचे 
पुनलेखन केले आहे. त्यात आवश्चयक तेथे बदल करून व थोिी भर घालून ग्रांथ आद्ययावत होईल याकिेही 
लक्ष णदले आहे.  

 
राज्य मराठी णवकास सां्थेची ्थापना मी १९९२ मध्ये झाली. त्यानांतर जून १९९३ मध्ये प्रशासणनक 

मराठीबाबतचा परामशग घेण्यासाठी सां्थेने एक सणमती णनयुक्त केली. या सणमतीच्या सद्य आणि सां्थेच्या 
सांचाणलका िॉ. सरोणजनी वैद्य याांच्या पाहण्यात माझा हा प्रबांध आला. त्याांनी सां्थेच्या वतीने प्रबांधाचे ग्रांथरूपाने 
प्रकाशन करण्याचे ठरवले व मला त्यासाठी पुनलेखन व सांपादन करण्यास उदु्यक्त केले. णवषयाचे महत्त्व 
जािून आणि अनेकवार चचा करून ग्रांथ उपयुक्त व्हावा यासाठी राज्य मराठी णवकास सां्थेने मला जे सहकायग 
णदले त्याबद्दल मी सां्थेची अत्यांत ऋिी आहे.  
 

३ (अ) ६, सहजीवन सोसायटी , 
२, णशवाजीनर्र, उत्तर अांबाझरी मार्ग,  
नार्पूर, ४४००९० 

डॉ. गीता स . भागित 
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प्रकरण एक 
प्रशासनिक मराठी : भाषानिज्ञािाच्या दृष्टीकोिातूि 

 
भाषावार प्राांतरनेच्या तत्त्वाला अनुसरून णदनाांक १ मे १९६० रोजी मराठी भाणषकाांचे राज्य म्हिून 

महाराष्र राज्याची ्थापना झाली आणि महाराष्र राजभाषा अणधणनयम, १९६४ द्वारे मराठी ही महाराष्र 
शासनाच्या प्रशासनाची भाषा राहील असे घोणषत करण्यात आले.  
 

समाजामध्ये ्थूल मानाने शासकीय व अशासकीय अशा दोन प्रकारच्या सां्था आपफयाला आढळून 
येतात. प्रत्येक सां्था आपली णनणित ध्येये व उणद्दष्टे साध्य करण्यासाठी काही धोरिाांचा अवलां ब करीत असते. 
या धोनाांची पद्धतशीर व णनयमबद्ध अांमलबजाविी कारिारी यांििा म्हिजे त्या सां्थेची प्रशासणनक यांििा 
होय. या यांििेला आपले कामकाज पार पाित असताना णवचार सांक्रमिाचे, सांदेश वाहनाचे व सांवाद 
सां्थापानाचे साधन व माध्यम म्हिून एखाद्या भाषेचा वापर करावा लार्ो. ही भाषा म्हिजे त्या सां्थेची 
प्रशासणनक भाषा होय. थोिक्यात, कोित्याही प्रशासणनक यांििेची कामकाजाची भाषा म्हिजे प्रशासणनक 
भाषा होय. 
  

इ. स. १९६४ नांतर आधुणनक महाराष्र राज्यात सरकारी के्षिाप्रमािेच णवणवध ्वायत्त उपक्रम, 
णवद्यापीठे, बँका, सावगजणनक सां्था, शाळा, महाणवद्यालये, प्लान्सचायात सणमत्या, णजफहा पणरषदा अशा अनेक 
णनमसरकारी व णबनसरकारी के्षिाांमध्येही प्रशासनकायासाठी मराठी भाषेचा वापर होऊ लार्ला. तेथे 
पिव्यवहार, कायालयाांतर्गत णटपण्या, णनयम, अहवाल, आदेश, सूचना, जाणहराती अशा वरे्वरे्ळ्या 
कामाांसाठी मराठीचे उपयोजन होऊ लार्ले. भाषेचा वापर करिारा म्हिजे पे्रषक व ज्याला उदे्दशून भाषेचा 
वापर केला जातो तो म्हिजे भाषेचा ग्रहाांकता होय; त्याांच्या पर्पर नात्याांप्रमािे म्हिजे वणरष्ठ-कणनष्ठ सांबांध 
सकवा प्रशासक-प्रशाणसत सांबांध वा इतर काही सांबांध यानुसार भाषेचे ्वरूप वरे्वरे्ळे होऊ लार्ले. वरे्वरे्ळे 
मायने, लेखनधाटिी, लेखनशलैी, हाताळाव्या लार्िाऱ्या अनेकणवध णवषयाांमुळे नवनेव े शब्दपयाय अशी 
वैणशष्ये या सां्थाांतील प्रशासणनक मराठीत णदसून येऊ लार्ली. त्यामुळे नेहमीच्या वापरातील मराठी, 
साणहल्त्यक मराठी, काय्दाके्षिातील मराठी, णवज्ञानके्षिातील मराठी या सवांपेक्षा ही प्रशासणनक मराठी वरे्ळी 
असफयाचे णदसून आले. णतची ्वतःची अशी कायगके्षिणवणशष्ट प्रणतमा ्पष्ट जािव ूलाग्लील आणि णतच्या सांबांधात 
ती ल्क्लष्ट वा दुबोध आहे अशा प्रकारचे आके्षपही घेतले जाऊ लार्ले.  
 

यापूवी सुणशणक्षत मराठी भाणषकाांना मराठीचे यादवकालीन, णशवकालीन इत्यादी ऐणतहाणसक पोटभेद 
माहीत होते; वऱ्हािी भाषा, खानदेशी भाषा असे भौर्ोणलक पोटभेद माहीत होते; तसेच वरे्वरे्ळ्या लोकाांच्या 
खास भाषा म्हिून सुताराची भाषा, लोहाराची भाषा असे व्यवसायमूलक भेदही माणहत होते. तथाणप अशा रीतीने 
एखाद्या णवणशष्ट कायगके्षिात भाषेचा वापर होत असताना णतच्या वापराच्या सांदभाने णतचे वरे्ळे ्वरूप णवकणसत 
होऊ शकते ही कफपना पुरेशा प्रमािात नव्हती.  
 

लोकव्यवहारातील मराठी, साणहल्त्यक मराठी, काय्दाके्षिातील मराठी व णवज्ञानके्षिातील मराठी 
याांतील काही उतायांशी प्रशासणनक मराठीची तुलना करून प्रशासणनक मराठीचे हे वरे्ळे ्वरूप आपफयाला 
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समजून घेता येईल. त्यासाठी प्रथम प्रशासणनक मराठी भाषेचे नमुने म्हिून आपि पुढील दोन उतारे घेऊन 
त्याांमध्ये ठळकपिे जािविारी वैणशष्ये समजून घेऊ या.  
 

पणहला उतारा म्हिजे महाराष्र सरकारने आपले णवणशष्ट धोरि व्यक्त करण्यासाठी काढलेला एक 
शासन णनिगय आहे. ¹ त्यामध्ये महाराष्र सरकारच्या नोकरीतील ज्या व्यक्तींनी णवणशष्ट काळामध्ये सैन्सयातील 
नोकरी पत्करली आहे याांच्या नोकरीच्या काही अटींबाबतचे सरकारचे धोरि ्पष्ट करण्यात आले आहे.  
 
सध्याच्या आणि बािीच्या कालावधीत राज्य शासनाच्या ज्या कमगचाऱ्याांनी  
सैणनकी सेवा ्वीकारली आहे त्याांच्या सेवचे्या शती  
 
महाराष्र शासन  
सामान्सय प्रशासन णवभार्  
शासन णनिगय क्रमाांक आरटी ए-१० ६३-व्ही . 
सणचवालय, मुांबई, ५ ऑक्टोबर १९६३  
 

शासन णनिगय, सामान्सय प्रशासन णवभार्, क्र. आरटी ए-१० ६३-व्ही. णदनाांक ४ में १९६३ पाहावा. 
 

शासि निणसय : शासन णनिगय, सामान्सय प्रशासन णवभार् आरटी ए-१० ६३-व्ही. णदनाांक ४ में १९६३ यात 
सध्याच्या आिीबािीच्या कालावधीत ज्या अ्थायी सरकारी कमगचाऱ्याांनी सैणनकी सेवा ्वीकारली आहे अशा 
कमगचाऱ्याांचा सेवचे्या शती नमूद केलेफया आहेत. णवणशष्ट पदाांना लार्ू असलेफया सेवाप्रवशे णनयमाांत णवणहत 
केलेफया सवगसाधारि कायगपद्धतीनुसार म्हिजेच महाराष्र लोकसेवा आयोर्ामाफग त पिे भरण्यात येईपयंत 
केवळ अांतणरम व्यव्था म्हिून णनयुक्त करण्यात आलेफया कमगचाऱ्याांना उपरोक्त शासन णनिगयाच्या 
प्रयोजनाांकणरता अ्थायी शासकीय कमगचारी म्हिून समजण्यात याव े सकवा काय असा प्रश्चन उपल््थत झाला 
आहे. म्हिून असे ठरणवण्यात आले आहे की, पिे भरण्यासाठी णवणहत केलेफया सवगसाधारि कायगपद्धतीनुसार, 
या पदाांवर नेमिूक करण्यात येईपयंत, अांतणरम व्यव्था म्हिून, तात्पुरत्या णनयुक्त केलेफया कमगचाऱ्याांना 
शासन णनिगय, सामान्सय प्रशासन णवभार्, , क्र. आरटी ए-१० ६३-व्ही. णदनाांक ४ में १९६३ च्या प्रयोजनाांकणरता 
अ्थायी शासकीय कमगचारी म्हिून समजण्यात येऊ नये आणि त्यामध्ये मांजूर केलेफया सावलतींसाठी पाि 
समजले जाऊ नये.  
२. हा शासन णनिगय अनौपचाणरक सांदभग क्र. १३४१७/७५१/पाच, णदनाांक २१ सप्टेंबर १९६३ यानुसार, णवत्त 
णवभार्ाच्या सहमतीने काढण्यात आला आहे.  
 
महाराष्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार व नावाने,  
(सही) 
अवर सणचव, महाराष्र शासन  
 



 
अनुक्रमणिका 

 

या नमुन्सयामध्ये आवश्चयक पूवगसांदभग मूळ मुजाकुराच्या वरती वरे्ळा दशगणवला आहे; तर पि णलणहिाऱ्या 
सां्थेचे नाव, शाखा, पिाचा क्रमाांक व णदनाांक सुरुवातीला वर नमूद केला आहे. पिाच्या प्रारांभी पिाचा प्रकार 
नमूद केला आहे. शवेटी पि णलणहिाऱ्या सां्थेच्या पदाणध पदाणधकाऱ्याची सही आहे. णशवाय त्याचे पदनामही 
नमूद केलेले असून पि त्याचे वैयल्क्तक नसून णवणशष्ट पदाचा कायगभार वाहिारा म्हिून त्याने ते णलणहले आहे, 
हे याद्वारे सूणचत होत आहे. तसेच हे पि शासनाच्या वणरष्ठ अणधकारी असलेफया व्यक्तीच्या वतीने व 
साांर्ण्यावरून काढण्यात आफयाचे नमूद केले आहे. पि कोिाला पाठणवले त्याचा उल्लेख नाही. कारि हे 
कोिाही एका व्यक्तीला उदे्दशून णलणहलेले पि नसून शासनाचे धोरि ्पष्ट करिारे सवगसाधारि ‘पिक’ आहे.  
 

या नमुन्सयातील शब्दयोजनाही लोकव्यवहारातील भाषेपेक्षा वरे्ळी आहे. कालावधी, सामान्सय प्रशासन 
णवभार्, शासन णनिगय, सणचवालय, अ्थायी पदे, सेवाप्रवशे णनयम, अांतणरम व्यव्था, णनयुक्त, णवणहत, 
अनौपचाणरक सांदभग, णवत्त णवभार्, सहमती असे प्रशासन के्षिातील अनेक शब्द त्यार् आले आहेत. याांपैकी 
सणचवालय, अांतणरम व्यव्था, णनयुक्त, अनौपचाणरक सांदभग, याांसारखे शब्द हे सामान्सय लोकव्यवहाराच्या 
भाषेत न आढळिारे खास प्रशासणनक शब्द आहेत. शासन, शासन णनिगय याांसारखे शब्द लोकव्यवहारात 
वापरले जातात, पि येथे त्याांचा लोकव्यवहारातील भाषेतील अथाहून णभन्न अथग अणभपे्रत लोकव्यवहारातील 
रूढ अथग इथे अणभपे्रत नसून प्रशासनाच्या के्षिात रूढ झालेला, शासन म्हिजे सरकार आणि शासन णनिगय 
म्हिजे णवणशष्ट धोरिानुसार अांमलबजाविी करण्यासाठी सरकारने णनणित केलेफया णनयमाांची माणहती देिारे 
पिक असा अथग अणभपे्रत आहे. सामान्सय प्रशासन णवभार् सकवा णवत्त णवभार् हे शब्द प्रशासनाच्या सोयीसाठी 
केलेफया प्रशासन यांििेच्या णवणवध शाखाांची नाव े असफयाने सामान्सय लोकव्यवहारातील त्याांच्या अथापेक्षा 
वरे्ळा अथग त्या शब्दसमूहातून व्यक्त होतो.  
 

तसेच येथे लेखन कोिी केले यास महत्त्व नाही व वाक्यातील कोित्याही णकयेच्या कत्यास महत्त्व नाही 
असे दशगणविारी, कता अध्याहृत ठेवनू णलणहलेली ‘असे ठरणवण्यात आले आहे णक, ....काढण्यात आला आहे’ 
अशी नवीन कमगिी प्रयोर्ातील वाक्यरचना त्यात आढळते. आधुणनक प्रशासन पद्धती पणननष्ठ असफयाने 
लेखनामध्ये व्यक्तीचा सांदभग टाळण्यासाठी या नवीन कमगिी प्रयोर्ाचा वापर करण्यात येतो. या रचनेमध्ये 
करता र्ौि असतो आणि प्रत्यक्ष कृतीला प्राधान्सय णदलेले असते. उदा.१) “... अजाचा णवचार करण्यात येिार 
नाही.” या वाक्यामध्ये णवचार करिाऱ्या व्यक्तीला महत्त्व नसून णवचार करण्याच्या वा न करण्याच्या कृतीला 
महत्त्व आहे. २) “.... जार्ा भरण्यात याव्यात” या वाक्यामध्ये जार्ा भरिारी व्यक्ती महत्त्वाची नसून जार्ा 
भरण्याची कृती होिे महत्त्वाची आहे. यामुळेच व्यल्क्तणनरपेक्ष व व्तुणनष्ठ लेखनधाटिी हे या लेखनाचे वैणशष्य 
असफयाचे णदसते.  
 

दुसरा उतारा म्हिजे एका अांतरकायालयीन ्वरूपाच्या पिातील मजकूर आहे. ²  
 
“अपर णजफहाणधकाऱ्याांना आपफया णबलावर णनयांिक अणधकारी या नात्याने प्रणत्वाक्षरी करता यावी म्हिून 
याांना णवभार्ाध्यक्ष घोणषत करण्यात यावे, असे मुांबई णवभार्ाच्या आयुक्ताांनी सुचणवले आहे. त्यानुसार मुांबई 
नार्री सेवा णनयम खांि दोनच्या पणरणशष्ट दोनमधील ‘णजफहाणधकारी’ या शब्दात ‘अपर णजफहाणधकार’ याांच्या 



 
अनुक्रमणिका 

 

समावशे आहे असे समजण्यात यावे असे त्याांनी सुचणवले आहे. आयुक्ताांची सूचना रा्त असून ती मान्सय 
करण्यात यावी. दजा व जबाबदारी या दृष्टीने अपर णजफहाणधकाऱ्याचे पद हे णजफहाणधकाऱ्याच्या बरोबरीचे आहे.  
णवत्त णवभार्ाने अनौपचाणरकरीत्या पाहाव.े  
 

(आद्याक्षरी )  
अवर सणचव 

 
(सही) 

 
या नमुन्सयामधील बहुतेक सवग शब्द जनभाषेत आढळिारे आहेत. माि प्रणत्वाक्षरी सकवा णजफहाणधकारी 

याांसारखे शब्द सवगसामान्सय भाषेत आढळिाऱ्या शब्दाांच्या रूढ अथापेक्षा थोड्याशा वरे्ळ्या ‘प्रशासनके्षिणवणशष्ट’ 
अथाने वापरले आहेत. सामान्सय व्यवहारात पणहफया शब्दाचा अथग ‘प्रणतसबब’ या शब्दातील अथाप्रमािे ‘मूळ 
्वाक्षरीबरहुकूम केलेली सही’ असा होऊ शकेल. प्रशासनात त्या शब्दाचा अथग मूळ सहीने केलेले णलखाि 
अणधकृत करिारी दुसऱ्या वणरष्ठ अणधकाऱ्याची सही असा असतो. तसेच दुसया शब्दाचा ‘जीलाह्याचा अणधकारी 
तो णजफहाणधकारी’ हा सामान्सय अथग होईल. प्रशासनात णजफहा पातळीवरील प्रत्येक अणधकाऱ्यास णजफहाणधकारी 
म्हटले जात नाही. तेथे ‘णवणशष्ट अणधकार असलेला व णवणशष्ट श्रेिीचा णजफह्याचा अणधकारी’ असा अथग अणभपे्रत 
आहे. या सकवा अपर, अवर अशा शब्दाांचे अथग प्रशासनातील अणधकारश्रेिीची जुजबी माणहती करून 
घेतफयाखेरीज कळिार नाहीत असे आहेत. परांतु या शब्दाांच्या अल््तत्वाने हा नमुना समजण्याच्या दृष्टीने 
अवघि झालेला नाही. या नमुन्सयातील वाक्येही सामान्सय जनभाषेतील वाक्याांपेक्षा फार दीघग सकवा सांणमश्र सकवा 
रु्ांतारु्ांतीची असफयाचे णदसत नाही. पणरिामी शालेय णशक्षि घेतलेफया सामान्सय व्यक्तीलाही थोड्याशा प्रयत्नाने 
या नमुन्सयाचे आकलन होने शक्य आहे.  
 
लोकव्यवाहारातील मराठी व प्रशासणनक मराठी  
 

यानांतर सवगसाधारि लोकव्यवहाराच्या भाषेचा नमुना म्हिून आपि एका णपत्याने दूर परर्ावी 
असिाऱ्या आपफया कन्सयेला पाठवलेले एक पि घेऊ या.  
 

 श्री  
 

मुांबई ३-९-१५  
 ... स अनेक आशीवाद.  
तुझी णद. ५ ची मुांबई-सहल रद्द झाफयाचे पि आत्ताच णमळाले. वतगमानपिातील अणतवृष्टीच्या व त्यामुळे 
णवदभातील वाहतूक णव्कळीत झाफयाच्या बातम्या वाचून आम्ही तुझ्या येण्याबद्दल साशांक होतोच.  
तुझ्या राख्या णमळाफया व वापरफयाबद्दल णच.... ने दोनचार णदवसाांपूवी तुला Inland letter टाकले आहे. बहुधा 
नेहमी प्रमािे पािाांची चुकामूक झालेली आहे. इकिेही पावसाने खूप मनावर घेतले आहे. उणशरा सुरुवात 
करूनही नेहमीचे Record Break झाले आहे. त्यामुळे मुांबईकराांच्या णपण्याच्या पाण्याचा प्रश्चन तूतास तरी 
सुटला आहे. अद्याप power cut पूिग णनघाला नाही; परांतु त्याची कारिे अन्सय आहेत. अ्तु. इकिील सवग के्षम 
आहे. माझी प्रकृती ठीक आहे.  



 
अनुक्रमणिका 

 

 
णच..., ..., ..., यास आशीवाद 
 

तुझे विील  
दादा  

 
वरील पिामध्ये आढळिारे ‘श्री’ हे शुभसूचक अक्षर आणि ‘...अनेक आशीवाद... तुझे विील, दादा’ 

हा मायना हे व्यल्क्तर्त पिव्यवहाराचे वैणशष्य आहे. माझी, आम्ही, तुझी, तुला याांसारखे वैयल्क्तक सांदभग 
देिारे उल्लेख भरपूर आहेत. ‘आत्ताच’ या शब्दाचे लेखन ‘बोली’ भाषेतील उच्चारानुरूप केले रे्ले आहे. 
अणतवृष्टी, साशांक, अन्सय, के्षम इत्यादी सां्कृतणनष्ठ शब्द व Inland letter, Record break, power cut अशा 
इांग्रजी शब्दाांची सरणमसळ भाषा वापरिाऱ्या व्यक्तीचे भाणषक भाांिार कसे आहे व णतची शकै्षणिक पािता काय 
असावी हे ्पष्टपिे सूणचत करते थोिक्यात हा दोन व्यक्तींमध्ये झालेला अनौपचाणरक, व्यक्तीणनष्ठ असा 
सवगसाधारि भाणषक व्यवहार आहे. पि पाठणवण्याऱ्या व्यक्तीची भाणषक क्षमता, बौणद्धक कुवत, शकै्षणिक 
पातळी, वय,णजला उदे्दशून पि णलणहले आहे त्या व्यक्तीशी असिारे नाते या सवांचा ठसा प्र्तुत भाषेवर पिला 
आहे.  
 

याउलट प्रशासणनक भाषेमधील शब्दयोजना के्षिणवणशष्ट आहे. णतची लेखनधाटिी व्यल्क्तणनरपेक्ष व 
व्तुणनष्ठ आहे आणि लेखनपद्धती के्षणववणशष्ट आहे. त्यामुळे प्रशासणनक मराठी लोकव्यवहारातील मराठीपेक्षा 
बरीच वेर्ळी आहे हे आपफयाला णदसून येते.  
 
साणहल्त्यक मराठी व प्रशासणनक मराठी  
 

यानांतर साणहल्त्यक मराठीचा नमुना म्हिून उतारा पाहा :³ हा उतारा एका लणलत कादांबरीतील आहे. 
र्ांरे्चा धीर र्ांभीर प्रवाह व त्यात अनेकाांनी भल्क्तभावाने, श्रदे्धने सोिलेफया असांख्य तेवत्या पित्या पाहून 
नाणयकेच्या मनात ज्या भावना उचांबळून आफया त्या इथे शब्दाांत वर्विफया आहेत.  
 

“काळ्याभोर जीवनांिीत चेल्त्वफयेफया पित्या सोिून दूरवर वाहत जािाऱ्या त्या इवफयाशा 
जीवनज्योतीत आपफया आयुष्याचे ्वरूप पाहत मािसे उभी होती. युर्ानुयुरे् अनांत कटी जीव असेच एकेकदा 
चेतले आणि णनमून नाहीसे झाले. कुठे ? कुिाला माहीत ? कुिी चेतवले ? कुिाला माणहत ? कुिी णनल्म्वले ? 
कुिाला माणहत ? आणि त्या चेतलेला क्षिभराच्या अव्थेत केवढे ते सुख दुःखाचे कल्लोळ !... त्या एवढ्याशा 
जीवािूांचा आपफयाच सुखदुःखाचा फुर्ा फुर्वण्याचा केवढा अट्टाहास आणि त्याांत ्वतःला भोवांिून 
टाकण्याचाही ? र्ांर्ा वाहतच होती. युर्ानुयुरे्, दोन क्षि प्रकटिाऱ्या त्या असांख्य चैतन्सयाची णतला मातब्बरी 
नव्हती. णतने असे णकतीक पाणहले होते क्षिजीवी.  
 

शबरीला क्षिभर वाटले, या र्ांरे्चा अनांतकाळचा हा प्रवाहही काही तेच ते जलसबदू घेऊन धावत नाही. 
प्रत्येक सबदू नवा आहे. तो महासार्रात जातो. कुिाला माहीत, त्याचीही मािसासारखी वाफ होऊन पुनः 
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पुनजगन्सम होतो त्याचा. पुनः तो र्ांरे्त धावतो. पुनः समुद्रात णशरतो. त्याांची जन्सम मरिाचां चक्र चालूच आहे. 
मािसासारखां चक्र चालूच आहे. मािसासारखां. णतला आपि सबदुमाि असफयाची जािीव झाली. बरे वाटले. 
त्या मानवाांच्या महासार्रात आता णतला बरे वाटले.”  
 

भाषादृष्या या उताऱ्यातील शब्दयोजना व वाक्यरचना सामान्सय लोकव्यवहाराच्या जनभाषेहून फारशी 
वरे्ळी नसली तरी तो उतारा उपमाउत्पे्रक्षादी भाणषक अलां काराांनी युक्त आहे. अलां कारयुक्त भाषा तसेच 
मािसाच्या पुनजगन्समाप्रमािेच जलसबदूचाही पुनजगन्सम होत असतो ही कफपना, “सुखदुःखाचे फुरे् फुर्वण्याचा 
अट्टाहास”, “काळ्याभोर जीवननदीत चेतलेफया जीवनज्योती” हे रूपकात्मक विगन आणि र्ांर्ा नदीच्या णनजीव 
प्रवाहाला क्षिजीवी चैतन्सयाची मातब्बरी नव्हरी असे म्हिताना केलेला चेतनारोप इत्यादी घटक ही या 
उताऱ्याची वैणशष्ये आहेत. प्रशासणनक भाषेमध्ये या प्रकारची वैणशष्ये नसतात.  
 

याआधी उदाहरिादाखल घेतलेफया प्रशासणनक मराठीच्या नमुन्सयामध्ये लाणलत्य, अलां काणरता व 
भावपूिगता याांऐवजी व्तुणनष्ठता, अथाची ्पष्ट अणभव्यक्ती आणि तकग शुद्ध णवचार आढळतात. लाणलत्य, 
अलां काणरकता व भाव्पुनगता या र्ोष्टींचे साणहल्त्यक मराठीतील अल््तत्व व प्रशासणनक मराठी भाषेतील त्याांचा 
अभाव याांमुळे या दोन लेखनप्रकाराांचे वेर्ळेपि ्पष्ट होते.  
 
निनिके्षत्रनिनशष्ट मराठी ि प्रशासनिक मराठी  
 

यानांतर कायदाके्षिातील मराठी भाषेचा एक नमुना घेऊ.⁴ तो आकलनाच्या दृष्टीने चाांर्लाच दुबोध 
आहे. हा नमुना ल्क्लष्ट का वाटतो याची कारिेही त्यापुढे नमूद केली आहेत. पाहा :  
 

“ज्या व्यक्तीच्या ताब्यातून प्रािी घेण्यात आला असेल त्या व्यक्तीस तो परत देण्याची दांिाणधकाऱ्याची 
पुढे आिण्यात आला असेल तेव्हा उक्त दांिाणधकाऱ्यास, ज्या व्यक्तीच्या ताब्यातून उक्त प्रािी घेण्यात आला 
असेल त्या व्यक्तीस, आवश्चयक वाटेल तेव्हा उक्त प्रािी हजरकरिे आपिास बांधनकारक असेल असे आणि 
दांिाणधकाऱ्याची खािी होईल असे ताराांपाि उक्त व्यक्तीने णदफयावर तो प्रािी णतला परत करण्याबद्दल णनदेश 
देता येईल सकवा उक्त प्रािी औषधोपाचारासाठी सकवा सांभाळासाठी एखाद्या उपचारालयात पाठवण्यात येईल 
आणि उक्त अणधणनयमाच्या कलम ३५ मध्ये तरतूद केफयाप्रमािे तो तेथे अत्कावनू ठेवण्यात येईल असा णनदेश 
देता येईल सकवा उक्त प्राण्याची णवफहेवाट सकवा साांभाळ सकवा तो हजर करिे ह्या बाबतीत त्यास योग्य वाटेल 
असा आदेश देता येईल.”  
 

१) या नमुन्सयामध्ये आलेले काही शब्द व्यवहारामध्ये फारसे वापरले जात नाहीत. उदाहरिाथग : 
दांिाणधकारी, उक्त, बांधनकारक, ताराांपाि, णनदेश, आदेश, अणधणनयम, कलम, अत्कावाने इत्यादी.  
 

२) याांव्यणतणरक्त वापरलेले बहुतेक शब्द सामान्सय व्यवहारात कोित्या ना कोित्या सांदभात वापरले 
जातात; पि त्याांपैकी काही शब्दाांचा वापर येथे सामान्सय अथापेक्षा वरे्ळ्या व नेमक्या अथाने केला आहे. 
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उदाहरिाथग : दांिाणधकायाची शक्ती म्हिजे ताकद हा सामान्सय अथग अणभपे्रत नसून ‘णवणशष्ट कायगवाही 
करण्याचा अणधकार’ असा अथग अणभपे्रत आहे.  
 

३) वाक्यदृष्या हा नमुना म्हिजे ९८ शब्दाांचे व १० पोटवाक्याांनी युक्त असे एक अणतदीघग वाक्य आहे. 
सामान्सय व्यवहाराच्या भाषेत इतके दीघग व इतक्या पोटवाक्याांचे वाक्य सहसा येत नाही. त्यामुळे हा उतारा 
वाक्याांच दुघगता व सांणमश्रता याांमुळे सामान्सय जनतेला आकलनसुलभ राणहलेला नाही.  
 
निज्ञािके्षत्रनिनशष्ट मराठी ि प्रशासनिक मराठी  
 

यापुढे रसायनशास्त्ाच्या पाठ्यपु्तकातील एक उतारा णदला आहे तो पाहा :⁵ हा उतारा वरे्ळ्याच 
कारिाांनी अवघि वाटतो.  
 

“आम्लारी म्हिजे ज्याांच्या रेिूांत सवगसाधारिपिे धातूचे अिू हायड्राल्क्सल र्टाांना जोिलेले आहेत 
अशी सांयुरे् होत हे तुम्ही पूवी णशकला आहात. आम्लारींची उदाहरिे : सोणियम हाइड्राक्सइि (काल््टक 
सोिा) – NaOH, काल्फशयाम हाइड्राक्साइि (णवरलेला चुना) – Ca (OH)२, फेणरक हाइड्राक्साइि-Fe 
(OH)३ आणि कॉपर हाइड्राक्साइि-Cu(OH) २. आम्लारीचे दोन र्ट पािता येतील. णवद्राव्य अम्लारी (सकवा 
अफक) आणि अणवद्राव्य अम्लारी. उदाणसनीकरिाच्या प्रणक्रयेत आम्लारीची आम्लाांशी आांतरणक्रया होऊन क्षार 
आणि पािी तयार होतात. तेव्हा आम्लारींच्या रेिूांची घटना आणि त्याांचा हा ्वभावणवशषे दोहोंचा णनदेश 
करिारी अणधक पूिग व्याख्या पुढीलप्रमािे करता येईल.  
 

आम्लारी म्हिजे ज्याांचा रेिुांत सवगसाधारिपिे एका धातू-अिूला एक वा अणधक हायड्राल्क्सल र्ट 
जोिलेले असतात आणि ज्याांची आम्लाांशी आांतरणक्रया झाफयास क्षार आणि पािी तयार होतात ती सांयुरे्.”  
 

१) या उताऱ्यातील वाक्ये रचनादृष्या सामान्सय जनभाषेत आढळिाऱ्या वाक्याांपेक्षा फारशी वरे्ळी 
नाहीत. माि या नमुन्सयामध्ये आलेफया शास्त्ीय सांज्ञा व शास्त्ीय कृती व्यक्त करिारे शब्द सामान्सय जनभाषेत 
जवळ जवळ कधीच न आढळिारे आहेत. त्याांचा अथग व त्याांमार्ील सांकफपना समजण्यासाठी त्या णवणशष्ट 
णवषयाचे (येथे रसायनशास्त्ाचे) णवणशष्ट दज्याचे णशक्षि घेतलेले असिे आवश्चयक आहे. पणरिामी, हा नमुना 
अपणरणचत व शास्त्ीय पाणरभाणषक सांज्ञामुळे सामान्सय जनतेला अवघि वाटतो.  
 

२) णवधीके्षिणवणशष्ट भाषाप्रकार मुख्यत्वेकरून सांणमश्र, ल्क्लष्ट व दीघग वाक्याांमुळे तर शास्त्के्षिणवणशष्ट 
भाषाप्रकार त्यातील अपणरणचत व शास्त्ीय पाणरभाणषक सांज्ञामुळे आकलनसुलभ वाटत नाही. त्या मानाने 
प्रशासन के्षिणवणशष्ट भाषाप्रकारचा नमुना सामान्सय जन भाषेला जवळचा वाटतो.  
 

३) शास्त्ीय णवषयावरचा कोिताही लेख सकवा इतर मजकूर पाणहला तर त्यात शास्त्ीय पाणरभाणषक 
सांज्ञाबरोबरच वरे्वरे्ळ्या आकृत्या, आलेख, िायाणचिे, कोष्टके, समीकरिे, रोमन णलपीतील णववणक्षत अक्षरे 
याांचा वापर झाफयाचे हमखास आढळते. तर एखाद्या कायद्याचा मराठी तजुगमा पाणहला तर त्यात प्रा्ताणवक, 
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सुरुवातीची ठराणवक क्रमाने येिारी ठराणवक कलमे (जसे : सांणक्षप्त नाव, व्याप्ती, प्रारांभ सकवा व्याख्या); ज्या 
अथी-त्याअथी रचनेची दीघग-अणतदीघग, णमश्र वाक्ये; ‘सायने िाय’, ‘सुओमोटो ,’ ‘िी नोव्हो’ अशा लणटन 
सांज्ञाांचा वापर अशी णकतीतरी वैणशष्ये णदसतात. अद्ययावत सुधारिा कां सात अांतभूगत करिे व त्याांसाठी 
तळटीपा व सांदभग-प्रतीसांदभग देिे ही तर खास कायद्याच्या भाषेची रीत आहे.  
 

वर उनरुत केलेफया णवणवध भाणषक नमुन्सयाांच्या तौलणनक अभ्यासामधून प्रशासणनक भाषेची पुढील 
वैणशष्ये जािवतात :  
 

१. प्रशासणनक मराठी ही कायद्याच्या सकवा शास्त्ाच्या मराठीपेक्षा वरे्ळी व आपली ्वतःची खास 
वैणशष्ये जोपासिारी आणि लोकव्यवहाराच्या सामान्सय मराठीपेक्षा सकवा साणहल्त्यक मराठीपेक्षा वरे्ळी अशी 
प्रशासनके्षिातील वैणशष्यपूिग भाषा आहे.  
 

२. आधुणनक प्रशासणनक मराठी ही प्रमाि मराठीचेच एक वैणशष्यपूिग रूप असून, णतचे विगन मराठीची 
कोितीही सामाणजक व भौर्ोणलक बोली म्हिून करता येत नाही.  
 

३. के्षिणवणशष्ट शब्दयोजना, व्यल्क्तणनरपेक्ष व व्तुणनष्ठ लेखनधाटिी, के्षिणवणशष्ट लेखनपद्धती ही णतची 
लेखनवैणशष्ये आहेत.  
 
भाषानिज्ञािाच्या दृष्टीकोिातूि प्रशासनिक मराठी  
 

प्रशासणनक मराठीचे हे वरे्ळे ्वरूप लक्षात घेतफयानांतर आत भाषाणवज्ञानाच्या दृष्टीकोनातून या 
प्रशासणनक मराठीचा जो अभ्यास केलेला आहे त्याचा थोिक्यात पणरचय करून घेऊ या.  
 

भाषाणवज्ञानात वर्विलेले सवगसाधारि भाषाप्रकार सकवा भाषाभेद हे णवणशष्ट भाषा वापरिाऱ्या व्यक्तीच्या 
म्हिजे उपयोज्काच्या सांदभाने चर्वचले रे्ले होते. पािात्य भाषावैज्ञाणनकाांना रे्फया काही दशकाांत आिखी एका 
सांदभाने भाषाांचे प्रकार मानण्याची र्रज भासू लार्ली. भाषाांचा वापर करिाऱ्या व्यल्क्तांप्रमािेच भाषेचा वापर 
कशासाठी होतो आहे याचाही सांदभग लक्षात घेण्याची र्रजवाटून भाषेच्या वापराच्या दृष्टीने नव े वर्ीकरि 
करण्यात आले. पणहले वर्ीकरि उपयोजकणनष्ठ होते, तर हे नवे वर्ीकरि उपयोजनणनष्ठ होते.  
 

आधुणनक महाराष्राच्या सां्कृतीमध्ये देखील आत कोितेही व्यवसाय केवळ वांशपरांपरार्त राणहलेले 
नाहीत. मराठी भाषेला रीतसर राज्भाशापि णमळाफयानांतरच्या काळात आलेला ज्ञानाचा प्रचांि महापूर आणि 
मानवाच्या जीवनपध्दतीत झालेला आमूलाग्र बदल याांमुळे मराठी भाषेचा वापर प्रशासन, कायदा, शास्त्, णशक्षि 
अशा अनेक के्षिाांत मोठ्या प्रमािात होऊ लार्ला आहे आणि कोित्याही के्षिातील अशा भाषावापराची आपली 
्वतःची अशी वैणशष्ये णनमाि होऊ लार्ली आहेत, होण्याची र्रज भासू लार्ली आहे. ही व्तुल््थती लक्षात 
घेऊन मराठी भाषेच्या अभ्यासकाांनी देखील जाणतमूलक, व्यवसायमूलक सकवा भौर्ोणलक भाषा भेदाांबरोबरच 
प्रशासनाची भाषा, अध्यात्माची भाषा, कायद्याची भाषा, शासस्त्ाची भाषा असे उपयोजनणनष्ठ व कायगके्षिणवणशष्ट 



 
अनुक्रमणिका 

 

भाषाप्रकार अभ्यासण्याची णनकि णनमाि झाली आहे. म्हिूनच प्रशासणनक मराठीच्या णवकासाचा मार्ोवा 
घेताना आपि प्रथम आधुणनक भाषाणवज्ञानातील या नव्या णवचारधारेची ओळख करून घेऊ या व त्या 
दृष्टीकोनातून मराठी भाषेकिून कायां अपेक्षा आहेत व त्या णकतपत पूिग होतात ते पाहू या. हे णववेचन 
सवगसामान्सय वाचकाला थोिेसे ल्क्लष्ट आणि अनावश्चयक वाटेल; पि प्रशासणनक भाषेचा उपयोर् करिाऱ्या 
व्यक्तींच्या/यांििेच्या दृष्टीने ते पायाभतू ्वरूपाचे असून त्याांना आत्मणवश्वास देिारे आहे.  
 
उपयोजिनिष्ठ भाषाप्रकार : रनजस्टर  
 

पािात्य भाषा णवज्ञानामध्ये देखील प्लराराल्म्भच्या काळात भाषा प्रकाराांचे उपयोजकणनष्ट व 
उपयोजनणनष्ठ असे णवभाजन केफयाचे आढळत नाही. या दोन्सही भाषाप्रकाराांस पोटभाषा सकवा बोली 
(िायलेक्ट) असेच सांबोधण्यात येत होते. इ.स. १५७० च्या सुमारास पोटभाषा सकवा बोली या सांजे्ञमध्ये 
सामाणजक, भौर्ोणलक सकवा व्यवसायमूलक अशा सवगच भाषाप्रकाराांचा समावशे होत होता.  
 

काही काळानांतर व्यावासायमूलक पोटभाषा या अथाने ‘जार्गन’ या शब्दाचा उपयोर् केला जाऊ 
लार्ला. ⁶ ‘जार्गन’ या शब्दाचा अथग “शास्त्, तांिज्ञान, लणलत कला सकवा व्यवसाय, व्यापाय याांची खास 
पणरभाषा (टर्वमनालाजी)” असा होता. परांतु नांतर हळूहळू शासनाच्या कायालयीन भाषेलाही ‘जार्गन’ असा शब्द 
वापरला जाऊ लार्ला. यामुळे ‘जार्गन’ मध्ये पूवी अांतभूगत असलेफया इतर भाषाप्रकाराांचे ्थान वरे्ळे 
दाखणविाऱ्या सांजे्ञची र्रज भाषाणवज्ञानाला भासू लार्ली होती. तसेच भाषेचा वापर करिाऱ्या व्यक्तीचे 
सामाणजक ्थान, व्यवसाय इत्यादींवर आधाणरत वर्ीकरिापेक्षा अन्सय दृष्टीकोनातून वर्ीकरि करण्याची र्रज 
देखील जािव ू लार्ली होती. भाषेचा वापर करिारी व्यल्क्त कोित्याही भौर्ोणलक, सामाणजक के्षिातून 
आलेली असली सकवा कोित्याही काळातील असली तरी, एखाद्या णवणशष्ट पणरल््थतीत व णवणशष्ट 
पायोजनासाठी भाषेचा वापर करताना इतर व्यक्तीसापेक्ष भाषेचा (इिीओलेक्टचा) सकवा उपयोज्काांनीष्ट 
पोत्भाषेचा सकवा बोलीचा (िायलेक्टचा) प्रभाव शक्य णततका दूर सराांयाकिे णतचा कल असतो आणि केवळ 
प्रयोजानापेक्षा व कायगके्षिणवणशष्ट अशीच भाषा वापरण्याचा णतचा प्रयत्न असतो असे णदसून येत होते. म्हिून 
भाषेच्या उपयोजकच्या / उपयोर्कत्याच्या आधारे होिारा भाषाप्रकाराांचा एक र्ट व भाषेच्या उपयोर्ाच्या / 
वापराच्या आधारे होिारा दुसरा र्ट असे एक नवीनच वर्ीकरि केले रे्ल.  
 

पणहफया भाषा प्रकारास पोटभाषा सकवा बोली (िायलेक्ट) म्हटले जात होते. आत या दुसऱ्या नव्या 
प्रकाराला ‘रणज्टर’ असे म्हटले जाऊ लार्ले.⁷ या सांदभात काय्मुगलक पोटभाषा (फां क्शनल िायलेक्ट) 
असाही शब्दप्रयोर् झाफयाचे आढळते. ⁸ ‘रणज्टर’ ही सांकफपना सवगप्रथम इ.स. १९५६ मध्ये रीि या 
भाषावैज्ञाणनकाने माांिली. त्यानांतर उरे, णहल, कटफिग, णिक्सन, हॉणलिे अशा अनेक भाषावैज्ञाणनकाांनी या 
सांकफपनेचा अणधक अभ्यास केला. ‘रणज्टर’ या भाषाप्रकाराची व्यवच्िेदक लक्षिे कोिती, त्याच्या 
अभ्यासाच्या अपेणक्षत पद्धती कोित्या व त्याच्या अभ्यासाचे महत्त्व काय, एखाद्या भाषेच्या णवणशष्ट कायगके्षिातील 
भाषेचे वरे्ळेपि वरे्ळा भाषाप्रकार मानण्याइतके आहे सकवा नाही हे कसे ठरवावे आसदबद्दल त्याांनी आपापली 
मते माांिली आहेत.  
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एक प्रमुख मत प्रवाह असा होता णक, जर एखाद्या भाषेचा वापर एकाच ्वरूपाच्या णववणक्षत 
पणरल््थतीत पि दोन वरे्वरे्ळ्या कायगके्षिाांत होत असेल आणि त्या भाषेचे त्या दोन कायगके्षिाांत आढळिारे रुप 
केवल त्या त्या के्षिातील खास शब्दसांग्रहामुळेच नव्हे तर शब्दसांग्रहाबरोबरच वाक्यरचना इत्यादी व्याकरणिक 
सांरचना, णववणक्षत लेखनपद्धती व लेखनधाटिी याांच्या वरे्ळेपिामुळेही पर्पराांहून ब णभन्न असेल तर आणि 
तरच त्या भाषेचा त्या कायगके्षिातील णवणशष्ट भाषाप्रकार (रणज्टर) अल््तत्वात आहे असे मानाव;े⁹ तर पीटर 
रणजल याांच्या मते ‘रणज्टर’ चे वरे्ळेपि मुख्यत्वकेरून शब्दसांग्रहावरून ठरते. णवणशष्ट शब्दाांचा वापर सकवा 
शब्दाांचा णवणशष्ट अथाने वापर असे ते वेर्ळेपि असते. ¹⁰  
 

कटफिग याांच्या मते हे वेर्ळेपि शब्दवैणशष्याांमध्ये व व्याकरणिक वैणशष्याांमध्ये असते. ¹¹ िेल्व्हि 
णक्र्टल व िेरेक िेव्ही याांच्या दृष्टीने या दोन्सहींपेक्षाही महत्त्वाचे अांर् म्हिजे त्या भाषाप्रकारची लेखनधाटिी 
म्हिजेच णवणशष्ट घटनाल््थतीमध्ये भाणषक व्यवहारातील सहभार्ींची भाषाणवषयक रूढ पद्धती हे होय.¹ ² 

शब्दाांच्या सकवा रचनात्मक वैणशष्याांपेक्षा णवणशष्ट सांदभातील णवणशष्ट अथग सकवा तसा अथग लावण्याची पद्धती 
म्हिजे रणज्टर हा भाषाप्रकार असे हॉणलिे याांनी म्हटले आहे. ¹³  

 
आर.हसन याांनी म्हटले आहे णक, एखाद्या भाषेचे णवणशष्ट णवषयापुरते खास ्वरूप वापरत असेल व त्या 

्वरूपाचे वरे्ळेपि केवल शब्दाांपुतेच मयाणदत असेल तर तो वरे्ळा ‘रणज्टर’ भाषाप्रकार मानण्याची र्रज 
नाही.¹⁴ म्हिूनच एकदा शास्त्ीय भाषाप्रकार वरे्ळा मानफयानांतर जीवशास्त्, रसायनशास्त् सकवा भौणतकी या 
प्रत्येक शास्त्णवषयाचा वेर्वरे्ळा भाषा प्रकार मानण्याची र्रज राहत नाही असे ते म्हितात.  

इ.स. १९६७ मध्ये महाराष्र साणहत्य पणरषदेने पुिे येथे ‘भाषा : अांतःसूि आणि व्यवहार’ या णवषयावर 
एक व्याख्यानमाला आयोणजत केली होती. शासनव्यवहाराची भाषा, वृत्तपिाची भाषा, शास्त्ाची भाषा अशा 
णवणवध के्षिाांतील भाषाव्यवहाराबाबत अभ्यासपूिग भाषिे त्या मालेत झाली. परांतु भाषाणवज्ञानातील वापरमूलक 
सकवा उपयोजनणनष्ठ भाषाप्रकार ‘रणज्टर’, त्याची सांकफपना व वैणशष्ये याांचा त्याांत कुठेही उल्लेख नव्हता; 
माि णवणशष्ट कायगके्षिातील भाषा समन्सवय भाषेपेक्षा वेर्ळी असते णह जािीव त्या काळात णनमाि होत होती व 
प्रसांतपरत्व ेव्यक्तही केली जात होती.  
 

मराठी भाषेच्या सांदभात ‘रणज्टर’ या सांकफपनेला अनुसरून सैद्धाांणतक णववचेन कुठे केले रे्फयाचे 
आढळत नाही. माि ‘रणज्टर’ सदृश सांकफपना व्यक्त करण्यासाठी वरे्वरे्ळे पयायी शब्द वापरण्यात आले 
आहेत.  
 

ना. र्ो. कालेलकर याांनी आपफया ‘भाषा आणि सां्कृती’ (१९६२) या पु्तकात ‘ताांणिक भाषा’ असा 
शब्द वापरला आहे. ¹⁵ या शब्दपयायामधून ‘तांिणवज्ञानाची सकवा ताांणिक ्वरुपाची खास भाषा’ (टेल्क्नकल 
रणज्टर) असा अथग ध्वणनत होतो. वापरमूलक भाषाप्रकाराांमध्ये ताांणिक ्वरूपाच्या भाषेखेरीज इतर अताांणिक 
्वरूपाच्या व अताांणिक के्षिाांतील भाषाांचाही समावशे होत असतो. यामुळे ‘ताांणिक भाषा’ हा पयाय ‘रणज्टर’ 
या सांजे्ञचा अथग व ती सांकफपना पूिगतः व्यक्त करू शकत नाही.  
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महाराष्र शासनाच्या ‘शासनव्यवहारात मराठी’ या पु्तकात ‘पणरभाषा’ असा पयाय वापरला आहे.¹⁶ 

‘पणरभाषा’ या शब्दातून पाणरभाणषक पयाय (टम्सग) असा अथग ध्वणनत होतो. इांग्रजीत ज्याला ‘टर्वमनालाजी’ 
म्हितात, त्याचा मराठी प्रणतशब्द म्हिून ‘पणरभाषा’ हा शब्द रूढ झाला आहे (जसे तत्त्वज्ञानाची पणरभाषा, 
ज्ञानेश्वरीची पणरभाषा). केवल णवणशष्ट णवषयात येिारे असे काही णवणशष्ट शब्द म्हिजे वापरमूलक भाषाप्रकार 
नव्हे. शब्दाांखेरीज णवणशष्ट व्याकरणिक रचना व लेखनाची खास रूढ पद्धती (धाटिी) याांचाही समावेश 
वापरमूलक भाषाप्रकारच्या वैणशष्याांत होत असतो हे आपि पाणहले आहे. यामुळेच ‘पणरभाषा’ हा शब्दही 
‘रणज्टर’ या सांजे्ञचा पयाय म्हिून समपगक वाटत नाही.  
 

सहदीमध्ये यासाठी ‘प्रयोजनमूलक सहदी’ असा शब्दप्रयोर् वापरण्यात आफयाचे णदसते.¹⁷ त्याच धतीवर 
‘प्रयोजनमूलक मराठी’ असाही पयाय वापरता येईल; पि याही पयायातून हा रूढ पद्धतीपेक्षा वरे्ळ्या 
वर्ीकरिाने मानलेला वरे्ळा भाषाप्रकार आहे हे व्यक्त होत नाही. णवणशष्ट प्रयोजनासाठी वापरलेली भाषा हा 
वरे्ळा भाषा प्रकार होत नाही. प्रयोजन बदलले णक प्रत्येक वेळी भाषाप्रकार बदलत नाही. णवचारसांक्रमि, 
प्रणतष्ठादशगन, णवद्वात्तासुचन, आभारप्रदशगन अशा णभन्न प्रयोजनासाठी णभन्न भाषाप्रकार वापरला जातो असे 
म्हिता येिार नाही. ‘रणज्टर’ या वापरमूलक भाषाप्रकाराच्या भाणषक वैणशष्याांची काही वरे्ळी र्मके 
असतात हेदेखील या पयायातून सूणचत होत नाही. त्यामुळे ‘प्रयोजनमूलक मराठी’ हा पयाय उणचत वाटत 
नाही.  
 

महाराष्र शासनाच्या भाषाशास्त् पणरभाषा कोशात ‘कायगके्षिीय शब्दयोजना’ असा चाांर्ला पयाय णदला 
आहे.¹⁸ तथाणप तोही अपुराच वाटतो. या पयायातून ‘रणज्टर’ या सांकफपनेचा बराचसा अथग ्पष्ट होतो. परांतु 
शब्दयोजनेइतकीच शब्दमाांििी म्हिजे वाक्यरचना व लेखनधाटिी णह देखील ‘रणज्टर’ मध्ये वैणशष्यपूिग 
असते. ह्या र्ोष्टीची दाखल या पयायात घेतली जात नाही. णशवाय ‘कायाके्षिीय’ असे म्हटफयाने “एखाद्या 
कायाके्षिात प्रत्यक्ष वापरात असलेली भाषा” एवढाच मयाणदत अथग सूणचत होतो. त्या भाषेची काही खास लक्षिे 
वा वैणशष्ये असतात व त्यामुळे तो वरे्ळा भाषा प्रकार मानला जातो हे त्यातून ्पष्ट होत नाही. नाही तर 
भाणषक व्यवहार णजतक्या असांख्य कायगके्षिाांत करण्यात येतो णततक्या असांख्य लहानमोठ्या कायगके्षिाांतील 
वापराची भाषा म्हिजे वरे्ळा वापरमूलक भाषाप्रकार असे म्हिावे लारे्ल. परांतु ज्याप्रमािे बारा कोसाांवर भाषा 
बदललेली णदसते म्हिून प्रत्येक बारा कोसाांनांतर नवीन-वरे्ळी पोटभाषा वा बोली सुरु झाली असे म्हटले जात 
नाही, त्याप्रमािेच कायगके्षि बदलले णक नवा वापरमूलक भाषाप्रकार अल््तत्वात आला असे म्हििे अनुणचत 
ठरेल. जीवशास्त्ाची भाषा, भौणतकीची भाषा असा वेर्ळा भाषाप्रकार न मानता शास्त्ाची भाषा असा वरे्ळा 
भाषाप्रकार मानावा लारे्ल. पाणरभाणषक पयाय त्या त्या णवषयापुरते मयाणदत असतील, ‘शब्दयोजना’ वरे्ळी 
असेल, परांतु शब्दमाांििी व लेखनधाटिी एकाच असेल. वापरमूलक भाषा प्रकारात अणभपे्रत असलेली 
शब्दमाांििीची व लेखनधाटिीची वैणशष्ये शब्दयोजना’ या पयायातून सूणचत होत नसफयामुळे तो पयायही 
समपगक व ्वीकाराहग वाटत नाही.  
 

‘रणज्टर’ या सांकफपनेत पाणरभाणषक सांज्ञा (म्हिजेच शब्दयोजना), व्याकरणिक रचना (म्हिजेच 
शब्दमाांििी) आणि लेखनपद्धती व लेखनधाटिी (म्हिजेच लेखनसारिी) या सवग बाबतींतील वैणशष्ये 
अांतभूगत असलेली अशी, णवणशष्ट कायगके्षिात वापरण्यात येिारी भाषा असा अथग अणभपे्रत आहे. हा अथग 
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‘कायगके्षिणवणशष्ट भाषाप्रकार’ या पयायद्वारे सवाणधक समपगकपाने सूणचत होतो. दुसऱ्या शब्दाांत साांर्ायचे तर 
शब्दयोजना, शब्दमाांििी वा लेखनसारिी याांपैकी कोित्याही एकाच अांर्ावर भर णदला जाण्याचा धोका ना 
राहता ‘रणज्टर’ म्हिजे भाषा ज्या कायगके्षिात वापरली जात आहे त्या कायगके्षिाशी सांबांणधत अशी भाषेची 
वैणशष्ये धारि करिारा भाषेचा वरे्ळा प्रकार आहे हे त्या पयायाद्वारे व्यक्त होते. म्हिून मूळ प्रबांधात व या 
ग्रांथातही यापुढे ‘रणज्टर’ या इांग्रजी सांजे्ञसाठी ‘कायगके्षिणवणशष्ट भाषाप्रकार’ हा नवा पयाय योजला आहे. 
‘अल्ममनी्रेणटव रणज्टर’ यासाठी प्रशासणनक भाषा आणि ‘अल्ममनी्रेणटव मराठी ’ यासाठी प्रशासणनक 
मराठी असे शब्द योजले आहेत.  
 

आता असे कायगके्षिणवणशष्ट भाषाप्रकार आणि प्रमािभाषा सकवा णतच्या बोली याांचे पर्परसांबांध काय 
असतात ते पाहू या. चचेच्या व अभ्यासाच्या सोयीसाठी हे वर्ीकरि केलेले असले तरी वापरमूलक 
कायगके्षिणवणशष्ट भाषाप्रकार म्हिजे सामान्सय व्यवहारातील सवगसाधारि भाषेपेक्षा सवग्वी णभन्न भाषा असते असे 
नव्हे. माि वापरमूलक भाषाभेदाांना णवणशष्ट भौर्ोणलक सकवा सामाणजक भाषाभेदाांचे बांधन नसते; सकबहुना ते 
अशा भौर्ोणलक, सामाणजक अशा कुठफयाही एका सकवा अनेक वर्ीकृत र्टाांत न सामाविारे असे असतात; 
म्हिूनच त्याांना वापरमूलक भाषाप्रकार म्हटले जाते. रीि या भाषावैज्ञाणनकाने वापरमूलक कायगके्षिणवणशष्ट 
भाषाप्रकारचे विगन अनेक प्रादेणशक भाषाांचा णतरका िेद असे केले आहे. ¹⁹  
 

या कफपनेत थोिा बदल करून असेही म्हिता येईल णक वापरमूलक कायगके्षिणवणशष्ट भाषाप्रकार 
(रणज्टर) हा एका दृष्टीने जर्ातील सवग भाषाांचा अतीत असतो. याचे कारि असे णक त्या त्या कायगके्षिाचा जा 
कोित्या र्रजा व रूढ पद्धती या भाषाप्रकाराच्या वैणशष्यपूिग ्वरूपाचे वरे्ळेपि ठरवीत असतील त्याांपैकी 
बहुताांश सकवा काही ना काही र्रजा सावगणिक व सावगकालीन असतात. त्यामुळे लोकशाहीतील प्रशासनाची 
सकवा कायद्याची भाषा कोितीही असली तरी त्या प्रशासनके्षिातील पिव्यवहार कसा असावा सकवा कायद्याचे 
मसुदे कसे णलहावते याची आवश्चयक पर्थ्ये व मुलभतू णनयम सवगमान्सय व एकाच असिार.  
 

आपफया या रु्िधमामुळेच कायगके्षिणवणशष्ट भाषाप्रकार आपली समृद्धी करण्यासाठी केवळ त्या भाषेच्या 
सवग ्तराांमधून आणि भाषाभेदाांमधूनच नव्हे, तर परभाषाांमधून देखील सामग्रीची णनवि करतो. भाषाणभवृद्धीचा 
हा के्षिणवणशष्ट दृष्टीकोन हा ‘रणज्टर’ या भाषाप्रकाराचा खास रु्िधमगच आहे.  
 

भाषा हा एक वृक्ष आहे असे मानले तर या वृक्षाची मुळे म्हिजे णवणवध भौर्ोणलक, सामाणजक भाषाभेद 
(िायलेक्टस) होत. या भाषाभेदाांच्या एकणित रुपालाच आपि भाषा हे नाव देत असतो. भाषेच्या सवगप्रदेशीय व 
सवगपणरणचत अशा णवशषेाांचे सांग्राहक असे एक ्वरूप णनणित होऊन ते णशष्टमान्सयता व ्थैयग प्राप्त करते आणि 
त्या रुपालाच आपि प्रमाि भाषा म्हितो. मूळ वृक्षाच्या रूपकात साांर्ायचे तर भाषारुपी वृक्षाचे खोि, मुळाांची 
दृश्चय अशी बळकट उभारी म्हिजे ही प्रमाि (्टांििग) भाषा असते. पि या प्रमाि भाषेचे मुफस्त्ोत म्हिजे 
उपरोक्त भौर्ोणलक/सामाणजक भाषाभेद हेच असतात. या पोटभाषाांच्या सकवा बोलींच्या णवणवधतेतून व 
समृद्धतेतूनच भाषेची वाढ, णवकास व समृद्धी हे सवग होत असते. या भाषारुपी वृक्षाच्या वर पसरलेफया णवणवध 
फाांद्या म्हिजे णतचे वापरमूलक, कायगके्षिणवणशष्ट भाषाप्रकार असे म्हिता येईल. पोटभाषाांतील सकवा 
बोलींमधील वैणशष्ये प्रमाि भाषेमाफग त वापरमूलक भाषाांना पुष्ट करीत असतात. माि हे कायगके्षिणवणशष्ट 
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भाषाप्रकार केवळ त्या एका मूलस्त्ोतावरच अवलां बनू राहत नाहीत. आपले के्षिणवणशष्ट कायगपार पािण्यासाठी, 
थेट परभाषाांमधून शब्दाांच्या उसनवारीने ्वीकारलेफया सकवा अन्सय मार्ांनी घिवलेफया नवनवीन शब्दाांद्वारे 
देखील ते आपली पोषिद्रव्ये मुलावीत असतात. बोलींच्या बाबतीत, शब्दसमृद्धीची व पणरवतगनाची णक्रया 
नैसर्वर्क णनयमाांनी सकवा पणरल््थतीच्या प्रभावामुळे आपोआप व तुलनेने सावकाश होत असते. त्याउलट 
कायगके्षिणवणशष्ट भाषाप्रकाराांच्या बाबतीत प्रयत्नपूवगक शब्दणनर्वमती घिवनू सकवा वापराच्या णवणशष्ट पद्धती ठरवनू 
त्याांचा णवकास व समृद्धी जलद र्तीने व पाणहजे तशी घिवण्याचे कायग करता येते. यामुळेच कायगके्षिणवणशष्ट 
भाषाप्रकाराचा णवकास घिवताना त्याच्याकिून अपेणक्षत असलेफया कायाचे ्वरूप व आवश्चयक ते सामाणजक 
सांदभग याांचा णवचार करून णनयोजनपूवगक आखिी करता येते. वृक्षाचेच रूपक आिखी णव्तारायचे तर 
नवणनर्वमत शब्दपयायाांमधून सकवा अन्सय भाषाांमधूनही पाणरभाणषक पयायाांचे ऋि ्वीकारण्याचे हे वैणशष्य 
पारांब्याांच्या कफपनेने अणधक ्पष्ट करता येईल. वटवृक्षाच्या पारांब्या जशा थेट मातीत घुसून फाांद्याांना आधार 
देतात व जणमनीतील पोषक द्रव्ये पर्पर शोषनू घेतात तसेच या बाबतीत घित असते.  
 

आपि वर पाणहले आहे की कायगके्षिणवणशष्ट भाषाप्रकाराांमध्ये ताांणिक (टेल्क्नकल) आणि अताांणिक 
(नॉनटेल्क्नकल) अशा दोन्सही ्वरूपाच्या कायगके्षिाांतील भाषाप्रकार समाणवष्ट असतात. याांपैकी ताांणिक 
कायगके्षिाांतील भाषाप्रकाराच्या वापरामार्ील मुख्य प्रयोजन यथाथग णवचारसांक्रमि एवढेच असते. म्हिजेच 
भाषेचे मूळ प्रयोजन जे सांवादसां्थापन (कम्युणनकेशन) तेवढेच प्रयोजन तेथे अणभपे्रत असते. तर अताांणिक 
्वरूपाच्या कायगके्षिात जेव्हा असा भाषाप्रकार वापरात येतो तेव्हा णवचारसांक्रमि सकवा सांवादसां्थापन हे 
मुलभतू भाणषक प्रयोजन तर असतेच, पि त्याखेरीज आिखीही काही सहवाती व महत्त्वाची प्रावजाने तेथे 
असतात. सकबहुना हे असे जा्तीचे – अणधभाणषक – प्रयोजन साध्य करण्यासाठीच सांवादसां्थापानाची र्रज 
भासत असते. (भाषेचे हे प्रयोजन भाषेशी णनर्िीत व भाषेच्या मुलभतू प्रयोजनाला एका अथाने मयाणदत 
करिारे, भाषेच्या काही णवणशष्ट रुप-रु्िाांचीच अपेक्षा करिारे व भाषेच्या मूळ प्रयोजनाएवढेच सकबहुना 
त्याहूनही वरचढ महत्त्वाचे असते. भाषेचे जा्तीचे-अणतणरक्त-प्रयोजन या अथाने त्यासाठी ‘अणतभाणषक 
प्रयोजन’ असा पयाय वापरला आहे) त्या सांवाद-सां्थापानाचे माध्यम म्हिून भाषेचा वापर होत असतो. 
सांवादसां्थापानाच्या द्वारे आिखी काही अांणतम कायग पार पािायचे असते. म्हिून अताांणिक कायगके्षिणवणशष्ट 
भाषाप्रकार वापरमूलक तर असतातच, पि त्याबरोबर साप्रयोजक व साधनभतूही असतात.  
  

ताांणिक कायगके्षिणवणशष्ट भाषाप्रकार आिखी एका दृष्टीने णभन्न असतात. त्याांचा वापर त्या त्या 
णवषयतज्ञापुरताच मयाणदत असतो. त्यामुळेच तो अणतशय काटेकोरपिे होने अपेणक्षत अ्ते. शास्त्ीय व ताांणिक 
पणरभाषेची युने्कोने काही वैणशष्ये घालून णदलेली आहेत. एकाथगता, ्पष्टाथगतता, एकरूपता, सघनता, 
अफपाक्षारता, सातत्य, सांर्ती, शब्दसौष्ठव व अथगवत्ता ही लक्षिे या ताांणिक कायगके्षिणवणशष्ट भाषाप्रकारातील 
शब्दयोजनेसाठी अत्यावश्चयक असतात. म्हिूनच त्याला ‘णनबाणधत भाषा’ असे म्हटले जाते. हॉणलिे याांनी 
इांग्रजीत त्याला ‘णरल््रक्टेि लँग्वजे’ असे सांबोधले आहे. ²⁰ अताांणिक कायगके्षिणवणशष्ट भाषाप्रकाराांचा वापर असा 
केवल णवषयतज्ज्ञाांपुरताच मयाणदत नासतो व ते त्या तुलनेने कमी णनबंध असलेले ठरतात. या फरकामुळे 
ताांणिक कायगके्षिणवणशष्ट भाषाप्रकाराांस णवशषे कायगके्षिणवणशष्ट भाषाप्रकार असे म्हिता येईल, तर अताांणिक 
कायगके्षिणवणशष्ट भाषाप्रकाराांस सवगसाधारि कायगके्षिणवणशष्ट भाषाप्रकार म्हित येईल. अताांणिक कायगके्षिणवणशष्ट 
भाषाप्रकाराच्या वापरातील सहभार्ी (पे्रषक वा ग्रहाांकते) या णवषयतज्ज्ञाांहून णनराळ्या अशा इतर व्यक्तीही असू 
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शकतात. या व्तुल््थतीमुळे तो भाषाप्रकार सवगसामन्सयाांस अणधक आकलनसुलभ असतो सकवा असावा हे 
ओघानेच येते.  
 

भाषाणवज्ञानातील ‘रणज्टर’ या नवीन सांकफपनेच्या सांदभात, सैद्धाांणतक दृष्या, आधुणनक प्रशासणनक 
मराठी म्हिजे मराठी भाषेचा ्वतांि कायगके्षिणवणशष्ट भाषाप्रकार आहे व तो अताांणिक ्वरूपाचा असून 
सवगसाधारि या उपप्रकारात मोितो असे णनर्वववादपिे म्हिता येईल.  
 

असे असेल तर आधुणनक प्रशासणनक मराठीच्या प्रत्यक्ष ्वरूपाकिे वळण्यापूवी आपि प्रशासनके्षिात 
मराठीचा वापर का होत आहे म्हिजेच णतचे प्रयोजन काय आहे ते देखील समजून घेऊ या. वर सुरुवातीला 
म्हटफयाप्रमािे सांणवधानातील तरतुदींनुसार ²¹ भाषाणवषयक धोरिाच्या पणरिामी मराठीला राजाभाषापद 
णमळाले व खाजर्ी, सरकारी, णनमसरकारी के्षिाांत प्रशासनाचे माध्यम म्हिून मराठीचा वापर होऊ लार्ला. 
सांणवधानात व सरकारी भाषा मांिळ अहवालात नमूद केफयाप्रमािे लोकाांसाठी असलेफया, लोकाांकरवी 
चालणवफया जािाऱ्या, लोकाांच्या राज्यात लोकाांच्या भाषेत राज्यकारभार चालावा या भणूमकेतून मराठी भाषा 
प्रशासनाची भाषा म्हिून ्वीकारण्यात आलेली आहे. राज्यकत्यांची ध्येयधोरिे व प्रशासनयांििेद्वारे होिारी 
त्याांची अांमलबजाविी याांबाबत पूिग व सणव्तर माणहती प्राप्त करून घेण्याचा हक्क प्रजेला लोकशाहीमध्ये प्राप्त 
झालेला आहे. एकूि राज्यकारभाराला अनुमती देण्याचा हक्क मताच्या रूपाने प्रजेला णमळालेला असताना त्या 
मतदार नार्णरकाला कळेल, समजेल व तो त्या कारभारात अणधकाणधक रस घेऊ शकेल अशाच भाषेत 
सरकारी कामकाज चालले पाणहजे, असे ्पष्टपाने सरकारी भाषा मांिळ अहवालात म्हटले आहे.²²  

 
थोिक्यात, प्रशासनात मराठी भाषा वापरण्याचा णनिगय हा मराठीचा वापर प्रशासणनक यांििेला 

सोयीचा जाईल म्हिून घेण्यात आलेला नाही, तर प्रजेची सोय व हक्क म्हिून घेण्यात आलेला आहे. म्हिजेच 
प्रशासणनक मराठीचा वापर करण्यामारे् राज्यकत्यांच्या ध्येयधोनाांच्या अांमलबजाविीचे काां करताना आवश्चयक 
असलेले णवचार सांक्रमि, सांदेशवहन व सांवादसां्थापन हे भाषेचे मुलभतू प्रयोजन तर आहेच, परांतु त्या 
जोिीनेच “प्रजेस आकलनीय असिे” हे एक णततकेच महत्त्वाचे प्रयोजन देखील आहे.  
 

यानांतर ओघानेच येते की, प्रशासणनक मराठीचे वापरकते हे केवल प्रशासणनक यांििेत काां करिारे 
कमगचारीच राहिार नाहीत, लोकशाही राज्य्पाद्धातीच्या ्वीकारामुळे सवगसामान्सय जनतेचाही प्रशासणनक 
मराठीशी सांबांध येतो. लोकशाही तत्त्वाांनुसार आज राज्यकते व प्रशासन यांििा हे दोन्सही घटक आपफया 
कोित्याही कृत्याचा जनतेला जाब देण्यास तत्त्वतः बाांधलेले आहेत. प्रशासन यांििेला जाब णवचारण्याचा 
हक्कच प्रजेला णमळाला असफयामुळे प्रशासणनक यांििेच्या भाषेशी प्रजेच्या येिाऱ्या सांबांधाांची व्याप्ती वाढलेली 
आहे. आधुणनक लोकानुसरी व लोककफयािकारी प्रशासनाच्या कायगके्षिात वैद्यक, अणभयाांणिकी, कृषी अशा 
शास्त्ीय णवषयाांचा सबांध येतो व आधुणनक व्यव्थापन शास्त्ानुसार प्रशासन हे देखील एक शास्त्च मानले जाते हे 
खरे आहे. पि केवल तेवढ्यामुळे प्रशासणनक मराठीचा वापर केवल त्या त्या के्षिातील णवषयतज्ज्ञाांपुरताच 
मयाणदत राहतो असे नाही. प्रशासणनक मराठी ही शास्त्ीय वा णवणधणवषयक के्षिातील मराठीपेक्षा तुलनेने थोिी 
सैल म्हिजे कमी णनबणंधत आहे, असिे आवश्चयकही आहे.  
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माि या णठकािी एक र्ोष्ट ्पष्ट करायला हवी णक, आधुणनक प्रशासनाच्या लोककफयािकारी 
्वरुपामुलेच प्रशासन यांििेला काही वळेा णवषयतज्ज्ञाांची भणूमकाही पार पािावी लार्ते. अशा शास्त्ज्ञ 
नोकरशहाांच्या, सकवा तांिज्ञशहाांच्या (टेक्नोक्राट्सच्या) म्हिू या, भाणषक व्यवहारात प्रशासणनक मराठीला 
काही प्रमािात ‘णनबणंधत’ ्वरूप धारि करिे भार् पित असिार हेही लक्षात घ्यायला हव.े आधुणनक 
प्रशासनाचे ्वरूप लोककफयािकारी असफयामुळेच प्रशासणनक यांििेचा आवाका अणतशय व्यापक व णव्तृतही 
झाला आहे. शासनाच्या अांतर्गत सावगजणनक आरोग्य, सावगजणनक बाांधकामे, शतेी, पािीपुरवठा, णशक्षि अशी 
णवणवध कामे पार पािली जातात आणि त्या ओघात वैद्यकशास्त् अणभयाांणिकी, तांिणवज्ञान, वा्तुशास्त् अशा 
णकत्येक ताांणिक ्वरूपाच्या कायगके्षिाांशी प्रशासन यांििेचा सांबांध येतो. णवधीमान्सदालाने केलेफया कायद्याांच्या 
आधारे वरे्वेर्ळे णनयम ठरवताना प्रशासन यांििेचा णवणधणवषयक कायगके्षिाशी सांबांध येतो. अशा बाबींवर 
कायगवाही करताना त्या त्या कायगके्षिणवणशष्ट भाषाप्रकाराशीही प्रशासणनक भाषेचा अणनवायगतः सांबांध येतो. त्या 
वळेी त्या के्षिापुरती णतची सीमारेषा पुसट होऊन णत शास्त्के्षिणवणशष्ट वा णवधीके्षिणवणशष्ट वा तांिज्ञानके्षिणवणशष्ट 
भाषाप्रकारात णमसळलेली असते. अशा सीमेवरील भाषेस आपि सीमाांत कायगके्षिणवणशष्ट भाषाप्रकार (क्लाइन) 
म्हिू शकू. णवणधके्षिातील इांग्रजी भाषेणवषयी चचा करताना, णवणधणवषयक भाषेचा रांर् चढलेफया प्रशासणनक 
भाषेचा िेल्व्हि णक्र्टल याांनी केलेला उल्लेख म्हिजे अशा सीमाांत भाषाप्रकारचेच विगन आहे.²³ अशा सीमाांत 
के्षिामध्ये प्रशासणनक मराठी भाषेचे ्वरूप जनभाषेपेक्षा थोिे वरे्ळे होिे व णतची आकलनसुलभता काही 
प्रमािात कमी होिे अपणरहायग होईल; परांतु ते ्वाभाणवक ठरेल.  
 

भाषाणवज्ञानाच्या दृष्टीकोनातून कोित्याही सवगसाधारि कायगके्षिणवणशष्ट भाषाप्रकाराचा अभ्यास करिे 
म्हिजे त्याचे अांणतम साध्य प्राप्त होईल अशा रीतीने त्याचे रुप णवकणसत होते आहे सकवा नाही, झाले आहे सकवा 
नाही हे पाहिे होय. यासाठी आपि आधुणनक प्रशासणनक मराठीचे अांणतम ध्येय काय आहे आणि त्या अनुषांर्ाने 
णतचे अपेणक्षत रुप कोिते आहे ते थोिक्यात पाहू या.  
 

प्रथम एक बाब लक्षात घ्यायला हवी की, आज प्रशासनाचे के्षि केवल राजकीय सते्तपुतेच मयाणदत 
राणहलेले नाही. सरकारी के्षिाप्रमािेच णनमसरकारी व खाजर्ी के्षिातही णकत्येक सांघटना प्रशासनकायात 
रु्ांतलेफया आहेत. तसेच राजसते्तचे प्रशासनही न्सयाय, महसूल आणि सांरक्षि याांपुरतेच मयाणदत राणहलेले नाही. 
णशक्षि, आरोग्य, बाांधकाम इत्यादी अनेक णवषय प्रशासनाला हाताळाव ेलार्तात. या दृष्टीने प्रशासनाच्या कशा 
णव्तारफया आहेत, तर दुसरीकिे लोकशाही पद्धतीचा राज्यकारभार चालू झाफयामुळे राज्यकारभाराच्याही 
णवधानांर्, न्सयायाांर् व कायांर् अशा तीन शाखा मानफया जाऊ लार्फया आहेत. त्याांपैकी कायान्सर्ास 
(एल्क्झक्युटीव्ह) म्हिजे अांमलबजाविी करिाऱ्या शाखेला एक ्वतांि शाखा मानले जाऊ लार्ले आहे. या 
शाखेत मांणिमांिळास त्याच्या कायात साह्य करिाऱ्या सेवकवर्ाचा सांबांध मुख्यत्वे येतो. या अथाने प्रशासनके्षि 
मयाणदत झाले आहे. अशा रीतीने प्रशासनाच्या कके्षत दुपदरी बदल झाले आहेत. एका अांर्ाने ते णव्तारले 
आहे, तर दुसऱ्या अांर्ाने सीणमत झाले आहे.  
 

पूवगकालीन प्रशासनाचे प्रयोजन राज्यकत्यांची मते-धोरिे अांमलात आिून त्याांची सत्ता सुखरूप ठेविे 
हे होते. आज प्रशासनाचे मुलभतू प्रयोजन राज्यकत्यांची मते-धोरिे अांमलात आििे हेच असले तरी लोकशाही 
राज्यपद्धतीत प्रजा हीच राज्यकते णनवित असफयामुळे राज्यकत्यांची मते-धोरिे म्हिजे अप्रत्यक्षपिे प्रजेचीच 
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मते-धोरिे असतात. आजच्या प्रशासनाचे अांणतम प्रयोजन कोित्याही एका व्यक्तीची बा व्यल्क्तसमूहाची सत्ता 
सुखरूप ठेवण्याचे ध्येय असे न ठेवता जनणहत साधने हे असते. साहणजकच प्रशासणनक भाषेचेही अांणतम 
प्रयोजन लोकशाही तत्त्वाांनुसार लोककफयाि साधिे हे असिे अपेणक्षत आहे. जनता व प्रशासक याांच्यात 
णजव्हाळ्याचे सांबांध णनमाि व्हावते व शासनाच्या योजनाांना प्रजेचे हार्वदक सहकायग णमळून मत त्या कायाल्न्सवत 
व्हाव्यात अशीही अपेक्षा णनमाि झाले आहे.  
 

लोकशाहीच्या अांर्ीकारानांतर आधुणनक महाराष्रातील राज्यकते म्हिजे कोितीही एक व्यल्क्त सकवा 
एका वांशाची परांपरा राणहली नाही. णवधानमांिळ म्हिजे प्रजेने णनविून णदलेफया अनेक व्यक्तींचा समूह हा आता 
‘राज्यकता’ असतो. हे णवधानमांिळ दर पाच वषांनी बदलण्याची सोय व पद्धत असते. साहणजकच प्रशासणनक 
यांििेची णनष्ठा कोित्याही एका व्यक्तीच्या ठायी नसावी, णवणशष्ट धोरिाांवर असावी आणि प्रशासन यांििेतील 
घटकाांनी एक व्यल्क्त म्हिून कायग ि करता एका सांघानेमधील दुवा म्हिून कायग कराव े अशी अपेक्षा णनमाि 
झाली आहे. पणरिामतः प्रशासन यांििेशी सांबांणधत असा पर्पराांमधील भाणषक व्यवहार व्यल्क्तणनरपेक्ष, 
पदाणनष्ठ आणि म्हिून व्तुणनष्ठ झाला आहे.  
 

प्रशासणनक यांििेने णनष्ठा ठेवायचीच झाली तर णत केवल प्रजेशीच ठेवायची आहे. लोकशाहीमुळे 
प्रजेला प्राप्त झालेला हक्क णतला वापरता यावा म्हिून प्रशासनके्षिात प्रादेणशक भाषेचा (येथे मराठीचा) वापर 
बुणद्धपुर्सर करण्यात येत आहे. प्रजा हीच अप्रत्यक्ष राज्यकता झाफयावर जनभाषा हीच प्रशासनभाषा व्हावी हे 
ओघानेच येते. त्याचबरोबर प्रजाणनष्ठाता हा रु्िधमग प्रशासणनक भाषेकिून अपेणक्षला जािेही ओघानेच येते. 
प्रशासन यांििा व प्रजा याांच्या मध्ये सेव्य-सेवक भाव असावा, असेही आज मानले जाते.  
 

राज्यकते, प्रजा व प्रशासनयांििा याांचे पर्परसांबांध आज पूवीपेक्षा खूपच णभन्न झाले आहेत. 
लोकशाहीमध्ये प्रजा आपले प्रणतणनधी णनविून राज्यकते ठरवते व त्या राज्यकत्यांनी म्हिजेच अप्रत्यक्षपिे 
प्रजेनेच ठरणवलेफया धोनाांची अांमलबजाविी करण्यासाठी असलेला सेवकवर्ग म्हिजे प्रशासन यांििा असते. 
पि प्रशासन यांििा ही एक ्वतांि सांघटना असते. पूवगकालीन प्रशासक व त्याांची प्रजा याांच्यामधील अणनवायग 
श्रेष्ठकणनष्ठ भाव लोकशाहीच्या ्वीकारानांतर नष्ट झाला आहे. णजत प्रजा व जेते राज्यकते आणि त्याांच्या प्रजेवर 
हुकुमत र्ाजविारी व जेत्या राज्यकत्यांच्या कलाने चालिारी प्रशासन यांििा हे इांग्रज अमांलामध्ये दृढ झालेले 
नाते आता उरलेले नाही. त्यामुळे आपि प्रजेपेक्षा वेर्ळे व श्रेष्ठ आहोत णह प्रशाांत यांििेच्या मनात सबबलेली 
भावना नाहीशी होिे इष्ट आहे.²⁴  
 

आधुणनक प्रशासनशास्त्ाचा कोिास घेतला तर त्यात सांवादसां्थापानाचे महत्त्व कसे व णकती आहे 
तेलाक्षात येते. आधुणनक प्रशासन शास्त्ाने व व्यव्थापनशास्त्ाने प्रशासनाच्या भाषेबद्दल णववचेन करताना सरळ, 
सुबोध व ्पष्ट भाषेचे महत्त्व प्रणतपाणदले आहे. व्यव्थापकाांस येिाऱ्या णकत्येक अिचिी भाषेच्या सदोष 
वापरामुळे येत असफयाचे याांच्या लक्षात घेऊ लार्ले आहे.²⁵ प्रशासन यांििेची अांतर्गत कायगक्षमता म्हिजेच 
कामाची र्ती व कामाचा दजा वाढवण्यासाठी प्रशासन यांििेच्या पर्पर व्यवहारातील भाषा सुलभतेने वाचता 
येईल, णलणहता येईल व समजेल अशी असावी हे मट लोकणप्रय होऊ लार्ले आहे. कारि भाषेद्वारे 
णवचारसांक्रमि सकवा सांदेशवाहन होण्यासाठी भाषेचे रूप हे णतचा वापर ज्याला उदे्दशून केला जातो त्याला 
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समजेल असे अनलां कृत, वाचनीय, सरळ व ्पष्ट असिे जरूर असते. अन्सयथा या भाणषक व्यवहाराचा हेतूच 
साध्य होत नाही हे णवद्वन्समान्सय सत्य आहे. ²⁶  
 

्वातांवयापूवीच्या कालखांिातील प्रशासणनक मराठी केवळ प्रशासकाांची, प्रशासन यांििेची सोय पाहून, 
प्रजेची सोय न पाहता घिवली जात होती. आज प्रजा हीच अप्रत्यक्ष प्रशासक बनफयामुळे प्रजेच्या सोयीचा 
णवचार केफयाखेरीज आधुणनक प्रशासणनक भाषा णसद्ध होऊ शकिार नाही. प्रशासन के्षिात वापरले जािारे 
खास शब्द, वारांवार वापरफया जािाया णवणशष्ट व्याकरणिक रचना सकवा शलैीणवषयक वैणशष्ये याांप्रमािेच या 
बदलेफया सामाणजक पणरल््थतीची दाखल आजच्या प्रशासणनक भाषेचा वापर करिाऱ्या प्रशासन यांििेला घेिे 
भार् आहे.  
 

भाषेचा कोिताही नवा प्रकार मुद्दाम बनणवला व णवकणसत केला जात असताना, भाणषक व्यवहारात 
सहभार्ी होिाया व्यक्तींना रुचेल व पचेल असे णतचे ्वरूप घिवले रे्ले नाही तर तो भाषाप्रकार रूढ होऊ 
शकिार नाही, याचे भान ठेविे आवश्चयक असते. िेल्व्हि णक्र्टल याांनी धमगणवषयक इांग्रजी भाषेबाबत 
मान्सनलेलेल णवचार प्रशासणनक मराठी भाषेच्या सांदभातही लक्षिीय आहेत. अपेणक्षत रु्िधमांचे अल््तत्व सकवा 
अभाव याांवर आधुणनक प्रशासणनक मराठीची समपगकता, पणरिामकारता व यशल््वता अवलां बून राहील हे 
लक्षात घेऊन णतच्या शब्दप्रयोर्ाांची, शब्दमाांििीची व शलैीची घिि ठेविे आवश्चयक आहे.  
 

आधुणनक प्रशासणनक मराठी सामान्सय जनतेला समजेल अशी सुबोध म्हिजे भाणषक व्यवहारात 
सहभार्ी होिाया लोकाांमध्ये सांवादसां्थापन साधिारी असिे आवश्चयक आहे. कारि प्रशासनात मराठीचा 
वापर करण्यामार्ील मुलभतू प्रयोजन जनतेला प्रशासनात सक्रीय भार् घेता यावा म्हिून जनतेच्या भाषेत 
राज्यकारभार करिे हे होते. आज प्रजेजा म्हिजेच जनतेचा प्रशासणनक भाषेशी येिारा सांबांध व्यापक व 
सवगके्षिीय झाफयामुळे प्रशासणनक मराठी जनभाषेला जवळची असावी अशी आवश्चयकता णनमाि झाली आहे.²⁷ 

सकबहुना लोकशाहीची व्याख्याच ‘सोप्या भाषेतील सरकार’ अशी करता येईल.²⁸  
 

दुबोध भाषेइतकेच रूढ भाणषक कफपनाांना व प्रथाांना धक्का देिारे शब्दप्रयोर्ही जनतेला ्वीकाराहग 
वाटत नाहीत. ‘सहर्मन’ हा शब्द ‘अकां पनी’ या इांग्रजी शब्दाचा पयाय म्हिून वापरला तर मराठी भाषेला तो 
पचिार नाही. कारि मराठीत ‘सहर्मन’ या शब्दाचा रूढ अथग ‘सती जािे’ असा आहे. लेखनाच्या ओघात 
अशी हा्या्पद भाषाांतरे केफयाची उदाहरिे आपफयाला आढळून येतात. भाषेच्या या सामाणजक व साा्ं कृणतक 
बाजूचेही भान प्रशासणनक मराठी वापरताना ठेवले जावे अशी अपेक्षा आहे.  
 

जनता व प्रशासन यांििा याांचे सांबांध आता सेव्यसेवक ्वरूपाचे असफयामुळे प्रशासणनक यांििेची भाषा 
अरेरावीची, श्रेष्ठत्वाची न राहता, केवळ सुबोधच नव्हे तर सौजन्सयपूिग, सौम्य व प्रसांर्ी, आजगवी देखील असिे 
अपेणक्षत आहे. सर अने्ट र्ावाजग हे आपफया ‘कां प्लीट प्लेन वमसग या पु्तकात म्हितात की, प्रशासणनक भाषा 
ही केवळ साधीच नव्हे तर मैिीपूिग, सहानुभणूतपूिग व अकृणिम आणि मालक नव्हे तर नोकर जसे बोलेल तशी 
असली पाणहजे.²⁹ र्ावजग याांनी इांग्लां िमधील प्रशासणनक भाषेबद्दल माांिलेल हे मट प्रशासणनक मराठी 
भाषेबद्दलही तेवढेच खरे आहे. णमित्वाच्या सांवादरूप व मतपणरवतगनशील आवाहनाऐवजी औपचाणरकपिे आणि 
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णतरसटपाने हुकुम णदले रे्ले तर सहकायग कमी णमळण्याची सकवा ि णमळण्याचीच शक्यता जा्त, असे राबटग 
र्सनर् याांनीही आपफया ‘टेल्क्नक ऑफ ल्क्लअर रायसटर्’ या पु्तकात नमूद केले आहे.³⁰ थोिक्यात साांर्ायचे 
तर, लोककफयािाची धोरिे अमांलात आिून कायग करीत असताना जनतेचे सहकायग णमळवायचे असेल तर 
सौजन्सयशून्सय, दांिेलीच्या ्वरातील व रुक्ष शब्दाांतील करड्या हुकुमाांपेक्षा आजगवी, मनवळविीचा सूर असलेली 
पणरणचत रूढ भाषा वापरिेच इष्ट ठरते.  
 

साधेपिा हा आिखी एक रु्िधमग प्रशासणनक मराठीत असिे अपेणक्षत आहे. वरे्ळेपिाच्या वृथा आहारी 
जाऊन प्रशासणनक मराठी अनावश्चयक प्रमािात ल्क्लष्ट, अव्दाम्बरी व िामिौलाची असिे आजच्या जनतेला 
रुचिार नाही व पचिार नाही. शासन व्यवहाराच्या भाषेचा णवचार करताना र्.प्र.प्रधान याांनी म्हटले आहे णक, 
सवगसामान्सयाांच्या भाषेपेक्षा वेर्ळी व प्रौढ भाषा राज्यव्यवहारात वापरली जाईल हे खरे आहे. परांतु ल्व्हक्टोणरअन 
इांग्लां िमध्ये राजभाषेचे जे कृणिम िामिौलाचे (पाम्पस) रुप होते तसे ते आज असू नये. हे आधुणनक जर्ात 
व्यक्त होिारेचा मत आहे.³¹ अशोक केळकर ह्याांनीही ‘भाषाप्रदूषि’ या णवषयावर बोलताना म्हटले आहे णक 
कायदे, सरकारी हुकुम, पणरपिके, पिव्यवहार व एकां दर राज्यकारभार या सवांची भाषा काटेकोर असावी. 
पि णनष्कारि ल्क्लष्ट, शब्दबांबाळ व सौजन्सयशून्सय नसावी. काटेकोरपिाच्या नावाखाली िोक्यावर येऊ पाहिारे 
हे भाणषक भारद्ततेचे ओझे वळेीच उतरवायला पाणहजे.³² अमेणरकेतील अशा प्रशासणनक इांग्रजीचे विगन 
करताना मॉरी मॉव्हेणरक याांनी उपहासाने णतला ‘र्ॉबफिीरु्क’ असे म्हटले आहे.³³ टेक्सास येथे आढळिाऱ्या 
एका पक्ष्याच्या णदमाखदार चालत काढलेफया पि णनरथगक असलेफया आवाजावरून आपफयाला हा शब्द 
सुचला असे त्याांनी म्हटले आहे. भा्कर अय्यर या लेखकाने ‘इांणियन एक््पे्रस’ दैणनकात ‘मनेजमेंट 
र्ॉबफिीरु्क’ या शीषगकाखाली लेख णलहून णनरथगक व बोजि भाषेबद्दल रार् व्यक्त केला आहे.³⁴ आजच्या 
युर्ात ्वीकारलेफया प्रशासनपद्धतीशी व राज्यपद्धतीशी अशी णनरथगक व बोजि जुफतीही ठरिार नाही.  
 

अथात प्रशासणनक भाषा सुबोध व साणध असावी याचा अथग ती पोरकट वाटेल इतकी अणतसुबोध सकवा 
बालसुलभ बाळबोध असावी असा नव्हे. र्.प्र.प्रधानाांनी आपफया वर उल्लेखलेफया लेखात असेही म्हटले आहे 
णक, राज्यव्यवहाराची भाषा सां्कृतप्रचुर नसावी, त्याचप्रमािे बोलीभाषेपेक्षा णत वरे्ळी असावी हे कटाक्षाने 
पाणहले पाणहजे.³⁵ ई.एन. ग्लिन याांनी आपफया ‘द इसेल्न्सशअफस आफ पल्ब्लक अल्ममणन्रेशन’ या पु्तकात 
्पष्टपिे म्हटले आहे णक, सरकारी भाषा कृणिम असू नये. याचा अथग ती अर्दीच र्प्पा मारफयासारखी असावी 
असा नव्हे. सरकारी भाषेने आपला आब राखावा, जनतेलाही सरकारी भाषा थोिी भारद्त असावी असे वाटिे 
्वाभाणवक आहे.³⁶ जनतेला प्रशासणनक भाषा औपचाणरक व र्ाांभीयगपूिग असावी असेही वाटत असते. 
अणतपावसामुळे झालेले नुकसान साांर्त असताना ‘पजगन्सयवृष्टी अणतणरक्त झाफयामुळे’ असा प्रयोर् नको, 
त्याचप्रमािे ‘सतत मुसळधार धो-धो पाउस पिफयामुळे’ असेही शब्द नसावते. त्याऐवजी ‘पाऊस नेहमीच्या 
मानाने अणधक झाफयामुळे’ असे साांणर्तले जाव े अशी अपेक्षा असते. “काम झटपट आटपा, हे काम 
उरकफयाणशवाय दुसरे देत येत नाही” ह्याऐवजी “काम लवकरात लवकर हतवेग्ले कराव,े म्हिजे दुसरे काम 
नेमुां देत येईल” असे णलखाि अपेणक्षत असते. यामुळेच प्रशासणनक मराठी णलणहताना व घिवताना जनतेची ही 
अपेक्षाही नजरेआि होऊन न देिे आवश्चयक आहे.  
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्वातांवयपूिग काळात देखील मराठीचा वापर प्रशासनामध्ये होत होता; परांतु त्या वेळी राज्यकते एखादा 
वांश वा राजघरािे यानुसार ठरत असफयामुळे त्या णवणशष्ट वांशाच्या वा घराण्याच्या वापरातील णवणशष्ट भाषेने, 
अणधक नेमकेपिाने साांर्ायचे तर णवणशष भाषाभेदाने (्थाणनक, सामाणजक व जाणतणवणशष्ट दृष्टींनी) प्रभाणवत 
असे भाषेचे रूप प्रशासनाची भाषा म्हिून वापरले जाई. शासनकत्यांची भाषा हीच आदशग भाषा म्हिून प्रजेपुढे 
असफयामुळे तो णवणशष्ट भाषाभेदच आदशग व पणरिामतः प्रमाि भाषा म्हिून सवगमान्सय होत असे (जसे 
उत्तरकालीन पेशवाईत पुिेरी ब्राह्मिाांची मराठी ही ‘प्रमाि मराठी’ व प्रशासनाची मराठी ठरली). परांतु 
आजच्या लोकशाही प्रशासन पद्धतीत कोित्याही एका णवणशष्ट घराण्यऐवजी जनतेच्या सवग के्षिाांतील, 
्तराांतील, सवग दज्याचे लोकप्रणतणनधी शासनकते म्हिून काम करतात. अशा परील््थत कोिा एका णवणशष्ट 
्थाणनक भाषाभेदाचा वापर प्रशासनाच्या कामात मुख्यत्वकेारून केला जािे अव्यवहायग व अनुणचत ठरेल. 
प्रशासनात वापरफया जािाऱ्या भाषेचे ्वरूप सवगज्ञात, एकरूप णवणशष्ट धाटिीचे असिे अणनवायग आहे. 
प्रशासणनक भाषेचा वापर करिाऱ्या व्यक्तीची प्रारांणभक बोली व ्व्बोली कोितीही असो, णतने त्या सकवा अन्सय 
व्यल्क्तसापेक्ष भाषाभेदाांचा प्रभाव शक्य णततका दूर सारून प्रमाि भाषेचा वापर करावा अशी अपेक्षा असते.  
 

के्षिणवणशष्टता हा आिखी एक रु्िधमग प्रशासणनक भाषेत असावा अशी अपेक्षा आहे. आज प्रशासनात 
व्यल्क्तसापेक्ष भाषाभेदाांच्या अतीत असिारी भाषा वापरली जावी, याच्याइतकेच महत्त्व प्रशासनाची भाषा 
प्रशासनके्षिाला साजेशी असावी यासही णदले जाते. आपफया शास्त्ीय प्रयोर्ाांचे विगन शास्त्ज्ञाच्या एखाद्या 
पणरषदेत करीत असताना कोिताही शास्त्ज्ञ वऱ्हािी वा पुिेरी अशी भाषा न वापरता शास्त्ाची खास भाषा 
वापरीत असतो. त्याच्या भाषेत शास्त्णवषयक पयाय अणधक असतात, ताांणिक वा शास्त्ीय उपकरिाांची नावे 
अणधक असतात; इतकेच नव्हे तर त्याच्या भाषेची माांििी, धाटिी, वाक्यरचनेची पद्धत या सवगच बाबी 
त्याच्याकिून शासे्त्तर णवषयावर बोलताना वा णलणहताना वापरफया जािाऱ्या नेहमीच्या भाषेपेक्षा णभन्न असतात. 
त्याच्या शास्त्णवषयक भाषेत सांणदग्धता नसते. त्याची ती भाषा अणधक व्तुणनष्ठ असते. वाक्यरचनेत 
लाणलत्याऐवजी तकग णनष्ठता असते. प्रशासन यांििेने देखील भाषा वापरताना भाषेतून एकाहून अणधक अथग 
सूणचत होतील अशी लवणचकता णतच्यात नसावी, पयायाांत एकरूपता असावी, शब्दयोजना णनःसांणदग्ध व ्पष्ट 
असावी याकिे लक्ष पुरविे अपेणक्षत आहे. प्रशासणनक भाषा णलणहिारी व्यल्क्त आपले राहण्याचे ्थान, 
सामाणजक दजा याांनुसार अन्सय के्षिाांत कोित्याही भाषाभेदाचा वापर करीत असली तरी प्रशासन के्षिात णतची 
भाषा प्रशासनके्षिणवणशष्ट असावी अशी अपेक्षा असते.  
 

वरील णववचेनाच्या आधारे थोिक्यात असे म्हिता येईल की, सैद्धाांणतक दृष्या आधुणनक प्रशासणनक 
मराठी म्हिजे प्रमाि मराठी भाषेचा अताांणिक ्वरूपाचा, सवगसाधारि कायगके्षिणवणशष्ट भाषा या उपप्रकारात 
मोििारा, कमी णनबणंधत असा प्रशासनके्षिणवणशष्ट भाषाप्रकार आहे; आणि प्रशासणनक मराठीचे अपेणक्षत 
णवकणसत रूप म्हिजे एकीकिे भाषेची सुबोधता, सांवादसां्थापनक्षमता, उच्चारसुलभता, सांदेशवहनक्षमता, 
साधेपिा, सौजन्सयपूिगता आणि दुसरीकिे भाषेचा भारद्तपिा, औपचाणरकता, के्षिणवणशष्टता, प्रमािता, 
अथाणभव्याक्तीची अचूकता याांचा समतोल साधिारे रूप असायला हव.े  
 

यापुढील प्रकरिामध्ये मराठी भाषेच्या उर्मापासून णवणवध कालखांिाांत मराठी भाषेचा वापर प्रशासनात 
होत होता का, णतचे ्वरूप कसे होते आणि वापरमुलक भाषाप्रकार म्हिून प्रशासाणनक मराठी नेमकी केव्हा व 
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कसकशी णसद्ध होत रे्ली, एक ्वतांि भाषाप्रकार म्हिून असलेफया अपेक्षाांची पुरती णतने केली आहे का या सवग 
र्ोष्टींचा आढावा घेतला आहे.  
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३४. मनेजमेंट र्ाबाफिीरु्क – भा्कर अय्यर, इांणियन एक््पे्रस (दैणनक), िी. १०, १२, १९८३.  
३५. भाषा : अांतःसूि आणि व्यवहार – सांपादक मु.र्. पानसे – या पु्तकातील रु्.प्र. प्रधान याांच्या  
‘शासनव्यवहाराची भाषा’ हा लेख, १९६९.  
३६. द इसेल्न्सशअफस आफ पल्ब्लक अल्ममनी्रेशन – ई.एन. ग्लिन, १९५८, पषृ्ठ १९४.  
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प्रकरण दोि 
प्रशासनिक मराठीची पूिसपरंपरा  

 
मराठी भाषेच्या उर्मापासून आजपयंतची मराठी भाषा तयार होईपयंत णतच्यात कसकसे बदल होत 

रे्ले याचा अभ्यास अनेक भाषावैज्ञाणनकाांनी केला आहे. णववचेनाच्या सोयीसाठी, प्रमुख राजवटींच्या नावाने 
कालखांि ठरवनू भाषेचे काणलक भेद ्पष्ट केले रे्ले आहेत. व्याकरि, विगव्यव्था, शब्दयोजना, रूपणवचार 
आणि वाक्याणवचार अशा सवगच अांर्ाांनी त्या त्या कालखांिाची भाणषक वैणशष्ये नमूद केली रे्ली आहेत. 
यासाठी धार्वमक के्षिातील, राज्यव्यवहारातील सकवा खाजर्ी पिव्यवहारातील उपलब्ध वाममयाचा वापर 
आधार म्हिून केफयाचे णदसते. 
 

आजच्या काळात प्रशासन के्षिामध्ये मराठीचा वापर करू लार्फयानांतर पूवगसूरींच्या पाऊलवाटाांचा 
मार्ोवा घेऊन काही मार्गदशगक तत्वे सापितात का हे पाहिे उद्बोधक ठरिार आहे. 
 
यादि कालखंड (मराठी भाषेच्या प्रारंभापासूि इ.स. १३४९ पयंत) 

 
या दृष्टीने मराठीच्या इणतहासाचे अवलोकन केले तर असे लक्षात येते णक अकराव्या शतकापासून 

मराठी भाषा प्रशासनके्षिामध्ये वापरली जात होती. णशलाहार अनांतदेवाचा णवहार णशलालेख हा इ.स.१०८१-
८२ मधील असून त्यामध्ये प्रशासनातील पदाांचे मराठी पयाय आढळतात. णशलाहार मणल्लकाजुगन याचा णचपळूि 
येथील शासन्तांब हा इ.स.११५६ मधील आहे. यादावाांखेरीज णशलाहार, र्ांर्ा, णवजयनर्र आदी राजवटींतील 
णशलालेखाांतही महाप्रधान, प्रधान अशी मांवयाांची पदनामे सकवा अणधकारी मुष्य्ग्रळा पुरुष असे पदनामाांचे मराठी 
पयाय आढळतात. पि मराठी भाषेला राजमान्सयता व राजभाषापद णमळाफयाचे णदसते ते यादवाांच्या राजवटीत. 
‘महाराष्र सार्वत’ काराांच्या मते रामदेवराव यादवाांच्या पूवीच्या दोन-तीन राजवटींत देखील मराठी भाषा 
राजसभेत चालू होती. श्री.के.आ. पाध्ये याांनी ‘हेमाणद्र ऊफग  हेमािपांत याचे चणरि’ या आपफया पु्तकात म्हटले 
आहे की “..तत्कालीन यादव राजाांच्या दरबारात मराठीचा णशरकाव होऊन ती राजभाषा म्हिून ठरवली रे्ली 
हे हेमाद्रीच्या खटपटीचे फल होय...णनदान यादावराजा ससघि याचे वळेेपयंत दरबाराचे काम सां्कृत भाषेतून 
चालत असावे असे णदसत. परांतु हेमाद्रीने ती प्राचीन वणहवाट बदलून राजकीय कार्दपि म्हिजे सनदा, 
दानपिे, तहनामे वरै्रे मराठीत णलणहण्याचा नवीन उपक्रम केला...” एकां दरीत यादवाांच्या दरबारात सां्कृत 
भाषेला अणधक मान असला तरी सामान्सय जनतेचा सांबांद येिाया बाबी मराठी भाषेतही नमूद करण्याची र्रज 
त्याांना भासत होती व पटलीही होती असे वाटते. यामुळेच मराठीला राजभाषापद णमळवनू देण्याची खटपट 
हेमाद्रीने केला असावी. 
 

असे असूनही ज्याांना णनव्वळ प्रशासणनक म्हिता येतील असे या कालखांिातील फारसे मराठी नमुने 
उपलब्ध नाहीत. तत्कालीन कोरीव लेखाांच्या शां.र्ो. तुळपुळे याांनी सांपाणदत केलेफया सांग्रहात प्रशासणनक 
्वरूपाचे लेख मोजकेच णदसतात. या कालातील बहुताांश लेख दानलेखाच्या ्वरूपाचे आहेत. असे असले 
तरी इतरही काही बाबी त्या काळातील प्रशासनात मराठीमध्ये देखील नमूद होत असत असे काही 
णशलालेखाांवरून णदसते. उदाहरिाथग, णशलाहार: मणल्लकाजुगन याांचा णचपळूि णशलालेख, श.१०७८ या 
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शासन्तांभामध्ये ‘सूपाय’ नावाच्या व्यक्तीला ‘दांिाणधपती’ या पदावर नेमफयाची घोषि केली आहे. तसेच 
यादव रामचांद्रदेव याचा पूर णशलालेख, १९०७ म्हिजे करिाणधप हेमािपांतास ‘लोककमाणधकारी’ हा नवीन 
जादा अणधकार देिारा अणधकारलेख आहे. 
 

णशलाहार केणशदेव (प्रथम) याचा अणक्ष णशलालेख, शक १३४, इ. स. १०१२ आणि र्ांर् (?) 
उदयाणदत्यदेव याांचा आांबे णशलालेख, शक १०६६, इ. स. ११४४ हे दोन्सही लेख दानलेख आहेत. धान्सयरुपाने 
आवती अनुदान मांजूर केफयाचे त्यात नमूद केले आहे. 
 

या कोरीव लेखाांमध्ये सेिुई (शिेवई-सेनापती), कचली (खोदिारा) अशी मराठी पदनामे आढळतात. 
त्याचप्रमािे अधोयूग (अध्वयूग –अध्यक्ष), सकलकािाणधप अशी तद्भव आणि लोककामाणधकारी, दांिाणधपती, 
महाप्रधान अशी तत्सम पननामेही आढळतात. प्रशासन के्षिात वापरण्याचे असे खास शब्द त्या काळात हळूहळू 
रूढ होत होत असे यावरून णदसून येते. शासनाचे प्रशासनाचे णवभार्, पदनामे, अणधकाऱ्याांची वर्गवारी 
दाखविारी णवशषेिे असे अनेक शब्द उदाहरिादाखल देता येतील. जसे: 
 

१) प्रशासकीय णवभार् : देश, भदेूश, मांिल, णवषय, खांि, वेलीत. २) णवणवध मांवयाांची नावे : महाप्रधान, 
महामात्य, पट्टसाहाठी, हाणथसाहाणि, महासांणधणवग्रही, ३) अणधकाऱ्याांची वर्गवारी : सांणनरुणपत (सत्तचा 
प्रणतणनधी या अथी ), नेणमत (लोकणनयुक्त या अथी मुद्र्ह्त (राजमुद्रा वार्णविारा या अथी). 

 
या कालखांिातील अशा कोरीव लेखाांत वाक्यरचनेची णवणवधताही णदसते. उदाहरिाथग : जो फेिी 

लोपी तेआ योणर्नींचा वज्रदांिु पिे (णमश्र वाक्य), ज्येष्टए पुिेन घेय्वें (णवद्याथी वाक्य), तेया प्रसाद दत्त 
(कमाणि भतूकालवाचक धातुसाणधत वापरून णलणहलेले वाक्य). परांतु या प्रशासनके्षिीय मराठी लेखांमध्ये 
सांपूिग वाक्ये सांख्येने अर्दी मोज कीच असफयामुळे त्याांतील वाक्राचानेबद्दल अणधक काही साांर्िे शक्य नाही. 
यादवकालीन सवग उपलब्ध कोरीव लेखाांच्या अभ्यासानांतरही त्याांतील वाक्राचानेबद्दल काही थाां णनयम साांर्िे 
कठीि आहे असाच णनष्कषग शां.र्ो.तुळपुळे याांनी काढला आहे. ¹⁴  

 
या प्रशासणनक भाषेवर एकां दर सां्कृत भाषेचा प्रभाव बराच णदसतो. णशलाहार मणल्लकाजुगन याचा 

णचपळूि णशलालेख, शक १०७८ (इ.स.१९५६) याच्या पणहफया बाजूच्या १२ ओळींपैकी ६ ओळी सां्कृतात 
आहेत. प्रनालक देशाच्या सांरक्षिासाठी ‘सूपया’ याला ‘दांिाणधपती’ केले हे साांर्िाऱ्या वाक्यामध्ये, ‘प्रनालक 
देशणचन्सताभार समुद्वाहनाथग’ असा सां्कृत शब्दप्रयोर् केला आहे. केणशदेवाच्या अणक्ष णशलालेखातील ‘तसणमनी 
काळे प्रवातगमाने’ णह शब्दयोजनाही सां्कृतचाच प्रभाव दशगवते.²⁵  

 
लेखनपद्धती कशी आहे असा णवचार केला तर प्रशासणनक लेखनात देखील ्वल््त ओां, ओां्वल््त, 

्वल््त अशी ्वल््तवाचिे णलणहण्याची वैणशष्यपूिग पद्धत णदसते. त्याचप्रमािे लेखामधील आदेश सकवा णनयम 
जो कोिी पाळिार नाही त्याला देवाची शपथ सकवा धाक घालिे ही पद्धतही आहे. उदाहरिादाखल 
“महालषुमीची आन” सकवा ‘योर्ीनींचा वज्रदाांिू पदे” याांचा उल्लेख करता येईल.  
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लेख जारी केफयाच्या काळाचा उल्लेख मूळ लेखाच्या अांतर्गतच आणि तोही अांकाांमध्ये करण्याची पद्धत 
आढळून येते. जसे : सकू सांवतु : ९३४ प्रधावी सांवसरे. ही कालर्िना शकवषास धरून असफयाचे आढळते.  
बिामिी कालखंड (इ.स. १३५० ते इ.स. १६४९)  
 

यादवाांच्या अ्थानांतर मराठी भाणषक प्रदेशावर मुसलमानाांचे राज्य सुरु झाले. सुरुवातीला काही काल 
मुसलमान राज्यकत्यांनी णदल्लीहून राज्य चालवले. इ.स. १३४७- च्या सुमारास हुसेन र्िर्ो बहामनीने 
दणक्षिेतच ्वतांिपिे कारभार पाहण्यास प्रारांभ केला. काही वषांतच या एकणित कारभारास सुरुां र् लार्ून पाच 
वरे्वरे्ळे सुलतान आपापले राज्य चालव ू लार्ले. पि या कालखांिाचा उल्लेख बहामनी काल असाच केला 
जातो. इ.स. १६५० च्या सुमारास णशवाजीराजाांनी या राजवटींना यश्वी णवरोध करण्यास सुरुवात करीपयंत 
मराठीभाणषक प्रदेशात फारसीचे कैवारी असलेफया मुसलमानाांचाच अांमल चालू राणहला. साहणजकच या 
कालखांिात प्रशासनके्षिामध्ये वापरत असलेफया मराठी भाषेचे ्वरूप काळात-नकळत, हळूहळू णतच्या 
यादवकालीन ्वरूपापेक्षा वेर्ळे बनत रे्ले.  
 

मुसलमानाांच्या राजवटीत मराठी भाषा दरबारातून हु्कावली रे्ली. राज्यकारभार राज्यकत्यांच्या 
भाषेत म्हिजे फारसीमध्ये होऊ लार्ला. माि दबारबाहेरच्या खालच्या ्तरावरील प्लराशासनात मराठीचा 
वापर चालूच होता. णवणवः राजघराण्याांच्या दाप्तराांतील कार्दपिाांतील पिव्यवहाराांमधून तत्कालीन 
प्रशासणनक मराठीचे ्वरूप समजून घेता येते. खुदगखते, कौलपिे, णनवािापिे अशी वरे्वरे्ळ्या प्रकारची पिे 
त्याांत णदसतात. पिाच्या सुरुवातीला पणहफया ओळीत कौफनामा, णनवािा असा उल्लेख करून पिाचा प्रकार 
नमूद केफयाचे णदसते. नींब-सदानांद चारण्याच्या इ.स. सुमारे १६३६ मधील एका इनाम्पिात शवेटचा णशक्का 
झाफयानांतर पुन्सहा ‘ताजाकलम एक आांबा इरसाल णदफहे असे दुमाले कीजे उजूर न कीजे’ अशी मजकुराची भर 
घातफयाचे ध्यानात येते.  
 

सुरुवातीची काही वष े वर्ळली तर या काळातही दरबारी व्यवहारात मराठीचा हळूहळू णशरकाव 
झाला. याबाबत णव. का. राजवािे याांनी णलणहले आहे की, “फारसी णलपी देवनार्री णलपीच्या मानाने 
रै्रसोयीची वाटू लार्ली व दरबारी जाहीरनामे, पुरणशसा, चाक्नामे इत्यादी णलणहताना वर फारसी व खाली 
मराठी असा वापर होऊ लार्ला. माि ही भाषा मराठी असली तरी राज्यकत्यांच्या अनुकरिाने प्रशासणनक 
पताांचे मायने, कोलोल्लेख, शब्दयोजना व काही प्रमािात वाक्यरचना देखील फारसी भाषेने प्रभाणवत झाफयाचे 
णदसते.”¹⁶ राजवािे याांनी उदाहरिे देऊन दाखवनू णदले आहे णक, मुसलमानाांचे राज्य चालू असताना इ.स. 
१६२८ मध्ये दरबारी णलखानात शांभर शब्दाांतून सरासरी १४ शब्द मराठीत येत. दरबारी णलखािातील 
फारसीच्या प्राधान्सयाबाबतच्या या त्याांच्या णवधानाचा पिताळा त्या कालखांिातील कोितेही पि घेतले तरी 
येतो. या शब्दयोजनेत फारसीबरोबरच अरबी व तुकी शब्दाांचीही भर पिफयाचे णदसते. हे अरबी व तुकी शब्द 
फारसीत रूढ होऊन णतच्यामाफग तच मराठीत आले असफयाने त्याांच्या उल्लेख फारसी म्हिूनच केला जातो.  
 

सातारा येथील राजोपाध्ये घराण्यातील कार्दपिाांमधील सजाऊराजाांचे इ.स. १६१७ मधील 
कचेरीपि म्हिजे फारसीणमणश्रत प्रशासणनक मराठीचा बोलका नमुना आहे. फारसी धतीवरील ‘अज रख्तखाने 
राजश्री सजाऊराजे दामदौलत हू सा हुदेदारानी व मोकदमाणन हाल व इ्तकबाल ...’ अशी सुरुवात आणि 
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‘...मोतगब खुद’ या शब्दाांनी शवेट, सुहूर कालार्िनेच अरबी अांकवाचक शब्द वापरून मूळ मजकुरात ‘सु समान 
अशार अलफ’ असा व शवेटी खाली दाणनकिे मुसलमानी चाांद्र मणहन्सयाचा ‘तेरीख ३ रणबलोवल’ असा 
कालोल्लेख, हुदेदारानी-मोकदमानी ही अनेकवचनी रूपे, तरारूफाती, हुदेदार, खुदगखत , उजूर करिे, 
दुमाला करिे, तालीक, असली खुदगखात असे शब्दप्रयोर् व वाक्यप्रयोर् फारसीचा प्रभाव ्पष्ट करतात.  
 

रोणहिखोरे येथील देशमुख घराण्याच्या कार्दपिाांतील अफझलखानाचे कौलपिही या सांदभात 
पाहण्यासारखे आहे. सुरुवातीचा व शवेटचा फारसी णशक्का, फारसी मायना, फारसी कोलोल्लेख आणि मालूम, 
जामायात, पेशनी, सरफराजी , सीताबा, शक अांदेशा, कौल असे अनेक फारसी शब्द यामुळे सदरहू पि 
सांपूिगतः फारसीमय झाफयाचे णदसते.  
 

दरबारापासून दूर अशा र्ावी दरबारी अणधकाऱ्याांचा फारसा सांबांध नसलेफया ्थाणनक प्रश्चनातील 
मराठीत माि त्या मानाने फारसी शब्द कमी आढळतात. उलट तेथे सांकृतणनष्ठ शब्ननाचा वापर झाफयाचे 
णदसते. चाकि येथील ब्रहे्म घराण्याच्या कार्दपिाांतील र्ोतकीच्या णनवाड्याच्या नाकालेचा श. १५४२ तील 
एक कार्द या दृष्टीने पाहण्यासारखा आहे, प्रारांभीचा ‘श्री’ कार, शके १५४२ रौद्र सांवत्सरे भाद्रपद शुद्ध ११ 
सोमे’ असा कालणवषयक सांदभग, चाकि्थळी, ब्रह्मसभे णवद्यमान, आत्मसुखे णलहून णदले, पु्तकाांचा कळहो, 
अथाआथी समांधू नाही, ह्ताक्षर यासारखे सां्कृत तत्सम वा तद्भव शद्ब ही त्याची वैणशष्ये आहेत. अथात 
येथेही नकळ, र्ोही हे फारसी शब्द आले आहेतच.  
 

एकूि, सतराव्या शतकाच्या सुमारापयंत फारसी भाषेच्या सांसर्ाने व प्रभावाने का होईना, पि णवणवध 
प्रकारचे दरबारी शब्द व लेखनपद्धती या बाबी प्रशासणनक मराठीत रूढ झाफया होत्या. प्रशासणनक मराठी 
प्रशासन के्षिणवणशष्ट शब्दसांपत्तीने समृद्ध होत होती. उदाहरिाथग : १) प्रशासकीय णवभार्ाांची नाव े– परर्िा, 
महाल; २) पिाांचे णवणवध प्रकार – कौलनामा, खुदगखत; ३) वाक्यप्रयोर् – आत्मसुखे लेहून देिे, उजूर ऐकिे, 
कळहो णनवििे, तालीक घेऊन असेली, णफराऊन देिे, अवलाद अफलाद चालणविे, सरफराजी करिे; ४) 
पदनामे : हवालदार, देसांमुख, रख्तवान, देसाई, मोकदम; ५) इतर – फमान, णसका, मोतगब.  
 

राज्यव्यव्थेतील सकवा प्रशासनातील शब्दाांचे हे फारसीकरि कसे झाले याबद्दल ‘महाराष्र 
सार्वत’कार णव.ल. भाव े म्हितात की, “पूवगकालीन (यादवकालीन) रूढ सां्कृतणनष्ठ सकवा मराठी 
शब्दप्रयोर् बदलून आपफयाला ्वतःला समजतील असे त्याचे फारसी तजुगमे तत्कालीन राज्यकत्यांनी घातले. 
‘साक्षी’ ऐवजी ‘र्ोही’ आफया, ‘अणधकाऱ्या’ ऐवजी ‘मोकदम’ आले. ‘वार्वषक वतेना’ ऐवजी ‘सालीना मुशाणहरा’ 
णमळू लार्ला. राजसभेतील ‘बसैिाईत’ जाऊन ‘दरबारी’ आले. दरबारी प्रशासणनक मराठी भाषा शब्दयोजना, 
शब्दमाांििी व शब्दप्रयोर् याांपुरती ‘फारसी’ णनष्ठ होऊन रे्ली.”¹⁷  
 

थोिक्यात, बहुसांख्य प्रजा मराठी भाणषक असफयामुळे व मराठी भाषेची देवनार्री णलपी लेखनास 
फारसीच्या लीणपपेक्षा अणधक सोणय्कर असफयामुळे, मुसलमानी परकीय राज्यकत्यांची नसलेली अशी मराठी 
भाषा, प्रशासनाची सोय म्हिून का होईना, पि प्रशासनात वापरली रे्ली. माि परभाषी राज्यकत्यांना समजेल 
अशा रीतीने णतच्या रुपात आमूलाग्र बदल झाले व णतचे हे फारसी प्रभाणवत नवे रूप प्रशासनात रूढ झाले. 
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राज्यकत्यांना सहाय्यकारी असलेफया सवग मराठीभाषी सेवकाांनी प्रशासनाच्या वापरातील ही नवी मराठी, बहुधा 
परकीय सते्तचा अनुनय करण्यासाठी व र्त्यांतर नाही म्हिून पचवली व आत्मसात केली.  
 
नशिकाल (इ.स. १६५० ते १६८०)  
 

मुसलमानी परकीय राजसत्ता झुर्ारून देण्याचे कायग णशवाजीराजाांनी इ.स. १६४८ मध्ये पणहला र्ि 
सजकून सुरु केले. त्याांनी ्वराज्यप्राप्तीनांतर प्रशासन के्षिातील मराठी भाषा मुसलमानी प्रभावापासून मुक्त 
व्हावी म्हिून पद्धतशीर प्रयत्न केफयाचे णदसते. हे प्रयत्न त्याांचा मृत्युनांतर म्हिजे इ.स. १६८० नांतर मांदावलेले 
णदसतात. भाषेच्या अभ्यासाच्या दृष्टीने तीस वषांचा हा कालखांि अर्दी िोटा वाटतो. परांतु प्रशासणनक 
मराठीवर त्या कालखांिाचा एवढा प्रभाव पिफयाचे णदसते की त्याचा ्वतांि कालखांि म्हिून णवचार करिे 
योग्य ठरते. णशवाजीराजाांनी प्रशासणनक मराठीतील शब्दयोजना व लेखनपद्धती याांबाबत णलहवनू घेतलेले 
ग्रांथ, त्यामार्ील त्याांची ताणत्त्वक भणूमका व त्या काळातील प्रत्यक्ष प्रशासणनक भाणषक व्यवहाराचे ्वरूप या 
सवगच बाबींचा अभ्यास उद्बोधक आहे.  
 

णशवाजीमहाराजाांच्या कालखांिातील पिव्यवहार णवपुल प्रमािात उपलब्ध आहे. णशवाजीराजाांनी 
कणनष्ठाांस व कणनष्ठाांनी णशवाजीराजांस पाठवलेली, खालच्या ्तरावरील अणधकाऱ्याांनी एकमेकाांस पाठवलेली, 
अशी णवणवध पिे पाहायला णमळतात. श्री. शां. ना. जोशी याांनी ज्याांस ‘काचेरीपिे’ असे सांबोधले आहे ¹⁸ अशा या 
पिाांमध्ये लेखनपद्धती, लेखनाचा णवषय, शब्दयोजना व शलैी याांची वैणशष्ये व पिप्रकाराांची णवणवधता भरपूर 
णदसते.  
 

णशवाजीराजाांनी नृपव्यवहाराच्या ‘यवनवाचानैलुग प्तसरणनम्’ अशा भाषेच्या शुद्धीकरिासाठी रघुनाथपांत 
हिमांते याांच्याकरवी ‘राज्यव्यवहारकोश’ हा ग्रांथ णलहवनू घेतला.¹⁹ तसेच, पिव्यवहारातील णनयामाहीन व 
मनमान्सया लेखान्सपाद्धातील णश्तबद्ध वळि लावण्यासाठी त्याांनी बाळाजी आवजी णचटिीस याांच्याकरवी 
‘लेखनप्रणश्त’ हा ग्रांथ णलहवनू घेतला.²⁰ याखेरीज, “आज्ञापि अथात णशवाजीमहाराजाांची राजनीती’ या 
ग्रांथात महाराष्रातील तत्कालीन राज्यकत्यांची मुलभतू, आर्वथक व सांरक्षिणवषयक धोरिे, प्रशासणनक 
यांििेची कतगव्ये व कामाची सवगसाधारि पद्धत याांबद्दलचे सणव्तर णववचेन केलेले आहे.²¹ सकबहुना हा ग्रांथ 
म्हिजे आजचे राज्याचे सांणवधान आणि कामकाजाच्या पद्धतीची णनयमपुल््तका याांचा सांर्माच आहे. प्रशासन 
के्षिातील अनुदेशात्मक लेखनाचा अशा प्रकारचा पणहलाच व महत्त्वाचा नमुना म्हिून त्याचा ्वतांि णवचार 
करिे आवश्चयक ठरते.  
 

णशवाजीमहाराजाांच्या कारकीदीच्या आरल्म्बच्या कालखांिातील प्रशासणनक पािाांवर 
णशवपूवगकाळाप्रमािेच फारसी पद्धती व शब्ननाांचा प्रभाव णदसतो. णशवाजीराजाांच्या बहुसांख्य पािाांवर मुसलमानी 
लेखनपद्धती व भाषासारिी याांचा पणरिाम णदसतो हे र्.ह. खरे याांचे मट पूिगतः पटते.²² इ.स. १६५३ मध्ये 
णशवाजीमहाराजाांनी एका रु्रवास णदलेला कौलनामा पाहण्यासारखा आहे. “ई कौलुनामा अजरख्तखाने 
राजश्री णशवाजीराजे दामदौलतहू ता परस दरिा णबन राघव दरिा रु्रव” असा त्याचा मायना आहे. 
मायन्सयानांतर पिाच्या प्रारांभी ‘सु अरबाां खबसैन अलफ’ असा सुहूर सन आहे व पिाच्या मार्ील बाजूस ‘तेरीख 
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२७ साबान’ असा मुसलमानी चाांद्र मणहन्सयाचा व तारखेचा उल्लेख आहे. तर पिाच्या मजकुरात णमरासीचा 
र्रर्सा, मालुमानी खातीरेसी आिऊन, तसुम अांदेशा न करिे, सरखवास असे अनेक फारसी शब्द आहेत. 
माि याच पिात वर मध्यभार्ी असलेले ‘श्री मातंि भरैव’ हे ्वल््तवाचन आणि शवेटी ‘मोतगब सुद’ ऐवजी 
‘मयादेयां णवराजते’ ही समाल्प्त-मुद्रा आढळते, हे फारसी पद्धतीपेक्षा लक्षिीय वरे्ळेपि आहे. णनळोपांत 
मुजुमदाराांस वतनीचा कारभार करण्यास ठेवफयाबाबताच्या इ.स. १६६० च्या सरांजामी पिाच्या प्रारांभी 
‘श्रीवरदमूर्वतजगयणत’ असे ्वल््तवचन आहे. या पिाच्या ्वल््तवचनाच्या खाली’ ‘ि रणबलाखर, सु  इणहदे 
णसतैन अलफ’ असा अरबी सुहूर सन व मुसलमानी चाांद्र मणहना-तारीख देिारा कालोल्लेख आहे. िावीकिे 
‘सरांजामी’ असा शब्द आहे. पिातील मजकुरामध्ये बकशीस, मुलूक, मेहेरबानी, पैके, मजमूचा काईदा, 
रदबदल, वाजीखुसी, र्ौरमकुल, खुतुत, तेच वखती, तेच वख्ती, नामेहेरबानी, मुनणसफी असे फारसी शब्द 
आढळतात. त्याचप्रमािे उत्तर, णसद्ध सांरक्षि, साध्य, श्रीचे कृपेने, णनिय, राजश्री,वतेल, मान्सय असे सां्कृत 
तत्सम व तद्भव शब्दही आढळतात.  
 

शके १५९३ मधील णशवरायाांची एक सनद अशीच वैणशष्यपूिग आहे. मूळ सनदेची ही ‘तालीक’ म्हिजे 
नक्कल आहे. सुरुवात ‘अज राख्खाने राजेश्री णसवाजीराजेसाहेब दामदौलत हु’ अशी आहे. फक्त सुरुवातीस 
मजकुराच्या अांतर्गत ‘सुहुरसन इसने सबैन अलफ’ असा कालोल्लेख आहे. मजकुरामध्ये सालाबाद, कुलबाब, 
कुलकानु, दुमाले करिे, तोसीस न लाविे, इ्कील करिे असे फारसी शब्द सकवा फारसीयुक्त शब्दप्रयोर् 
आहेत. प्रारांभी िोक्यावर ‘श्री ज्ञानदेव’ असे शब्द असून शवेटी ‘सहदू होऊन इ्कील करील त्यास र्ाईची आि 
असे... मुसलमानी होऊन इ्कील करील त्यास सोराची आि असे...” अश शपथ व धाक आहे. एकीकिे 
फारसी भाषेचा प्रभाव व दुसरीकिे यादवकालीन प्रशासणनक लेखनाप्रमािे धमगभावनेस आवाहन करण्याची 
पद्धत याांचा णमलाफ येथे णदसतो.  
 

इ.स. १६७४ नांतरच्या म्हिजे णशवराज्याणभषेकानांतरच्या बहुतेक पािाांवर राज्याणभषेक शक देऊन पुढे 
मुसलमानपूवग पद्धतीने कालोल्लेख झाफयाचे णदसते. जसे : ्वल््त श्री राज्याणभषेक शक ४ सपर्ल नाम सांवत्सरे 
श्रावि शुद्ध एकादशी इांदुवासरे... माि अशा काही पिाांमध्ये क्वणचत मुसलमानी कालसांदभगही देण्यात आफयाचे 
आढळते. जुन्सया सनदाांचे नवीकरि करण्यासांदभात काय धोरि असावे याबाबत णशवाजीराजाांनी कणनष्ठ 
अणधकाऱ्याांस इ.स. १६७९ त णलणहलेफया एका ताकीदवजा आज्ञापिामध्ये सुरुवातीला ‘श्री’ कार व 
्वल््तवचनासह राज्याणभषेक शक सांदभग आहे. पि त्यानांतर मुसलमानी चाांद्र मणहन्सयासह तारखेचा व सहदू 
चाांद्रमासयुक्त णतथीचा असे दोन्सही उल्लेख आहेत. रूढ व सवगपणरणचत कालर्िना पद्धत लक्षात घेऊन असे केले 
असाव.े  
 

णशवाजीमहाराजाांनी णलहवनू घेतलेफया ‘लेखनप्रश्ती’ या ग्रांथात शवेटी पािाांचे अठ्ठ्ठ्याहत्तर प्रकार 
णदले आहेत. पि तेथे विगन केलेफया अठ्ठ्ठ्याहत्तर प्रकाराांचा वापर त्या त्या पद्धतीने व अथाने होत नव्हता असे 
णदसते. णशवाय काही बाबतीत ‘राज्यव्यवहारकोशा’त केलेले विगन व ‘लेखनप्रश्ती’त केलेले कार्दाचे विगन 
एकमेकाांशी जुळत नाहीत असेही आढळते. ‘राज्यव्यवहारकोशा’त ‘कौलनामाभयां्मृतम्’ असे म्हटले आहे, ²³ 

तर ‘लेखनप्रश्ती’ मध्ये ‘दहशतीने रयत परार्ांदा जाली ती समजूत करून आििे ते अभयपि’ आणि ‘लाविी 
करिे अर्र वसाहत करिे त्याबाबे रयतेस णलहून देिे तो कौलनामा’ असे म्हटले आहे. प्रत्यक्ष व्यवहारात या 
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दोन्सही प्रकाराांस कौलनामाच म्हटले जात होते असे णदसते. ‘अजीतार्ायेत जो काही रु्न्सहा तुम्हापासून जाहाला 
असेली तो तमाम माफ केला असे-तुम्ही कोिे बाबे शक अांदेशा न करिे खातीर जमा करून बेशक होऊन 
येिे...’ अशी प्रजेची समजूत घालिारा इ.स. १६७१ त णसलां बकरास णदलेला ‘कौलनामा’ म्हिजे व्तुतः 
‘अभयपि’च आहे आणि इ.स. १६५३ मध्ये पुजाऱ्यास णदलेला कौलनामा ‘लाविी करिे अर्र वसाहत करिे या 
बाब’े म्हिजे रयतेला णलहून णदलेले पि आहे.  
 

कौलनामा, सनद सकवा जाणबता तह अशा काही प्रकाराांचा उल्लेख पिाच्या सुरुवातीस केला रे्फयाचे 
आढळले तरी बहुताांश पिाांत मजकुराांतर्गत उल्लेखच आढळतात. अथात हे उल्लेखही ‘लेखनप्रश्ती’ त नमूद 
केलेफया अथाशी तािले असता आशय व प्रकारचे नाव याांत णवसांर्ती आढळते. णशवाजीराजाांनी इ. १६७३ त 
जुमलेदार-कारकून याांस णलणहलेले ‘मराठीयाांची तो इज्जत वाचिार नाही, मर् रोजर्ार कैसा?’ हे सुप्रणसद्ध पि 
कोित्या प्रकारात मोिते याचा णवचार केला तर असे लक्षात येते की, केवळ ‘मशरूल हजरत’ पि असे त्याचे 
वर्ीकरि करून प्रशासणनक लेखन म्हिून त्याचे विगन पूिग होिार नाही. पिाच्या मजकुरात “... हा रोखा 
तपणशले ऐकिे...” असा उल्लेख आहे म्हिून हा रोख आहे असे म्हटले तर ‘लेखांप्रशा्ती’ ने रोखाचे केलेले 
विगन या पिास लार्ू होत नाही असे णदसते. ‘करारमाफक तर्ादा व वरात करिे तो रोख’ सकवा ‘हुकूम 
मोिला अर्र सालाबादप्रमािे णशर्त्याप्रमािे न वतगला तरी मसालापि णलणहिे तो हुकमी रोखा’ या दोन्सही 
व्याख्याांत हे पि बसत नाही. या पिात कणनष्ठ लोकाांनी पुढे कसे वार्ाव ेयाबाबत कठोर मार्गदशगन आहे, तसे ि 
वार्फयास काय पणरिाम होतील याचे भीषि णचि उभे करून सकणचत उपरोधाने, सकणचत धाकाने 
काणनष्ठ्याांच्या सदसणद्ववकेबुद्धीला आवाहन केले आहे. काणनष्याांनी हुकूम मोिला आहे सकवा ते रूढ पद्धतीने 
वार्ले नाहीत अशी पणरल््थती तेथे नाहीच आहे. म्हिायचेच झाले तर ‘ििपतींचे खुननपाि ते आज्ञापि’ या 
विगनास हे पि अणधक उतरते. याउलट, इ. १६७५ मध्ये णशवाजीराजाांनी णशवाजी सुभेदार व कारकून याांस 
पाठवलेले ‘ताकीद असे’ या शवेटचे पि ‘लेखनप्रश्ती’च्या अथाने ‘रोखा’ आहे. पि त्या सांपूिग पिात 
पिप्रकारचा कोठेही उल्लेखन नाही. तर श्रीमांत र्र्नबाविेकर पांत अमात्य याांच्या दप्तरामधील एका 
सूचनावजा पिात (म.इ.सा.खां८, ले.५) ‘रोखा पावेल तेव्हा’ असा उल्लेख आहे. पि ते पिही ‘रोख्याां’च्या 
वरील दोन्सही व्याख्याांत बसते असे णदसत नाही.  
 

यामुळे लेखनप्रश्ती’त पािाांचे अठ्ठ्ठ्यात्तर प्रकार णदलेले असूनही तत्कालीन प्रत्यक्ष पिव्यवहारातील 
प्रकार ‘लेखनप्रश्ती’णतल प्रकाराांनुसार णलणहले जात नसत असे लक्षात येते.  
 

माि बहामनी काळाच्या तुलनेने या कालखांिात लेखनप्रकराांची णवणवधता णदसते. पिाच्या 
मजकुराांतर्गत वा प्रारांभी असलेफया उल्लेखावरून या कालखांिातील पिव्यवहाराच्या णवणवध प्रकाराांची माणहती 
कळते. बहामनी कालखांिात ‘खुदगखत’ वा ‘कौलनामा’ या दोनच प्रकाराांचा उल्लेख केला रे्फयाचे आढळते. पि 
येथे, तःनामे (येिेप्रमािे सदरहू कलमाांचा तह साहेबी केला असे...); आज्ञापि (आज्ञा केली ऐसी जे...); 
कौलनामा (ई कौलनामा अजरख्तखाने...) असे णवणवध प्रकार आढळतात. ‘खुदगखत’ असाही पिाचा उल्लेख 
एका नमुन्सयात आढळतो, तर एका पिाचा उल्लेख केवळ ‘कार्द’ असाच केफयाचे णदसले. (तरी तुती लष्करी 
लोकाांनसी व खासखेली हशमाांनसी कार्द देखताच ्वार होऊन णकल्ले ससहर्िास जािे...)  
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णशवकालीन प्रशासणनक मराठीच्या पिव्यवहारातील वैणशष्ये पिाांचे प्रकार, मायने, कोलोल्लेख, 
फारसी वा सां्कृत शब्दाांचे कमी-अणधक प्रमाि याांत त्याप्रमािेच काही णनविक पािाांच्या भाषाशलैीतही 
आढळतात. प्रशासनकत्यांचे अणधकार, वचग्व, शषे्ठत्व व ऐट या सवग बाबी काही प्रशासणनक पिाांतून व्यक्त 
होतात. ‘ज्यापासून अांतर पिेल, ज्याचा रु्न्सहा होईल, बदनामी ज्यावर येईल त्यास मराणठयाची तो इज्जत 
वाचिार नाही, मर् रोजर्ार कैसा-खळक समजों जा्ती केफयावरे्ळ सोििार नाही’ सकवा ‘याउपरी बोभाट 
आणलया उपणर मुलाणहजा करिार नाही, र्णनमाचे चाकर र्नीम जालेस, ऐसे जािून बारा नतीजा तुम्हास 
पावले.’ या वाक्याांमधील जरब केवल प्रशासणनक लेखनामध्येच आढळते. असाच बांिावा करिाऱ्या आपफया 
भावास, व्यांकोजीस णशवाजीराजाांनी पाठवलेफया ‘र्ृहकलह बरा नव्हे’ व ‘पराक्रमाचे तमासे दाखवा’ या दोन 
खाजर्ी पिाांत अशा जरबेऐवजी मानवळविीचा सूर आढळतो.²⁴  

 
शलैीखेरीज मायना व शब्दयोजना याही बाबतीत णह दोन खाजर्ी पिे णशवाजीराजाांच्या प्रशासणनक 

पिाांपेक्षा वरे्ळी ठरतात. ‘णश्रयासह / श्रीसहस्त्ायु णचरांजीव अखांणित लक्ष्मी राजश्रीया णवराणजत राजमान्सय 
राजश्री (महाराज)’ असा प्रारांभ आणि के्षि, कुशल, ववे्हार, व्यवहार, सांणध करिे, वाटीयाचा व्यवहार णनर्गमून 
टाकिे, ग्रहकलह, उदासवृणत्त, शरीरसांरक्षि, कालक्रमिा, णनवाह, उपणतष्ठोन, श्लाघ्य, कायगप्रयोजन असे 
सां्कृतणनष्ठ शब्द प्रयोर् या सांदभात उल्लेखनीय आहेत. अथात येथेही सबुरी, झर्ड्यात, र्देस मेळणविे, 
हलम्त नरमी, नाचीज असे काही अ-मराठी शब्द येतात; परांतु फारसीचा प्रभाव खाजर्ी पिाांत खूपच कमी 
आढळतो असे म्हिता येईल.  
 

‘आज्ञापि अथात णशवाजीराजाांची राजनीती’ या ग्रांथामध्येही प्रशासणनक भाषेची काही ठळक वैणशष्ये 
जािवतात.²⁵ णशवकालीन पिव्यवाहारातील भाषा ्फुट लेखनाच्या ्वरुपाची आहे, तर 'आज्ञापिाांचे’ लेखन 
करताना भाषेचा वापर योजनापूवगक झाला आहे. नृपव्यवहाराची भाषा यवनभाषासरिीने युक्त नसावी या 
धोरिास अनुसरून या ग्रांथातील शब्दयोजना जार्ोजार्ी णदसते आणि तरीही आवश्चयक तेथे रूढ फारसी 
शब्दही सोय म्हिून सहज वापरले आहेत असेही जािवते. ‘राज्यव्यवहारकोशा’मध्ये राज्याणधकायाचे नवे 
पदनाम ‘प्रधान’ असे णनणित केले रे्ले होते. ²⁶ माि ‘'आज्ञापिाांच्या’ प्रकरि ४ मध्ये प्रथमतः ‘प्रधान’ हा शब्द 
वापरून, प्रधान म्हिजे सरकारकून अशी व्याख्या णदली²⁷ व पुढील णववचेनात माि ‘सरकारकून’ हा प्रचणलत 
शब्दच वापरला हे लक्षिीय आहे. अथगर्भग, चपखल व सुटसुटीत पि भारद्त शब्दयोजना हा या ग्रांथाच्या 
भाषेचा णवशषे आहे. आज्ञापिामध्ये ‘राज्यमादारूढ न होता’ ²⁸ (सते्तचा र्वग न ठेवता); ‘णनवाांत अणसजे तो’²⁹ 

(उपद्रव देत नसतील तोवर),³⁰ ‘णचत्तप्रशा्तेने’ (मनमोकळेपिाने); ‘्वफपच परांतु ्वतांि देशनायक’,³¹ अशा 
फारसीमुक्त शब्दाांप्रमािेच ‘बेमुलाणहजा णशरच्िेद’³² ‘र्णनमाचा वढेा’³³ ‘तनखा’, ‘पैदा्ती’³⁴ असेही अनेक शब्द 
आढळतात.  
 

वाक्यरचनेचा णवचार करता, सवगसाधारि प्रवृत्ती िोटी िोटी वाक्ये णलणहण्याची णदसते. ‘राजे लोकाांस 
णवनोदाचे व्यसन येकां दर नसावे’³⁵, ‘मर् साराच बांद ढासळून जातो,³⁶ ‘साहुकार म्हिजे राज्याची व राज्यश्रीची 
शोभा’³⁷ , ‘सांपूिग राज्याचे सार ते दुरे्’३८ अशी अनेक िोटी, साणध, सुटसुटीत वाक्ये जार्ोजार्ी आढळतात. 
परांतु याच ग्रांथात पणरिामकारकतेसाठी, एखाद्या णवणशष्ट तत्त्वावर जोर देण्यासाठी दीघग व णमश्र सकवा सांयुक्त 
वाक्येही रचली असफयाचे आढळते. ‘त्यास आधी णकफफयाचा जीव तो णकफफयाचा हवालदार... णनराफ्यपिे 
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करून सवग पे्रले ्थळ जतन करीत, यैसे ठेवाव.े..’³⁹ हे ८९ शब्दाांचे दीघग णमश्रवाक्य या दृष्टीने णवचारात 
घेण्यासारखे आहे. तर कधी दीघग केवल वाक्य नवाजोन, वार्वनू, चालऊन, करून दाखवनू अशी कृदन्सते 
वापरून िौलदार बनवले आहे व अपेणक्षत पणरिाम साधला आहे.⁴⁰ वरे्ळी ्वतांि वाक्ये सकवा एक साम्म्युक्त 
वाक्य योजून हा पणरिाम साधला नसता.  
 

‘आज्ञापिा’तील पुढील उताऱ्यात⁴¹ शब्दयोजना व वाक्यरचना या दोन्सही पैलूां ची णह वैणशष्ये कशी 
णदसून येतात ते पाहा :  
 

“.......प्रधान म्हिजे सरकारकून त्याची भीि सांकलापेक्षा अणधकोत्तर वाढवावी. आपले 
शासनाप्रमािेच त्याचे शासन सकलाांवरी चालवाव.े लहानथोर राज्य्कृत्य त्याचेच णवचरे करावे. सकलाांमध्ये 
त्याचे त्याचे थोरपि वाढले पाणहजे, याकणरता समयणवशषेे आपला आग्रह सोिून त्याचा शब्द चालणवलासा 
करावा. ्वफप र्ोष्टीणनणमत्त त्यास णदलर्ीर न कराव.े पाच टक्क्याांचे प्याद्यापासून सरकारकूनपयंत णभिेचा 
णशरोभार् तो सरकारकून. हे भीि येकायेकीच वाढते यैसे नाही. पयाये चढतचढत बहुताश्रमें हे भीि वाढली 
असते. ते ्वफप काया्तव प्रमाद करून सवगसाधारि लोकाांमध्ये अवाच्य भाषि आठवा चालत आले बहुमान 
अांतरे तोणिली तरी पुनः ते पािी चढते यैसे नाही. तेव्हा इतर लोक त्याची भीि कशी वाढवीणतल ? त्याचीर् 
भीि नाही तेव्हा त्याचे म्हटले कोि यैकतो ? त्याचे म्हटले यैकात नाही, तेव्हा यथोणचत राज्यकारभार कसा 
चालतो? इतर साधारि अप्रणसद्ध मनुष्य या महात्कायात घातणलया त्याची भीि वाढवावयास बहुत णदवस 
लार्तील. ते णकतेक काये नाश होिार याकणरता आधी सरकारकुनी देिे ते बहुत णवचारून, मनुष्यपरीक्षा 
करून, केले कमामध्ये णफरोन आपिाांस सांकट न पिे यैसे बरे शोधून, सलक्षणिक मनुष्य वाढवीत वाढवीत 
कायगधुरांधर पाहून, मर् सरकारकुनी साांर्ावी.  
 

सरकारकुनी साांणर्तफयानांतर क्षिक्षिा त्याची अवर्िना, अपमान सवगथा न करावा. कदाणचत् समयाचे 
रु्िें सरकारकुनापासोन यखादे जाित नेित अनुणचत कमग होत अणसले तरी ते र्ोष्ट चीत्तातच ठेऊन त्याचा ऐब 
इतर लोकाांत न बोलताां, ते र्ोष्ट आपिाांस कळली यैसेंही त्यास अथवा वरकि सेवकाांस कळो न देता, युक्तीचे 
वाटेने पयायेंकिून त्यापासून तो दोष साांिवावा, सरकारकुनादी सेवक येकायकी त्यासाणरखे णमळिे कठीि, 
या्तव त्या लोकाांचे बहुमानाणवषयीं बहुत सावध असाव.े” 
 

या व्याकरणिक वैणशष्याांखेरीज शलैीची वैणशष्येही या ग्रांथात आढळतात. कोिताही णनयम नुसता 
णनवदेन न करता त्यामार्ील भणूमका णवशद केलेली णदसते. हाताखालील सेवक करीत असलेफया कामाची 
सांपूिग बारीकसारीक माणहती (हुनर) राजाने अवर्त कराव ेएवढे साांर्ून ग्रांथकार थाांबत नाही, तर “येिे करून 
ज्याने जो श्रम केला त्याचा रु्ि कळोन तदनुरूप त्याच्या श्रमाचे साथगक कणरजेते. अन्सयथा न्सयनू जाणलयाने 
कृतघ्नता येते, णवशषे णवधालीयाने र्ाणफली णदसते.”⁴² अशी कारिमीमाांसा णदलेली आहे. तसेच कोितेही 
णववचेन पूिग झाफयावर, “आधी वतनदार हा येक णवश्वास, ततोणप प्रामाणिक, म्हिजे सोने आणि सुर्ांध!”⁴³ सकवा 
‘प्रधान म्हिजे राजमदजणनत अन्सयायसार्राची मयादा’⁴⁴ अशा रीतीने म्हि सकवा अलां कार वापरूनही 
पणरिामकारकता साधली आहे. प्रशासणनक भाषेचे असे अलां काणरक ्वरूप त्या काळी उणचत मानले जात होते. 
कारि प्रशासणनक भाषेचा वापर व्यल्क्त म्हिून केला जात असे, ‘पदधारक’ म्हिून व्यल्क्तणनरपेक्ष केला जात 
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नसे. येथे प्रशासक व राज्यकरता एकाच व्यल्क्त आहे. यामुळेच आज्ञापिाची ही प्रौढ, भारद्त व समथग 
भाषाशलैीयुक्त भाषा म्हिजे तात्काली प्रशासणनक भाषा आहे असे म्हिण्याऐवजी एका पर्ाफभ बुद्धीच्या, 
मुत्सद्दी व किक णश्तीच्या व्यक्तीची तत्कालीन राज्यकत्या प्रशासकाची वैयल्क्तक भाषाशलैी आहे असे म्हििे 
उणचत ठरेल. बनहट्टींच्या शब्दाांत साांर्ायचे तर, “हा सांपूिग प्रबांध म्हिजे ज्याच्यापुढे ‘ब्र’ म्हिायची कोिाची 
प्राज्ञा नाही अशा जबरद्त अकुतोभय अणधकारी पुरुषाचे बोल वाटतात.”  
 

णशवकालीन पिाांतील भाषा ही सुद्धा याच कारिामुळे, त्या त्या पिलेखकाने प्रशासनाच्या त्या त्या 
्तरावर वापरलेली त्याची ्वतःची भाषा ठरेल. मायन्सयाांची व कालोल्लेखाची पद्धत णह णवणशष्ट णनयमानुसार 
अवलां बली जाई; परांतु पिातील मजकुराची शलैी व वाक्यरचनादी व्याकरणिक वैणशष्ये ही भाषा वापरिाऱ्या 
व्यक्तीची व्यल्क्तर्त भाणषक वैणशष्ये ठरतात. यामुळेच ‘आज्ञापिा’ची भाषा व णशवाजीमहाराजाांनी पाठवलेफया 
पिातील ‘....मराठीयाची तो इज्जत वाचिार नाही’ सकवा ‘.... तरी ऐशा चाकरास ठीकठाक केले पाणहजेत. 
ब्राह्मि म्हिून कोि मुलाणहजा करू पाहतो....’ ही भाषा यात णवलक्षि साम्य आढळते.  
 

आता णशवाजीराजाांनी प्रशासणनक भाषेत वापरायचे शब्द व लेखनाची पद्धती याांस नवीन वळि 
लावण्यासाठी णलहवनू घेतलेफया मार्गदशगक ग्रांथाांचा तत्कालीन व उत्तरकालीन प्रशासणनक मराठीच्या घििीत 
काय वाटा होता हे पाहू या.  
 

‘लेखनप्रशल््त’ या ग्रांथाच्या लेखनाचे प्रयोजन त्याच्या उपोनघातातील, “मुसलमानाांपूवी णशलणशला 
काय होता ते पाहून व मुसलमानी मान्सयातून घेण्यासारखे असेल तेवढे घेऊन देशकालवतगमानानुरूप नवी 
‘लेखनप्रशल््त’ प्रचणलत झाली पाणहजे” अशा मतलबाच्या वाक्यावरून ्पष्ट होते.⁴⁵ मायने कसे णलहावते, 
कोिाला कोिता मायना णलहावा याचेच विगन या ग्रांथात आहे. मुसलमानी धतीचे मायने जाऊन 
्वल््तवचनयुक्त-सहदु कालर्िनायुक्त नव ेमायने नांतरच्या कालखांिात रूढ झाले त्याचे श्रेय या ग्रांथास द्याव े
लारे्ल. या ग्रांथाच्या अखेरीस णदलेफया अठ्ठ्ठ्याहत्तर प्रकारच्या पिाांचा वापर माि, याआधी नमूद केफयाप्रमािे, 
त्या त्या पद्धतीने झाफयाचे आढळत नाही.  
 

राज्यव्यवहारकोशाचे प्रयोजन फारसीचा प्रभाव नसलेले प्रशासणनक शब्द तयार करिे हे आहे असे 
त्याच्या उपोनघातातनमूद केले आहे. “सखगवासो ऽ प्यनुचराणधकारीती णनर्द्यते !⁴⁶ याप्रमािे तत्कालीन 
राजकारि व व्यवहार याांना उपयोर्ी ठरिारे दीि-एक हजार सां्कृत पयाय त्या कोशात आहेत. अथात या 
कोशात णकत्येक रूढ फारसी शब्दाांचे सां्कृत पयाय णदलेले नाहीत व याउलट णकत्येक देशी प्राकृत शब्दाांचे 
सां्कृत पयाय णदले आहेत हेही लक्षात घ्यायला हव.े आिखी असे की, या कोशातील शब्द भाणषक 
धोरिानुसार बनवले असले तरी प्रत्यक्ष व्यवहारात माि प्रचणलत शब्द वापरण्याचीच प्रवृत्ती आढळते. तेथे 
प्रशासन के्षिात रूढ झालेले शब्द टाळण्याचा आणि कोशात तयार केलेले शब्द आवजूगन वापरण्याचा प्रयत्न 
केलेला णदसत नाही हे आज्ञापिाबाबतच्या णववचेनात वर नमूद केले आहेच.  
 

‘मोतगबदारा’ साठी ‘राजमुद्राधर’, ‘बाि’ ऐवजी ‘मांिलाग्रक’ सकवा ‘खांजीर’ ऐवजी ‘कौके्षयक’ हे 
राज्यव्यवहारकोशातील पयाय त्यानांतरच्या काळात रूढ होऊ शकले नाहीत. याचे कारि केवळ नांतरच्या 
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राज्यकत्यांनी णशवाजीराजाांच्या भाणषक धोरिाचा पाठपुरावा केला नाही हेच नसाव.े हे नवे पयाय वापरास 
सोणय्कर व सुलभ नव्हते, त्या मानाने रूढ शब्द फारसी म्हिजे परकीय असले तरी प्रशासनके्षिात तीन शतके 
वापरले जाऊन पणरणचत झालेले होते, हेही एक कारि असाव.े कारि एखादा प्रचणलत पयाय केवल परकीय 
भाषेतून आला आहे म्हिून बदलण्याचे ठरविे हे ्वभाषाणभमानाचे द्योतक आहे हे खरे, पि नवा शब्द रूढ 
होण्यासाठी तो भाषा वापरिाया व्यक्तींनी ्वीकारिे आवश्चयक असते आणि हा ्वीकार णवशषेेकरून शब्दाच्या 
वापरसुलभतेवर अवलां बनू असतो. त्या मानाने पािाांचे मायने ठराणवक साच्यानुसार णलणहिे हे याांणिकतेने 
करायचे काां असते. भाणषक अणभमान व धोरि म्हिून नव े मायने ्वीकारले रे्ले, पि वापरसुलभ नसलेले 
नवीन शब्दपयाय केवळ ग्रांथातच राणहले, असे घिले असाव.े थोिक्यात :  
 

१) णशवकालीन प्रशासनके्षिात वापरफया जािाऱ्या भाषेमध्ये उत्तरोत्तर मराठी शब्दाांचे प्रमाि अणधक 
होत रे्ले, पि फारसी शब्द अणजबात नाहीसे झाले अस माि झाले नव्हते; रूढ व प्रचणलत फारसी शब्द कायम 
राणहले होते.  

२) मायने व कालोल्लेख या बाबतीत फारसी व मराठी दोन्सही धतीवरील प्रकार आढळतात.  
 

३)वाक्यरचना अणधक भारद्त, िौलदार व पणरिामकारक होऊ लार्ली. दीघग णमश्र वाक्ये व िोटी 
सुटसुटीत वाक्ये अशी दोन्सही प्रकारची रचना प्रशासणनक मराठीत होऊ लार्ली.  
 

४) णवणवध ्तराांवरील व्यक्तींनी एकमेकाांशी केलेला पिव्यवहार वा राजाने णदलेफया सूचना याांतील 
भाषा व्यल्क्तसापेक्ष असफयाचे णदसते. प्रशासणनक भाषा वापरिाऱ्या व्यक्तीचा व्यल्क्तर्त भाषाशलैीचा त्या 
भाषेवरील ठसा उठून णदसतो.  
 

5) या काळातील प्रशासन यांििेचा जनतेशी होिारा भाणषक व्यवहार णलणखत ्वरुपात फारसा 
उपलब्ध असफयाचे आढळत नाही. प्रजेतील व्यक्तींना वा देव्थानाांना णदलेफया सनदा सकवा अभयपिे याांना 
जनतासांपकाची भाषा सांबोधता येईल. परांतु प्रशासणनक णलणखत भाषा बव्हांशी प्रशासक राज्यकता व प्रशासन 
यांििेतील णवणवध ्तराांवरील सेवकवर्ग याांच्यापुरतीच मयाणदत होती.  

 
प्रशासनात वापरफया जािाऱ्या भाषेचे ्वरूप णवणशष्ट धोरिाने बदलण्याचे प्रयत्न या कालखांिात झाले 

खरे, परांतु मायने आदी चौकात वर्ळता ती पूिगतः बदलली नाही. शब्दयोजनदी वैणशष्ये, राज्यकत्याच्या 
भाणषक धोरिानुसार काटेकोररीत्या न बदलता अथाची समपगकता व बरीच वष ेरूळफयामुळे आलेली पयायाची 
पणरणचतता याांनुसार व्यवहारास सोयीची वाटली त्या प्रमािातच बदलली.  
 
नशिकालोत्तर मराठी अंमल (इ.स. १६८१ ते १८१८)  
  

णशवाजीराजाांच्या मृत्यनूांतर मराठी अांमल चालू होता तोपयंत म्हिजे पेशवाईच्या अ्तापयंत मराठी 
भाषेचा राजाश्रय कायम होता व प्रशासणनक मराठीही फारसी व सां्कृत याांच्या द्वारा झालेफया पोषिासह 
पूवगपरांपरेशी सुसांर्त अशी वाटचाल करीत होती. प्रशासणनक मराठीचा इांग्रजी राजवटीच्या प्रारांभानांतर इांग्रजी 
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भाषेशीही सांपकग  आला. म्हिून इांग्रजाांची राजवट सुरु होईपयंतचा मराठी अांमलाचा काल म्हिजे इ.स. १६८१ 
ते १८१८ पयंतचा काल या कालखांिात अांतभूगत केला आहे. णशवाजीराजाांच्या मृत्यनूांतरही मराठी भाषा 
प्रशासनात वावरत राणहली; परांतु णशवकाळात जसे भाषाणवषयक धोरि म्हिून फारसीच्या प्रभावापासून मुक्त 
असे पयाय देण्याचे प्रयत्न झाले तसे ते त्यापुढील काळात झाफयाचे णदसत नाही हे खरे. माि या काळात 
फारसी शब्द जसेच्या तसे न वापरता, मराठीच्या प्रकृतीशी जुळते करून घेतले रे्फयाचे णदसते आणि फारसी 
शब्दाांच्या बरोबरीने सां्कृतणनष्ठ शब्दाांचाही वापर होत असफयाचे आढळते. उत्तरकालीन ििपतींच्या, 
पेशव्याांच्या राज्यकारभारात अ-मराठी मुसलमाांशी होिारा पिव्यवहारही बराच वाढला आणि या 
कालखांिातील णलणहली रे्लेली जमाखचाच्या लेखनपद्धतीची अनेक मे्तकेही उपलब्ध झाली आहेत. या 
सवगच मे्तकाांचे लेखक कोि ते णनणितपिे साांर्ता येत नाही. ‘ज्ञानेश्वरी णटपि’ या सांपाणदत पु्तकाच्या 
कानिे-कुलकिी या सांपादकद्वयाने आपफया प्र्तावनेत म्हटले आहे णक, “... सवगच मे्तके हेमािपांताच्या 
नावाशी जोिलेली णदसतात, परांतु त्याचे लेखक अन्सय कोिी असून लेखनकाल अठरावे-एकोिीसाव े शतक 
असफयाचे णदसून येते.”⁵⁰ असे असले तरी या मे्ताकाांमधून तत्कालीन प्रश्चनातील या के्षिामध्ये वापरायच्या 
लेखनपद्धतीप्रमािेच भाषेसांबांधीही थोिीफार माणहती णमळते. णशकां दरलाल आतार याांनी सांपाणदत केलेले 
‘हेमाांिपांती मे्तक’⁵¹ सकवा र्ो.का. चाांदोरकर याांनी सांपाणदत केलेले ‘मे्तक,’⁵² स.र्ां. मालश ेयाांनी. ‘मे्तक : 
शािोपिाची पद्धती’ हे पु्तीकारूपाने प्रणसद्ध केलेले मे्तक⁵³ अशा णवणवध मे्तकाांमधून जमाखचगणवषयक 
अनेक पाणरभाणषक पयाय आढळतात. तसेच राज्यकायगभारातील वरे्वेर्ळ्या हुद्द्ाांचाही उल्लेख येतो.  
 

या मे्तकाांमध्ये णशक्त, मुशदर असे णकत्येक फारसी शब्द आढळतात. कारखाने, मुकाणबला असे 
प्रशासनके्षिातील शब्द सकवा हेजीब, मुजूमदार, दबीर, सुरनीस, सबनीस, अशी अणधकाऱ्याांची पदनामे 
फारसीतच येतात. यावरून राज्यव्यवहारकोशाने त्याांसाठी साांणर्तलेले अनुक्रमे कायग्थान, सांमती हे 
प्रशासणनक शब्द सकवा दूत, अमात्य, युक्तणभज्ञ, सणचव सकवा सेनालेखाक णह पदनामे नांतरच्या काळात रूढ 
होऊ शकली नाहीत, असे णदसते.  
 

या कालखांिातील प्रशासनाच्या के्षिात झालेला पिव्यवहार भाषेच्या दृष्टीने पणहला असता पणहली र्ोष्ट 
जािवते ती अशी की, पिाच्या प्रारांभी शुभसूचक ्वल््तवचन अवश्चय येते. बहुतेक पिाांवर ‘श्री’ हे शुभ अक्षर 
असते. इ.स. १८०९ मध्ये सुबराव पांणित याांनी पाठवलेफया आज्ञापिात प्रारांभी ‘श्रीरामचांद्र’ अशी अक्षरे आहेत. 
काही पािाांवर श्रीर्िपती सकवा श्री म्हाळसाकाांत अशीही अक्षरे आढळतात.  
 

कालोल्लेखाच्या बाबतीत सहदू आणि मुसलमानी दोन्सही प्रकार आढळतात. “्वल््त श्री राज्याणभषेक 
शके १५ शुक्ल नामे सांविरे वैशाख शु  ३ भरुृ्वासरे’ असा कालसांदभग राजाराम ििपतींच्या एका अभयपिात 
आढळतो. तर रामचांद्रपांत अमात्याांनी सांताजी घोरपिे याांस इ.स. १६९२ त पाठवलेफया पिात प्रारांभीच्या 
मायण्यानांतर ‘सुा सलाम तीसेन आलफ’ असा काल णदला आहे. णशवििपती (दुसरे) याांच्या इ.स. १७०२ 
मधील एका इनामपिात कालोल्लेखाची एक उल्लेखनीय पद्धत आढळते. “्वल््त श्री शुद्ध प्चातुथी रु्रुवासर’ 
अशा प्रारांभी कालोल्लेख आहे आणि इनाम पिाच्या पाठीमारे् ‘तेरीख ३, राजाब, सन सालास माया अलफ असा 
ही काल णदला आहे. राज्यकत्याचे धोरि म्हिून प्रारांभी सहदु कालर्िना आली, परांतु प्रचणलत व पणरणचत 
कालर्िना म्हिून मुसलमानी कालर्िना पद्धतीचा सांदभग देिेही आवश्चयक वाटले असाव.े  
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मायान्सयाांच्या दृष्टीने या पिव्यवहाराचे अवलोकन केले असता बहुतेक सवग पिाम्वरील मायने 

फारसीच्या धतीवर पि फारसी शब्दयोजना टाळून णलणहलेले आढळतात. ‘दाम दौलतहू’ याऐवजी त्याचा 
‘अखांणितलक्ष्मीअलां कृत’ असा मराठी तजुगमा येतो. पि पाठविाऱ्याचा सकवा ज्यास पि पाठवायचे त्याचा 
उल्लेख ‘सकलरु्िालां करि अखांणित अखांणितलक्ष्मीअलां कृत सकवा के्षिीयकुलावतांस’ ‘राजमान्सय राजश्री’ अशा 
णबरुदावालीसह होतो व पिाचा प्रकार, ‘आज्ञापि ... याांस आज्ञा जे’ ‘.... याच णदफहे इनामपि यैसे जे...’ 
याप्रमािे मायन्सयातच उल्लेखला जातो. बिोदा सां्थानच्या कार्दपिाांतील इ.स. १७९४ च्या एका पिातील 
‘श्रीमांत राजश्री सेनाखासखेल समशरेबहाद्दर साहेबाांचे सेवशेी, आज्ञाधारक जयराम आपाजी कृतानेक रामराम 
णवज्ञापना” हा मायना तर आज खाजर्ी पिव्यवहारात वापरात असलेफया मायन्सयाशी बराचसा णमळताजुळता 
आहे. कोफहापूर दाप्तरातील इ.स. १७९८ तील एका पिातील “श्रीमान्समाहाराज राजाणधराज राजश्री ििपती 
्वामीचे शवेेशी णवनांती शवेक चरिरज रामचांद्र केशवराव चरिावर म्तक ठेवनू कृतानेक णवज्ञापिा” हा 
प्रारांभीचा व ‘शवेशेी श्रुत होत हे णवज्ञापिा’ हा अखेरचा मायनाही या दृष्टीने उल्लेखनीय आहे.  
 

पिव्यवहारातील णवणवध प्रकाराांचा उल्लेख बहुताांश पिाांमध्ये मजकुरात व मान्सयात येऊन रे्ला 
असफयाचे आढळते. अशा रीतीने उल्लेखालेले अभयपि, इनामपि, आज्ञापि, णवनांणतपि, ताकीदपि असे 
अनेक प्रकार या कालखांिात आढळतात.  
 

या कालखांिातील प्रशासणनक लेखनातील शब्दयोजनेचा णवचार केला तर फारसी व मराठी दोन्सही 
तेऱ्हेचे शब्दप्रयोर् त्यात आढळतात. राजा णशवििपती (दुसरे) याांनी इ. १७०२ मध्ये णदलेफया इनामपिात 
णनष्ठेने, सांरक्षि, कैलासवासी ्वामी योर्के्षम नूतन, पुिपौिाणद वांशपरांपरेने, जलतरुपाषिसणहत असे 
सां्कृतणनष्ठ शब्दप्रयोर् येताळ, तद्वतच तपाणसले, कुलबाब, कुलकानू, हकदार, अलाणहदा, सनद असे फारसी 
शब्दही आढळतात. पांत अमात्याांस सांताजी घोरपिे याांनी इ.स. १६९५ त पाठवलेफया पिात 
्वानांदवैभवलेखन, बुणद्धवाद, दै्वतभाव वीतरारे् ्वमुखे साांणर्तले की, भावाथग, ्नेहाची उत्तरे, णवकफप ्मरि, 
बहुमान, अांर्ीकार, मुखवचने साांर्तील की, अशा सां्कृतणनष्ठ मराठी शब्दाांप्रमािेच जप्तनमुलूक, साक्षीनसी, 
शफ्त, मशारनइलेनी, सीहुरणसची असे फारसी शब्दही येतात. अथात या प्रकारच्या फारसी शब्दाांचे प्रमाि 
उत्तरोत्तर कमी होत रे्लेले णदसते आणि जे शब्द राणहले ते मराठी भाषेचे मराठीपि कायम ठेवनू मराठीत 
एकरूप झालेले णदसतात. त्याांच्या अल््तत्वामुळे प्रशासनके्षिातील मराठी भाषा दबावाने खुरटली नसून उलट 
णतची श्रीमांती वाढफयाचे जािवते. णव.का. राजवािे याांच्या शब्दाांत साांर्ायचे तर “अठराव्या शतकात पेशव्याांच्या 
अांमलात झालेला हा फारशी शब्दाांचा णशरकाव चौदाव्या-पांधराव्या व सोळाव्या शतकातफयाप्रमािे मराठीला 
मारे् सारून होत नव्हता तर मराठीची मजी सांभाळून होत होता...”⁵⁴ तर ग्रामोपाध्ये याबाबत म्हितात, “क्वणचत 
फारशी आणि मराठी अशा दोन्सही लकबी एकाच वाक्यात आढळू लार्फया आणि एकां दरीत दरबारी व्यवहाराच्या 
भाषेला एक प्रकारची शोभा आली... परांतु पदरी पिलेफया या सवांना णतने पणवि करून घेतले आहे आणि 
आपली श्रीमांती वाढवली आहे.”⁵⁵  
 

याही कालखांिात राज्यकता हाच न्सयाय, महसूल, सांरक्षि या सवग के्षिाांत प्रभावी असून तो शा्ता, 
णनयांिक व प्रशासक आहे व त्याला साह्य करिारी त्याची प्रशासन यांििा त्याच्या व्यल्क्तर्त णनयांििाखाली 
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आहे अशी पणरल््थती णदसते. यामुळे प्रशासनके्षिात णलखाि करताना व्यल्क्त आपले व्यल्क्तत्व णवसरून णनव्वळ 
प्रशासनाचा घटक म्हिून अणलप्तपिे णलणहत नसे असे णदसते. उच्च अणधकायाने आपफया एकणनष्ठेची शांका 
घेतली असे णदसफयामुळे आपली बाजू माांिताना सांताजी घोरपिे ‘णवश्वासाची जाती तुळशी बोलाचे श्रीवरील 
आहे. ्वामीचे माांिीवरी आम्ही उसे ठेवनू णनजाव,े आमचे माांिीवरी ्वामींनी ठेवावे’ असे भावणनक आवाहन 
करतो. सकवा आपली कामणर्री पेशव्याांना कळवताना र्ोसवदपांत बुांदेले पिात आपला ्वतःचा उल्लेख “आम्ही 
कान धरली शळेी” आहो असा करतात.⁵⁶ तसेच राजाराम ििपतींनी णदलेफया अभयपिात ते “तुम्ही कोिे 
णवषयी शक न धणरता ्वामीसांणनध येिे” असे व्यल्क्तर्त आश्वासन देतात. यामुळेच प्रशासनणवषयक 
पिव्यवहारात प्रशासना खेरीज अन्सय खाजर्ी बाबींचाही उल्लेख सहजर्त्या येतो व प्रशासणनक भाषेची अशी 
वरे्ळी धाटिी न जािवता पिलेखकाच्या व्यल्क्तत्वाचा ठसाच शलैीतून णदसतो. दरबारी णलखािात फारसी 
शब्दाांचा जािीपूवगक वापर करून आपफया भाषेत िौल आिण्याचा प्रयत्न होई व खाजर्ी भाषा माि 
णलणहिाऱ्याच्या व्यल्क्तमत्त्वानुसार फारसीणमणश्रत वा सां्कृतणमणश्रत होई, या अथाचे श्री.रां. कुलकिी याांचे 
णवधान या सांदभात उल्लेखनीय आहे. त्याांच्याच शब्दात साांर्ायचे तर “एकच पिलेखक जेव्हा राजकारि 
णलणहतो तेव्हा त्याची भाषा णनराळ्या वळिाने धाव घेते. हाच लेखक जेव्हा खाजर्ी मजकूर णलहून कळणवतो 
तेव्हा त्याच्या भाषेला थोिेफार सां्कृतप्राचुयाचे वळि लार्ते... या णवणभन्सन्सतेचा अथग एवढाच णदसतो की, 
दरबारी भाषेचा िौल यावनी शब्दाांनी भारद्त करण्याची प्रवृत्ती असावी. परांतु तसा सांबांध नसफयास 
लेखकाच्या कुवतीप्रमािे फारसीणमश्र अथवा सां्कृतप्रचुर भाषेचा उपयोर् होत असावा...”⁵⁷  
 

वरील णववेचनावरून या कालखांिातील प्रशासणनक भाषेणवषयी ठळक वैणशष्ये पुढीलप्रमािे साांर्ता 
येतील :  
 

(१) णशवोत्तरकालीन प्रशासनके्षिात आढळिाऱ्या मराठी भाषेने प्रशासनके्षिातील शब्दयोजना व 
वाक्यप्रयोर् या बाबतीत फारसीची वैणशष्ये प्रचवनू ्वतःचे वेर्ळेपि णनमाि केले होते.  
 

(२) मायने व कालोल्लेख इत्यादीबाबत मराठीला साजेशी पद्धती णतने आत्मसात केली होती.  
 

(३) अणधकाऱ्याांची पदनामे बहुतेक णशवपूवगकाळातील फारसीच साणहली.  
 

(४) या काळात णशवकाळाच्या तुलनेने पािाांच्या प्रकाराांची णवणवधता अणधक आढळते.  
 

(५) प्रशासणनक भाषेची वरे्ळी भाषासरिी णनमाि झाली होती असे माि या मराठीबद्दल म्हिता येत 
नाही; उलट प्रशासनके्षिातील मराठी भाषेवर शब्दयोजना माांििी या बाबतीत भाषा वापरिाऱ्या व्यक्तीच्या 
व्यल्क्तमत्त्वाचा ठसा आढळतो. असे असूनही शब्दयोजना, पािाांचे णवणवध प्रकार व त्याांचे णवणशष्ट मायने या 
दृष्टींनी प्रशासणनक भाषा वैणशष्यपूिग व सामान्सय भाणषक व्यवहारातील ्वरूपापेक्षा वरे्ळी बनण्यास प्रारांभ 
झाला होता असे जािवते.  
 
इंग्रजी अंमल (इ.स. १८१८ ते १९४७)  



 
अनुक्रमणिका 

 

 
या कलाखांिात मराठी अांमल इांग्रजी अांमल सुरु झाफयापासून इांग्रजी राजवटीचा म्हिजे इ.स. १८१८ 

ते १९४७ हा कालखांि येतो. पेशवाईच्या अ्तानांतर परकीय राजकत्यांचा – इांग्रजाांचा – अांमल सुरु 
झाफयानांतरही मराठी भाणषक सरदाराांनी, ििपतींनी वा पेशव्याांनी मराठीतून णलणहलेली प्रशासनणवषयक पिे 
आढळतात. प्रारांभीच्या या पािाांची भाषा लार्तपूवीच्या काळातील पािाांच्या भाषेप्रमािेच असफयाचे णदसते. 
परांतु त्याच सुमारास इांग्रज शासनकत्यांनी काढलेले जाहीरनामे इत्यादींवर इांग्रजीचा प्रभाव उठून णदसतो. 
इांग्रज राज्यकत्यांनी प्रशासनाची भाषा म्हिून मराठीऐवजी इांग्रजीचा वापर प्राधान्सयाने सुरु केफयामुळे या 
कालखांिातील प्रशासणनक मराठीतील पिव्यवहार फारसा आढळत नाही. माि जनतेच्या माणहतीसाठी प्रणसद्ध 
करायच्या सूचना, जाणहराती वरै्रे मजकूर शासकीय राजपिाांतून वा अन्सयिही मराठीतून प्रणसद्ध झाफयाचे 
आढळते. असा मराठीचा वापरही अत्यफप असफयाचे णदसते. पूिगतः इांग्रज अांमलाखाली नसलेफया सां्थानाांच्या 
के्षिाांमध्ये माि मराठी भाषेत प्रशासनव्यवहार होत असफयाचे आढळते.  
 

राज्यकते परभाषी असले की प्रशासनाची भाषा मराठी असली तरीही णतच्या प्रशासनव्यवहारातील 
रूपावर राज्यकत्यांच्या भाषेचा प्रभाव काळात-नकळत, भाषा वापरिाऱ्याांची इच्िा असो वा नसो, पितोच 
याची प्रचीती बहामनी कालखांिातील येते. त्या प्रचीतीची पुनरावृत्ती याही कालखांिात झाफयाचे णदसते. या 
कालखांिातील उत्तरकालीन प्रशासणनक मराठी भाषेवर बऱ्याच प्रमािात शब्दयोजना व वाक्यरचना या बाबतीत 
इांग्रजी भाषेचा प्रभाव पिफयाचे आढळते. तत्कालीन पिव्यवहाराच्या वा प्रणसद्धीपिकादी मजकुराच्या नमुन्सयाांची 
पाहिी केफयास प्रशासणनक मराठी भाषेत पिलेले हे फरक ्पष्ट होतात.  
 

या कालखांिातील प्रशासणनक पिव्यवहारातील मायने व लेखनपद्धती याांचा णवचार करता त्यात 
“श्रीमांत महाराजेसाहेब मुशफ कदरदान राजे रघोजी भोसले सेनासाहेब शुभे बहादुरदान अषफाक हूां आजतफग  
मेजर ताणमस बलूणकसनसाहेब रेणसिांट बाद सलाम” सकवा “अज सरकार राजश्री तुकोजीराव होळकर नीह 
कताराम” असा फारसी पद्धतीचा मायना आढळतो; त्याचप्रमािे “राजश्री र्ांर्ादीन जमादार मामलेदार प्रर्िे 
बार्लवािी सेंधवे र्ोसावी याांसी अखांणित लक्ष्मीआलां कृत राजमान्सय ्नेहाांणकत आहाफयान दरबार सरकार 
होळकर रामराम णवनांती उपरी” असाही मायना आढळतो.  
 

या कालखांिामध्ये णरपोटग, जाहीरनामा, प्रणसणद्धपिके इत्यादींमध्ये कार्दाचा प्रकार सुरुवातीला 
िोक्यावर नमूद करिे व णलणहिाऱ्याचे नाव व पदनाम कार्दाच्या शवेटी उजवीकिे आणि कालोल्लेख व ्थळ 
शवेटी िावीकिे नमूद करिे अशी पद्धत णदसते. उदाहरिाथग, जाजग जर्ववसजे प्रणसणद्धपिक, १८२५ सकवा 
बी.जी.जी. २७ जून १८९५ पाटग दोन, पषृ्ठ १८२ वरील जाणहरात याांचा उल्लेख करता येईल. काही कार्दाांत या 
नव्या पद्धतीसह पूवगकालीन पद्धतीनुसार “श्री’ कार (जाजग जर्ववसचे पिक, १८२५) सकवा शवेटी माजकुराांतर्गत 
कालोल्लेख अशी जुनी पद्धतही आढळते. इ.स. १८३८ मध्ये पोणलणटकल णिपाटगमेंटने काढलेफया एका 
जाहीरनाम्यात प्रकारचा उल्लेख िोक्यावर प्रारांभी आहे, तर इ.स. १८२१ मध्ये सातारा ििपतींनी काढलेफया 
जाहीरनाम्यात प्रकारचा उल्लेख सुरुवातीला मजकुराांतर्गत आहे.  
 



 
अनुक्रमणिका 

 

बहुतेक कार्दाांमध्ये कालोल्लेख णख्ती कालर्िनेचा आढळतो. परांतु क्वणचत पिाच्या शवेटी ‘र ि ३ 
णजफहेज’ असा मुसलमानी चाांद्र मासाचाही कालसांदभग आढळतो. काही कार्दाांमध्ये पिाच्या शवेटीच पि 
णख्ती व मुसलमानी दोन्सही प्रकारचा कालोल्लेख आढळतो.  
 

इांग्रजी अांमलामध्ये अल््तत्वात आलेफया नवीन अणधकारपदाांचे उल्लेख देवनार्रीत जसेच्या तसे वा 
सकणचत फरकाने आफयाचे णदसते. उदाहरिादाखल करनेल, र्वरनर कौंशल, पोष्ठ मा्तर जनराल, रेणसिांट, 
अणस्टांट णसकरटरी, पोणलटीक्याल यजीट, बेलीफ, कलेक्टर शरेीफ, णसकटगरी, णशकरटरी, सकिी, पोलीस 
कणमशनर असे णकत्येक शब्द देता येतील. जाजग जर्ववसने काढलेफया ‘ग्रांथाची भाषाांतरे सकवा नवीन ग्रांथ 
करिाराांस बक्षीसाणवषयीचे प्रणसद्धीपि’ या मूळ इांग्रजी प्रणसणद्धपिकाच्या मराठी मसुद्यात “सकिी म्हिजे 
आज्ञालेखक याांस” असा मराठी अथग व प्रणतशब्द णदला आहे. पदनामाांखेरीज कोटग आफ णदरक्टरस, र्ौरमेंट, 
जनेल रेजरी, णरपोटग, सक्युगलर हुकूम, कां पनी, लेसने, क्टम हौस, कोआपरेणटव सोसायटीज आक्ट, फां ि, 
मेंबर, हपीसाचा वळे, नांबर, पास, ्टाांििग टाईम, सेक्शन, सी.आय. िी., प्लीिर असे णकत्येक इांग्रजी शब्द या 
प्रशासणनक मराठीने आपफयात सामावनू घेतलेले णदसतात. त्याचबरोबर पूवगकालीन प्रचणलत फारसी शब्दही 
प्रशासणनक मराठीत कायां राणहलेले णदसतात. िाक, मक्ता, अजी, तफेने, लाखोटा, खबर, पाव कलाकाचा 
औकाश, बरसादीचे णदवसात, जलदीची िाक, जाबसाल, मालूम, इन्ससाफ करिे, दया, हुद्दा, हजर, मणलक मा 
आझमा असे काही शब्द उदाहरिादाखल देता येतील.  
 

शब्दयोजनेप्रमािेच वाक्यरचनेच्या बाबतीतही या कालखांिातील प्रशासणनक मराठी वैणशष्यपूिग 
णदसते. दीघग णमश्र वाक्ये णशवकालीन प्रशासणनक मराठीमध्येही आढळतात; परांतु या कालखांिातील अशा 
वाक्याांची योजना वरे्ळ्या कारिाने व प्रयोजनाने झाली असफयाचे जािवते. ‘आज्ञापिा’तील दीघग वाक्ये, 
णलणहिाऱ्याच्या मनातील अथग णवणशष्ट क्रमाने, णवणशष्ट बाबींवर जोर देऊन साांर्ण्यासाठी अणनवायगतः येत 
असफयाचे जािवते. येथे ही दीघग णमश्र वाक्ये इांग्रजीचा वाक्यशः अनुवाद करण्याच्या प्रयत्नातून आफयाचे 
जािवते. मुांबईच्या शरेीफाांनी इ.स. १९३० मध्ये काढलेफया एका जाहीरनाम्यातील पणहला सांपूिग पणरच्िेद 
म्हिजे १५० शब्दाांहून अणधक लाांबीचे णमश्र वाक्य आहे. ही दीघगता मराठी भाषेत कृणिम भासते. सेशन कुठे 
भरले आहे, कोिाचे आहे, केव्हा आहे व कशासाठी आहे या सवग बाबी एकाच वाक्यात यादीसारख्या णदफया 
आहेत. या बाबी ४ सकवा ५ सुया वाक्याांत देऊनही णलणहिाऱ्याचा अणभप्राय व्यक्त होऊ शकला असता. 
वाक्याांच्या णदघगतेप्रमािेच व्यल्क्तसांदभगणवरणहत वाक्यरचना हेही वैणशष्य येथे आढळते. ‘तुम्ही हजर राहा’ असे 
साांर्ण्याऐवजी ‘त्याांनी सदरील साांणर्तलेफया वळेी... हजर राणहले पाणहजे’ असे म्हटले आहे. कता कोि ते 
महत्त्वाचे नसून कायग महत्त्वाचे असते आशा बाबतीत नवीन कमगिी प्रयोर्ाचा वापर केला जातो. व्याकरिकार 
दामले म्हितात, “...ह्या प्रयोर्ामध्ये मुख्य धातूच्या कत्यास र्ौित्व असून तो वाक्यात ्पष्ट साांर्ण्याची नेहमी 
जरुरी नसते; तर तो अध्याह्यतही असू शकतो. ह्यामुळे जेव्हा कत्याची अपेक्षा नसते सकवा माणहत असूनही तो 
्पष्टपिे साांर्िे राजकीय दृष्या इष्ट नसते, त्या वळेी या प्रयोर्ाची आवश्चयकता व इष्टता भासू लार्ते...”⁵⁸ 

अशी वाक्ये या कालखांिातील प्रशासणनक मराठीत णवपुल आढळतात. “कणमटीने अर्र कणमटीचा मेंबर ह्या 
नात्याने केली जािारी कामे कायदेशीर आहेत असेच समजले जाईल.” सकवा टोळी मर् णतजबरोबर र्िपती 
असो सकवा नसो, पासाणशवाय र्त्यावरून जाऊ णदली जािार नाही.” ही वाक्ये वानर्ीदाखल नमूद करता 
येईल.  



 
अनुक्रमणिका 

 

 
इांग्रज सरकारने जनतेच्या माणहतीकणरता काढलेली अशी पिके वर्ळता अन्सय सवग प्रशासणनक मराठी 

ही व्यल्क्तर्त पिव्यवहाराच्या ्वरुपात असफयाने पूवगकालीन प्रशासणनक मराठीचे व्यल्क्तणवणशष्ट शलैी हे 
वैणशष्य तेथे कायां आहे. इांग्रजाांनी काढलेफया पिकाांची भाषा माि एका व्यक्तीने णलणहलेली नसून प्रशासन 
यांििेच्या एका घटकाने व्यल्क्तसांदभगणनरपेक्ष णलणहली असफयाचे णदसते. बॉम्बे र्व्हन्समेंट र्झेट – ३ जुलै १९३० 
मध्ये प्रणसद्ध झालेला मुांबईच्या शरेीफाांनी काढलेला जाहीरनामा सकवा जाजग जर्ववसाच्या सहीने णनघालेले. 
इ.स. १८२५ चे प्रणसणद्धपिक याांमध्ये णलणहिाऱ्या व्यक्तीस महत्त्व नसून त्यातील मजकुरास महत्त्व आहे. “सवग 
लोकाांनी... हजर राणहले पाणहजे व कोटाच्या परवानर्ीवाचून तेथून जाता कामा नये” हा आदेश बुांदली भाय ही 
व्यल्क्त देत नसून, शरेीफ या नात्याने, वरच्या प्रशासन्तरावरून कळलेली माणहती जनतेस कळणवली रे्ली 
आहे. तसेच “जो कोिी फार चाांर्ला ग्रांथ करून आिील...त्यास ते देण्यासाठी र्वरनर कौन्सशल याांस णशफारस 
केली जाईल.” असे म्हििाऱ्या प्रणसणद्धपिकात णशफारस कोि करील यास महत्त्व नाही, ती केली जाईल 
एवढेच महत्त्वाचे आहे. थोिक्यात, हे पिक म्हिजे व्यल्क्तर्त केलेले आवाहन नसून णवणशष्ट काम करिाऱ्या 
एका सां्थेच्या वतीने प्रशासन करिाऱ्या यांििेच्या एका घटकाने काढलेले पिक आहे. त्यातील भाषा 
बुन्सदलीभाय हाजीभाय सकवा जाजग जर्ववस याांची नाही. त्या मजकुराचा व्यल्क्तबोधणवरणहत असा अथग 
व्यल्क्तसांदभगहीन वाक्याांतून सकवा नवीन कमगिी प्रयोर्ाच्या वापरातून व्यक्त होत आहे. म्हिूनच ही भाषा अमुक 
एका व्यक्तीची आहे असे न म्हिता ती प्रशासनाची भाषा आहे असे आपि म्हिू शकतो. येथे राज्यकत्यांचे धोरि 
अांमलात आििारे प्रशासक व त्याांची सहाय्यक प्रशासन यांििा ही एक व्यल्क्त म्हिून काम करीत नसून एक 
सांघटना, एक सां्था म्हिून काम करीत आहेत. त्यामुळेच या कालखांिातील प्रशासन के्षिात वापरली जािारी 
ही मराठी पूवगकालीन प्रशासन के्षिातील मराठीपेक्षा णभन्न णदसते.  

या कालखांिात प्रशासणनक शब्दाांचे कोश बनवण्याचेही प्रयत्न झाफयाचे आढळते. प्रशासनके्षिात 
वापरफया जािाया मराठी शब्दाांची शब्दावली बनवण्याचा पणहला प्रयत्न ई्ट इांणिया कां पनीच्या िायरेक्टराांच्या 
आजे्ञवरून इ.स. १९५५ च्या सुमारास केला रे्ला होता असा उल्लेख आढळतो.⁵⁹ एच्. एच्. णवफसन याांनी 
सांपाणदत केलेफया ‘ए ग्लॉसरी आफ ज्युिीणशयल अांि रेव्हेन्सय ूटम्सग’ या कोशात शासकीय कायालयात लार्िारे 
शब्दही अांतभूगत आहेत. परांतु कामर्ाराांना इांग्रजी शब्दाांच्या याद्या पाठवनू त्याांच्या वापरातील अरेणबक, पर्वशयन, 
मराठी, सां्कृत, सहदु्थानी इत्यादी भाषाांतील पयाय मार्वनू कोश तयार करण्याचा हा प्रयत्न णततकासा 
यश्वी झाफयाचे णदसत नाही.⁶⁰ दुसरा प्रयत्न इ.स. १९३१ मध्ये बिोदा सां्थाांचे महाराज सयाजीराव 
र्ायकवाि याांनी केफयाचे णदसते. त्याांनी भारतातील रु्जराती, मराठी, उदूग, पर्वशयन, सहदी, बांर्ाली या 
भाषाांमध्ये न्सयायके्षिात वापरात असलेले सामाईक सकवा समान मूलस्त्ोताचे शब्दपयाय शोधून काढण्याच्या 
उदे्दशाने भाषा सणमती नेमून ‘श्री सयाजी शासन शब्दकफपतरू’ हा कोश करवनू घेतला. या कोशात प्रामुख्याने 
न्सयायणवषयक शब्दाांचा समावशे असला तरी प्रशासणनक शब्दही बरेच आहेत. त्या काळी रु्जराती भाषेत 
न्सयायके्षिात वापरात असलेफया शब्दाांची यादी मूळ आधार मानली आहे. सां्कृत भाषा सवग भारतीय भाषाांची 
जननी असफयामुळे कोशामध्ये सुचवलेफया शब्दाांची आांतरराज्यीय आकलनीयता अणधकतम राहावी या उदे्दशाने 
सां्कृतणनष्ठ पयायास प्राधान्सय णदले आहे.⁶¹ या कालखांिात प्रशासणनक व्यवहारात णलणहफया जािाऱ्या पिाांचे 
मायने व त्याांतील मजकूर याांबाबतचे णवणवध आदशग नमुने सांकणलत करून प्रकाणशत केफयाचेही णदसते. 
उदाहरिाथग : लेखनपद्धतीचे बुक, १८५०, ज्ञानप्रकाश िापखाना.⁶²  
 



 
अनुक्रमणिका 

 

वरील णववचेनावरून असे णदसून येते णक, ्वातांवयपुवगकालातील इांग्रजी अांमलाच्या कालखांिातील 
प्रशासणनक मराठी मध्ये तत्पूवगकालीन प्रशासणनक मराठीपेक्षा बरेच बदल घिून आले :  
 

(१) शब्दयोजनेबाबत जुने प्रचणलत शब्द कायां राहून त्याणशवाय बरेचसे इांग्रजी शब्दही – णवशषेतः 
पदनामे व कायालयाांची नाव े– (देवनार्री णलपीत) समाणवष्ट झाफयाचे णदसते.  
 

(२) मायने व कालोल्लेख याांच्या जुन्सया पद्धतीची वापरात असलेफया णदसतात. परांतु त्याबरोबरच इांग्रजी 
धतीनुसार णलणहलेले मायने व कालोल्लेखही आढळतात.  
 

(३) कार्दपािाांच्या प्रकाराचे नाव नमूद करण्याबाबतही नवीन पद्धत रूढ झाफयाचे णदसते.  
 

(४) वाक्यरचनेच्या सांदभात इांग्रजाांच्या भाषेचा प्रभाव मराठीवर पिफयाचे णदसते.  
 

(५) याखेरीज शलैीच्या दृष्टीने फार मोठा फरक येथे दृष्टीस पितो. णलणहिाऱ्या व्यक्तीच्या व्यल्क्तर्त 
शलैीऐवजी व्यल्क्तणनरपेक्ष लेखनपद्धती वापरली रे्फयाचे णदसते व त्यामुळे भाषेच्या माांििीतही फरक पिलेला 
णदसतो.  
 

(६) प्रशासणनक मराठीमधील शब्दयोजनेचे ्वरूप कसे आहे व कसे असाव े याबाबत णनणित धोरि 
ठरवनू कोशणनर्वमतीच्या साह्याने शब्दसमृद्धीचे प्रयत्न झाफयाचे णदसते.  
 
या प्रकरिातील एकूि चचेचे ससहावलोकन केले असता, प्रशासनके्षिातील मराठी भाषेच्या वापराच्या इ.स. 
१९४७ पयंतच्या वाटचालीच्या या आढाव्यावरून काही णवशषे बाबी लक्षात येतात त्या अशा :  
 

(१) या सवग कालखांिामध्ये प्रशासनाचे के्षि राजकीय सते्तपुरतेच मयाणदत होते.  
 

(२) राजसते्तचा, दािे देण्याच्या णनणमत्ताने, धमगके्षिाशी सांबांध येई. आनुवांणशक इनामे सकवा अनुदाने 
देऊन अप्रत्यक्षपने लोककफयािाचे कायगही राजसत्ता करीत असे. परांतु बव्हांशी प्रशासनामध्ये न्सयाय, महसूल व 
सांरक्षि याांचाच समावशे होत असे.  

 
(३) प्रशासनात मराठी भाषेचा वापर करिारी सत्ता परकीय असो वा ्वकीय असो, प्रशासनाचे व 

पयायाने प्रशासणनक भाषेचेही प्रयोजन राज्यकत्यांची मते व ध्येयधोरिे राबविे हेच होते. राज्यकरता व त्याचे 
सेवक हा र्ट म्हिजे प्रशासक आणि प्रजा म्हिजे प्रशाणसत अशी पणरल््थती होती.  
 

(४) प्रशासणनक भाषेवर प्रशासन के्षिातील शब्दसांपत्ती व लेखनपद्धती याांबाबत प्रशासकाांच्या भाषेतील 
वैणशष्याांचा प्रभाव पित होता.  
 



 
अनुक्रमणिका 

 

(५) ्वकीय या परकीय सते्तमुळे प्रशासक व प्रशाणसत ह्याांच्यामधील दुरावा कमी-अणधक होत असला 
तरी ह्या दोघाांमध्ये उच्च-नीच भाव, श्रेष्ठ-कणनष्ठ भाव सकवा एक णवणशष्ट अांतर राखले जात होते.  
 

(६) प्रशाणसताांचा प्रशासणनक भाषेशी येिारा सांबांध अर्दी थोिा व तोही एकतफी म्हिजे बहुधा 
प्रजेसाठी प्रशासकाांनी काढलेले हुकूम सकवा जाणहर सूचना याांच्यापुरताच मयाणदत असे. असे प्रजेसाठी 
काढलेले आदेश, हुकूम सकवा सूचना हीही फक्त यादवकाळातील कोरीव लेख सकवा ्वातांवयपूवग इांग्रज 
अांमलाच्या काळातील प्रणसणद्धपिके वा जाहीरनामे याच के्षिाांत आढळतात. एरवी इ.स. १९४७ पूवीची 
प्रशासणनक मराठी ही प्रशासक र्टातील णवणवध व्यक्तींनी एकमेकाांस पाठवलेली पिे या ्वरूपाचीच असफयाचे 
आढळते.  

 
(७) साहणजकच, आज्ञापिाांसारखे अपवाद वर्ळता, त्या भाषेचे ्वरूप ग्राांणथक नसून त्या काळातील 

लोकव्यवहाराच्या भाषेशी जुळते आहे.  
 

(८) भाषेवर ती वापरिाऱ्याच्या व्यल्क्तर्त शलैीचा ठसा जािवतो. पि पाठविाऱ्या व्यक्तीच्या 
प्रशासणनक अणधकारानुसार, प्रशासन्तराांमधील णतच्या ्थानानुसार, दज्यानुसार व पिाच्या णवषयानुसार 
पिात वापरलेफया भाषेत अजीजीचा, समजाविीचा, ऐटीचा, जरबेचा, रोषाचा सकवा मनवळविीचा सूर 
िोकावतो. यामुळे या भाषेला प्रशासनयांििेची णवणशष्ट धाटिीची भाषा म्हिून सांबोधिे सयुल्क्तक वाटत नही.  

 
(९) माि णनयमबद्ध मायने व प्रशासन के्षिातच आढळिारे णवणशष्ट शब्द (पदनामे, पिाच्या प्रकाराांची 

नाव)े एवढ्यापुरते लोकव्यवहाराच्या भाषेपेक्षा आपले वरे्ळेपि णतने प्र्थाणपत केले होते.  
 
(१०) इांग्रज अांमलातील पिकादीमध्ये प्रशाषणिक मराठी भाषेचा वापर व्यल्क्तसांदभगणनरपेक्ष व 

सां्थात्मक सांघटनेची भाषा म्हिून होण्यास प्रारांभ झाला होता. ्वातांवयप्राप्तीच्या लर्तपूवीच्या कालखांिात 
भाषा प्रशासनके्षिीय आणवष्काराची नवी पाऊलवाट रूळवाण्याचा प्रयत्न करू लार्ली होती.  
 

वरील णनष्कषांचे पणरशीलन केले तर आपफया लक्षात असे येते णक, ही पूवगकालीन प्रशासणनक मराठी 
आधुणनक महाराष्र राज्य्थापानोत्तर प्रशासणनक मराठीपेक्षा अनेक बाबतींत वरे्ळी होती. राजेशाही जाऊन 
लोकशाही आली, यामुळे बदललेली राजकीय व सामाणजक पणरल््थती हे पणहले वरे्ळेपि. त्याखेरीज 
प्रशासनपद्धतीची कफपना व ्वरूप, प्रशासकाचे प्रयोजन, प्रशासानाांतर्गत असिारी के्षिे, प्रजा-प्रशासक याांचे 
सांबांध, प्रजेचा प्रशासणनक भाषेशी येिारा व्यापक सांबांध, प्रशासनात मराठीचा वापर करण्यामार्ील राज्यकत्यांचे 
उणद्दष्ट या सर्ळ्यातील आमुलाग्र बदलाांमुळे आधुणनक प्रशासणनक मराठीचा णवकास हा पूवगकालीन प्रशासणनक 
मराठीचा सांपूिग कायाकफपच ठरिे ्वाभाणवक होते. आधुणनक प्रशासणनक मराठीच्या णनयोजनाला व 
जििघििीला प्रत्यक्ष मार्गदशगक ठरेल. असे फारसे काही पूवगकालीन प्रशासणनक मराठीकिून णमळेल असे 
णतचे ्वरूप नव्हते. परांतु हेदेखील तेवढेच खरे की, प्रशासनके्षिात वापरली जाण्यास समथग होण्याची बीजे 
मराठीत आहेत एवढा आत्मणवश्वास नक्की णनमाि झाला होता.  
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याखेरीज या कालखांिाचे वैणशष्य हे की, सवगसाधारिपिे भाषेचे ्वरूप कसे असावे यावर 
जािीवपूवगक णवचार त्या कालखांिाच्या शवेटीशवेटी होऊ लार्ला होता. त्या वळेच्या भाषाणवषयक णलखािाांतून 
प्रशासणनक के्षिातील मराठी कशी असावी याबाबत ्वतांि असे काही मतप्रदशगन झाले असफयाचे णदसत नाही हे 
खरे. पि एकां दरीत मराठी भाषा कशी असावी याबाबतच्या धोरिाांचा व मताांचा पणरिाम णनणितपिे पुढील 
काळातील प्रशासणनक मराठीवर झाफयाचे णदसून येते.  
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प्रकरण तीि 
आि निक प्रशासनिक मराठी : उगम आनण अनभिृद्धी  

 
एकोणिसाव्या शतकाच्या अखेरीपासून व णवसाव्या शतकाच्या सुरुवातीच्या सुमारास मराठी भाषेवरील 

इांग्रजीचा प्रभाव णवद्वानाांना, साणहत्यपे्रमींना व भाषाप्रभूांना जािव ू लार्ला होता, खटकू लार्ला होता आणि 
आपापफया परीने त्याचे धोके त्याांनी वळेोवळेी व्यक्त केले होते. मराठी भाषेतील वाक्यरचना व शब्दयोजना 
कशी असावी यावर या काळात जािीवपूवगक णवचार होऊ लार्ला. भाषेचे प्रदूषि, भाषेची अणभवृद्धी, भाषेचे 
शुद्धीकरि, लीणपसुधारिा, परभाषाआक्रमि असे वेर्वरे्ळे पैलू णववचेनाच्या ओघात सकवा मुद्दाम मोणहमा 
काढून जनसामान्सयाांसमोर माांिले जाऊ लार्ले. मराठी भाषेच्या ्वरूपाबाबत व णवकासाबाबत सवगसाधारिपिे 
माांिफया रे्लेफया या णवचाराांनी भावी प्रशासणनक मराठीच्या जििघििीवर देखील साधकबाधक पणरिाम 
केला. प्रशासणनक मराठीच्या णनयोजनासाठी ते उपकारक व मादगशगक ठरले.  
 

भाषावर प्राांतरचनेनांतर महाराष्रात मराठीला राजभाषापद णमळाले व प्रशासनके्षिीय मराठीपुढील 
नवीन आव्हाने पेलण्यासाठी नवनवीन शब्दपयाय व लेखनपद्धती णवकणसत करण्याचे काम णनयोजनबद्ध रीतीने 
सुरू झाले. त्या सवग कामाला या पूवगकाळातील णवचारमांथनाची भक्कम पाश्वगभमूी लाभफयामुळे एक प्रकारचे 
पोषक व प्रोत्साहक वातावरि तयार झालेले होते. प्रत्यक्ष आधुणनक प्रशासणनक मराठीच्या ्वरूपाकिे 
वळण्यापूवी या भाणषक घिामोिींचा पणरचय करून घेिे उद्बोधक ठरेल व ते आवश्चयकही आहे.  
 

उल्लेखनीय र्ोष्ट अशी णक ‘नेणटवाां’च्या या सर्ळ्या णलखािा-बोलण्याआधी बरीच वष ेअर्ोदर म्हिजे 
इ.स. १८२५ मध्ये मराठी भाषेच्या ्वरूपाणवषयी व शब्दयोजनेणवषयी ्पष्ट मार्गदशगनप्र सूचना देिारे एक पिक 
एका इांग्रज अणधकाऱ्याने काढलेले होते.  
 

इ.स. १८२५ मध्ये बाम्बे नेणटव्ह ्कूलबुक अांि ्कूल सोसायटीचा ‘सकिी’ (सेके्रटरी) जाजग जर्ववस या 
इांग्रज र्ृह्थाने ग्रांथाांची भाषाांतरे सकवा नवीन ग्रांथ करिाऱ्याांसाठी एक प्रणसद्धीपिक काढले होते. त्यात त्याने 
्पष्ट साांणर्तले आहे की, सवग लोक समजतात अशी देशभाषा ग्रांथास घ्यावी. ‘प्रौढ भाषेचे शब्द घालून दाटून 
अवघि करू नये’. जर हवे तसे शब्द त्या भाषेत णमळाले नाहीत तर त्या भाषेच्या मूळ भाषेतून ते घ्यावेत. 
मराठीने सां्कृतमधून घ्यावते. कदाणचत देशी भाषेत सकवा मूळ भाषेतही ज्या अथास रूढ आठवा यौणर्क शब्द 
लार्त नसेल तेथे इांग्रजी शब्दही घेतफयास सचता नाही.  
 

मराठी भाषेचे णशवाजी म्हिून मानले जािारे णवष्िुशास्त्ी णचपळूिकर याांनी आपफया णनबांधमालेत उत्तम 
भाषापद्धतीचे विगन करताना सुबोधतेचे महत्त्व साांणर्तले आहे. वाक्यरचनेच्या सोबोधतेचे ्पष्टीकरि देताना 
‘दुरान्सवय’ हा सोबोधतेचा मोठा अिथळा आहे असे ते म्हितात व दूरन्सवयाचा धोका टाळण्यासाठी “वाक्याच्या 
णनरणनराळ्या अवयवाांचा अन्सवय वाचफयाबरोबर तेव्हाच लक्षात यावा व ते फार लाांबलचक व रु्ांतारु्ांतीचे नसाव”े 
असे साांर्तात. शब्दाांच्या बाबतीत त्याांचा ओढा सां्कृतकिेच होता. उत्तम भाषेची लक्षिे साांर्ताना शब्दर्त 
श्रुणतमांजुलता, श्रुणतसुखदत्व, किगमधुरता, विगसौंदयग याांचा उल्लेख ते करतात. इांग्रजीला ‘वाणघिीचे दूध’ 
म्हिून त्याांनी र्ौरणवले असले तरी ‘परभाषादूषिा’ ला क्षयाचे बीज मानताना त्याांचा रोख प्रामुख्याने इांग्रजीवरच 
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आहे. मराठी भाषा णदसायला पुष्ट णदसते, पि हे सशक्तपिाचे लक्षि नसून ते ‘वातमूलक ्थौफय’ आहे असे ते 
परखिपिे साांर्तात. मुसलमानी शब्द णमसळण्याने आपफया भाषेचे अणहत न होता णहतच झाले अशी त्याांची 
भणूमका होती. मुसलमानाांच्या भाषेने आपफया भाषेत झोकदारपिा व आवशे हे रु्ि आले असे ते साांर्तात. तसेच 
इांग्रजीच्या बाबतीतही क्वणचत मऊपिा ्वीकारून लाांबलचक मराठी शब्दाांपेक्षा (आहेत) तेच इांग्रजी शब्द बरे 
असे साांर्ून” काही बेताचे इांग्रजी शब्द मराठीत घेतले असता तीस अपाय न होता णहतच होईल, माि याांस 
मूळच्या भाषेहून णशरजोर होऊ देऊ नये” अशी पु्ती ते जोितात. ¹  
 

‘पणरभाषेतील शब्दाांची योजना’ यामध्ये आर्रकर म्हितात : “जेथे मूळ भाषेत शब्दच नाहीत तेथे 
परभाषीय शब्दाांस णनमांिि करिे जरूर आहे. सां्कृतात जरी पाणहले तरी णकत्येक शब्द त्यातही परभाषेतलेच 
येऊन णमसळले आहेत. णवशषेतः ज्योणतष ग्रांथातील णकत्येक शब्द ग्रीक सकवा णमसरी भाषेतून घेतफयासारखे 
णदसतात. पराभाषाांतील शब्दाांचा णमलाफ झाला म्हिजे काही अणनष्ट झाले असे नव्हे. माि देशी भाषेच्या मूळ 
पध्दतीस म्हिजे वाक्यरचनेस वरै्रे धक्का लार्ू देऊ नये, ते भाषेजोर णशरजोर होता कामा नयेत व भाषेची णश्त 
त्याांच्या योर्ाने न णबघिेल अशी तजवीज केली पाणहजे.”²  
 

कृष्िाजी केशव र्ोखले याांनी ‘णवणवधज्ञानणव्तारा’ त ‘मराठी भाषेतील काही दोष व त्याांची मीमाांसा’ 
या णवषयावर दोन भार्ाांत एक दीघग लेख णलणहला आहे.³ या लेखात मराठीत दीघग वाक्य णलणहता येत नाही या 
मुलभतू दोषाचे णववचेन त्याांनी केले आहे. ते म्हितात, इांग्रजीमधील मजकूर मराठीत साांर्ताना मूळ एका 
वाक्याऐवजी दोन-तीन वाक्ये करूनच वळे मारून न्सयावी लार्ते व तरीही मूळ अथग तांतोतांत उतरेलच अशी 
खािी वाटत नाही. ते पुढील तीन र्ोष्टी भाषाणवकासासाठी आवश्चयक मानतात :  
 

(१) भाषेचा णवकास होत असताना मुख्य खबरदारी अशी घेतली रे्ली पाणहजे की, भाषेचे जे मुख्य कायग 
म्हिजे बोलिाऱ्याचा भाव ऐकिाऱ्यास सहजपिे व लौकर समजिे, त्या कायात सकणचतही सांदेह अथवा 
व्यत्यय उत्पन्न होण्यास अवसर णमळू नये.  
 

(२) प्रथम ऐकलेफया शब्दाचा पुरा बोध होण्याचे कायग मार्ून येिाऱ्या शब्दाांवर होता होईल तो अवलां बनू 
राहू नये.  
 

(३) जो मजकूर अणतशय महत्त्वाचा असेल तो वाक्यात प्रथम साांर्ण्यात यावा व नांतर त्याहून कमी 
महत्त्वाच्या र्ोष्टींना वाक्यात ्थळ णमळाव.े र्ोखले याांनी एक सरकारी जाणहरात उद्धतृ करून आपला मुद्दा ्पष्ट 
केला आहे. तो सवग मजकूर मुळातूनच पाहण्यासारखा आहे. ती सरकारी जाणहरात अशी:  
 

“सवग लोकाांस कळण्यासाठी प्रणसद्ध करण्यात येते णक अनांत रामदास मढेकर, फ्टग अणस. मा्तर, 
म्युणनणसपल शाळा नांबर २, ठािे (मध्यभार्ची सन १९०९ सालची िायरेक्टरी, पषृ्ठ २५८, नांबर १४३ पाहा) 
याांस, मांजूर केलेली रजा सांपताच योग्य वळेी कामावर हजर होण्याचा हुकूम अमान्सय केफयावरून मेहेरबान 
िायरेक्टर आफ पल्ब्लक इन्स्रक्शन, याांच्या नांबर २०३३ तारीख २१ मे माहे मे सन १९०९ च्या इसवीच्या 
हुकुमान्सवये शाळाखात्यातून कमी करण्यात आले आहे.”  
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त्यावर र्ोखले याांचे भाष्य पुढीलप्रमािे आहे : ‘सवग लोकाांस...येते’ की हा मुख्य मजकूर व नांतरचा 

मजकूर ‘अनांत रामदास यास शाळाखात्यातून कमी करण्यात आले आहे’ हा आहे. पि ‘अनांत रामदास’ हे शब्द 
पणहफया ओळीत तर ‘कमी करण्यात आले आहे’ हे शब्द आठवे ओळीत आहेत. मधफया सवग र्ोष्टी कमी 
महत्त्वाच्या. हुकूम-तारीख हे आधी, कारि आधी हे सर्ळे अनावश्चयक आहे. शवेटचे शब्द वाचीपयंत 
अनांतरावाांना दांि केला, स्पेंि केला, कमी पर्ारावर वर्ग केला णक काय केले ते मुळीच समाजात नाही.  
 

र्ोखले याांचे म्हििे असे णक, मोठी, दीघग वाक्ये णलणहता येिे हे उत्तम भाषेचे लक्षि आहे व ती तशी 
मराठीत णलणहली तर सुिौल, सुबोध राहत नाहीत, दूरान्सवयाचा दोष लार्तो ही मराठी भाषेतील मोठीच उिीव 
आहे. त्याांच्याच शब्दाांत साांर्ायचे तर “नेहमी उड्या मारिे चाांर्ले नव्हे, सावकाश पावले टाकून चालाव ेहे जरी 
चाांर्ले तरी उिी मारण्याची जरुरी पिली असताही ती मारू नये अथवा उिी बेिौल मारावी अर्र ती मारताना 
मध्येच पिाव ेहे कमकुवतपिाचे द्योतक आहे.” 
 

ते पुढे आिखी म्हितात : “वरील भाषाांतर आम्ही जसेच्या तसे म्हिजे मोठाफया सबांध वाक्याांनी केले 
आहे आणि म्हिूनच त्यात जा्त दुबोधता आली आहे हे कबूल करतो.” मूळचे एक वाक्य इांग्रजीत असता 
त्याची मराठीत दोन अर्र तीन वाक्ये करून भाषाांतर केले तर ते सुबोध होते हे खरे. पि अशी दोन-तीन वाक्ये 
केली णक रसहानी होते ही त्याांची तक्रार आहे.  
 

प्रशासणनक मराठीमध्ये ‘रसपूिगता’ असावी अशी अपेक्षा नसते व अथाच्या काटेकोरपिाला अणजबात 
बाधा पोचत नाही हे लक्षात घेता अनुवाणदत मराठीबाबत पुढे जे णववेचन केले आहे त्या सांदभात हे सवग णववेचन 
फार उद्बोधक ठरिार आहे.  
 

लेखाच्या उत्तराधात त्याांनी या अिचिीची कारिे नमूद केली आहेत. मराठी व इांग्रजी भाषाांची 
मोििीच वरे्ळी कशी आहे ते त्याांनी खालीलप्रमािे दाखवनू णदले आहे :  
 

(१) इांग्रजीत णक्रयापद नेहमी कत्याच्या नांतर येते, मराठीत ते वाक्याच्या शवेटी येते. जोपयंत वाक्य 
साधे असते तोपयंत हा फरक िासदायक वाटत नाही (साधे म्हिजे फक्त कता-कमग-णक्रयापद). मराठीत 
कत्याचे व कमाचे पणरवारही णक्रयापदापूवीच येतात. णक्रयाणवशषेिेही पूवीच येतात. ज्याप्रमािे आर्र्ािीला िबे 
तीन असोत वा तीस असोत, र्ािाचा िबा णनःसांशय अर्दी सरतेशवेटीच जोिलेला असला पाणहजे. बोलताना 
हा क्रम पक्का नसतो, णक्रयापद आधी येऊ शकते, पि णलणहताना माि तसे करिे वज्यग असते. मोठाफया वाक्यात 
णक्रयापद कात्यानांतर लरे्च हव.े (सरकारी जाणहरातीत हे करून पाहाव,े ते वाक्य तेथेच सांपते व दुसरे सुरु 
होते)  
 

(२) मराठीत एकदा णक्रयापदाने वाक्य सांपले णक त्या वाक्यात काहीही नवीन मजकुराची भर घातला 
येत नाही.  
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(३) णक्रयापदाचे नकाराथी रूप शवेटी ‘नाही’ हा शब्द लावनू केले जाते. जसे ‘मुलर्ा माि वाचला 
नाही’ सकवा ‘तुझा नवरा लढाईत वार लार्ून मेलानाही.’  
 

सरतेशवेटी र्ोखले म्हितात : “मराठीत मोठाली वाक्ये णलणहण्याची हल्ली जी पद्धत प्रचणलत आहे 
त्याप्रमािे णलणहलेले एखादे मोठे वाक्य समजून घेिे म्हिजे कधी एखादा र्णिताचा र्हन प्रश्चन सोिवीत 
बसण्यासारखे होते. अथवा असेही म्हिता येईल की, तशा वाक्याचा अथग करताना वाचकास अथवा श्रोत्यास 
अष्टावधानी बोवाप्रमािे एक प्रकारची मानणसक तालीमच करावी लार्ते.” पुढे काही वषांनी सावकाराांनी 
भाषाशुद्धी चळवळीतून वाक्यरचनेत वैणचवय याव े असे जे तत्त्व माांिले त्याचीच नािी या सवग णववेचनात 
आढळते.  
 

अशा वरे्वरे्ळ्या प्रासांणर्क लेखाांप्रमािेच महाराष्र साणहत्य सांमेलनातून जवळजवळ प्रत्येक अध्यक्षाने 
आपफया भाषिात भाषेच्या ्वरूपाणवषयी, णवकासाणवषयी काही ना काही मतप्रदशगन केले आहे असे णदसते. 
मराठी भाषा व वाङ्मय याांच्या याांच्या अणभवृद्धीसाठी महाराष्र साणहत्य पणरषदेची ्थापना प्रत्यक्षात १९०६ 
साली झाली. १९०७ चे साणहत्य सांमेलन पुण्यात झाले. त्या वळेी रावबहादूर णवष्िू मोरेश्वर महाजनी याांनी 
अध्यक्षीय भाषिात असे म्हटले की, “आपफया वाङ्मयाची पूवगपीणठका कायम ठेवनू युरोणपयन ज्ञानभाांिारातील 
शास्त्ीय रत्ने मराठीत आिून महाराष्रात णवचारजार्ृती करण्याची मोठी जबाबदारी लेखकाांवर आहे.”  
 

इ.स. १९१२ साली अकोला येथे भरलेफया सांमेलनाचे अध्यक्ष हणर नारायि आपटे हे होते. त्याांनी 
्पष्टपिे आपले मट माांिले की, “शब्दभाांिारात नव ेशब्द आले सकवा भाषाप्रचारात चार नव ेप्रचार आले तर 
भाषा बुिाली, भाषेचा नाश झाला असे ओरिण्यात कही अथग नाही. भाषा हे साध्य नव्हे, साधन आहे हे णवसरून 
जाता कामा नये.” ते म्हितात, “शब्दकोशात शब्द पाणहजे असले म्हिजे लेखकाांची व राजभाांिारात नािी 
पाणहजे असली णक राजाची ल््थती सारखीच असे होते. सोने, रूपे, ताांबे अर्दी चामिेसुद्धा (असले तरी) नािे 
पाि पि व्यवहार चालू दे असे राजा म्हितो. शब्द नाहीत? वाढवायचे आहेत ? घे दुसऱ्याचे शब्द, मार त्यावर 
आपला ठसा, कर त्याांना आपलेसे. एकदा रुळले णक आपले... सां्कृत व इांग्रजी दोन्सहीतील रत्ने शोधून 
देशीकार लेिी असां्कृतज्ञ व अनाांग्लज्ञ बाांधवास अपगि करू कोिते त्याज्य व कोिते सांग्रहिीय ते काळच 
ठरवील.”⁵  
 

इ.स. १९२१ साली न.सच. केळकर याांनी अधाक्षीय भाषिात प्राांणतक सभेने भाषावार प्राांतरचनेच तत्त्व 
मान्सय केफयाबद्दल आनन्सद व्यक्त केला. पि त्याांनी नांतर हेही ्पष्ट केले णक, “मी भाषाशुद्धीच्या कामी तत्वणनष्ठ 
तथाणप व्यवहारपे्रमी, उपयुक्ततावादी, पणरवतगनी आहे. या ्वभावामुळे येथे खरोखर अिते तेथे आपद्धमग म्हिून 
मी परकी शब्द योजण्यास कमी करिार नाही.”  
 

इांग्रजीचा मराठीवरील वाढता प्रभाव आणि त्यामुळे मराठीची दैन्सयाव्था याांचे विगन करताना 
शारदोपासक मांिळाच्या सांमेलनाच्या अध्यक्षपदावरील भाषिात इ.स. १९२६-मध्ये राजवािे याांनी म्हटले की, 
मराठी भाषा मारावयास टेकली असून णतला औषधाऐवजी माांिी देिेच योग्य आहे.⁷ पि इ.स. १९२७ मध्ये 
श्रीपाद कृष्ि कोफहटकराांनी या मतात तर्थ्य नाही असे प्रणतपादले. भाषा णदवसेंणदवस जोमदार व सांपन्न होत 
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आहे व अपेणक्षत जोम व सांपन्नता नसली तरी तीत मुमुषुगतील दुबळेपिा व उत्साहहीनताही नाहीत असे मत 
व्यक्त केले. शब्दाांबाबत ते म्हितात, कोित्याही वर्ातील शब्दाांवर बणहष्कार घातफयास, समूळ त्यार् केफयास 
मराठी भाषेस कायमचे पांरु्त्व येईल व भरून न णनघिारे नुकसान होईल. मुसलमानाांच्या अपराधाचे शासन 
त्याांच्या शब्दाांना द्यायचेच असेल तर ते हद्दपारीने न देता वठेीस धरून सक्तमजुरी करण्यास लावनू कराव.े⁸  

या वळेेपयंत मराठी भाषेच्या णवकासाबद्दल, शब्दसांपत्तीबद्दल प्रत्येक जन आपापले वैयल्क्तक मत व्यक्त 
करीत होता. पि इ.स. १९२५ मध्ये सावरकर नावाचा एक झांजावाती लढवय्या भाषाशुद्धीची कफपना घेऊन या 
के्षिात उतरला आणि सांपूिग महाराष्र त्याने ढवळून काढला. ्वातांवयवीर सावरकराांचे भाषाशुद्धी आणि 
णलणपशुद्धी या णवषयावरचे लेखन पषृ्ठसांख्येने अफप असले तरी मराठी भाषेच्या इणतहासात णचर्थायी झालेले 
आहे. मराठीच्या णवकासाचा अभ्यास, णवचार व णनयोजन करिाऱ्या प्रत्येकाला या कायाच्या सांदभातच आपफया 
कामाची आखिी करावी लारे्ल असे हे कायग लक्षवधेी व णवचारप्रवतगक ठरले. सावरकराांनी भाषाशुद्धीच्या 
णवषयाला आांदोलनाचे व चळवळीचे सामर्थ्यग णदले. इस.स. १९२४ मध्ये झालेफया रत्नाणर्रीच्या ्थानबद्धतेमधून 
णबनशतग सुटका होईपयंत बारा-तेरा वष े म्हिजे इ.स.१९३७ पयंत त्याांनी मराठी भाषेचे शुद्धीकरि व 
णलपीशुद्धीचे आांदोलन या कायांना र्ती णदली. त्याची पे्ररिा त्याांना णवष्िुशास्त्ी णचपळूिकराांपासून णमळाली. 
इांग्रजीणमणश्रत मराठीबाबतचे मालाकाराांचे कठोर शब्द लहानपिापासून त्याांच्या कानाांत घुमत होते. वयाच्या 
पांधराव्या वषी चापेकराांचे विगन करताना त्याांना ‘मार्वटयर’ (martyr) यासाठी मराठी प्रणतशब्द सुचेना व ‘वीरवर’ 
या शब्दावर भार्वाव े लार्ले. इांग्लां िमध्ये मझीनीचे चणरि णलणहताना ‘देशवीर’ हा शब्द त्याांना सुचला. पुढे 
अांदमानात त्याांना ‘हुतात्मा’ हा शब्द सुचला तेव्हा त्याांचे समाधान झाले. अशा रीतीने भाषाशुद्धीचा णवचार 
सावरकराांच्या व्यल्क्तमत्त्वणवकासाबरोबर वाढत रे्ला होता.  
 

‘मराठी भाषेचे शुद्धीकरि’ या णवषयावर त्याांनी ‘केसरी’ मध्ये णद.२१ एणप्रल १९२५ रोजी पणहला लेख 
णलणहला. णद. १२ मी १९२५ रोजी चौथा लेख णलहून त्याांनी आपली लेखमाला सांपवली. त्याांच्या या लेखमालेने 
वादाचे वादळ उठले व ते शमणवण्यासाठी त्याांनी पुनः णद. २२ सप्टेंबर १९२५ पासून णद. १० नोव्हेंबर १९२५ पयंत 
पाच लेख णलणहले. रत्नाणर्रीत ही चळवळ णनधाराने चालू ठेवली आणि आपफया चळवळीचा पाच वषांचा 
आढावा घेिारी लेखमाणलका णद. १६ मी १९३१ ते णद. २ जून १९३१ पत्यान ‘केसरी’ त प्रणसद्ध केली. यापुढे 
इ.स. १९३१ ते १९३७ या कालावधीमध्ये त्याांनी मुख्यतः ‘श्रद्धानांद’ साप्ताणहकातून णलणपशुद्धीणवषयक ्फुट 
लेख णलणहले आणि १९३७ नांतरही प्रसांर्ानुषांर्ािे भाषा-णलणप-शुणद्धकरिाणवषयीचे णवचार णलखािातून वा 
भाषिातून व्यक्त केले. सावरकराांचे हे सवग लेखन ्फुट, प्रणतणक्रयात्मक, प्रचारात्मक व उत्तर-प्रत्युत्तारात्मक 
्वरूपाचे आहे; परांतु त्याला सावरकराांच्या प्रभावी व्यल्क्तमत्त्वामुळे णचर्थाणयत्व आले आहे.  
 
सािरकरांच्या भाषाश द्धीची दोि म ख्य सूते्र :  
 

(१) आपफया भाषेत ज्या अथाचे शब्द होते, आहेत सकवा उद्भविे सुसाध्य आहे अशा अथाने परकीय 
शब्द काय ते आपि वापरू नयेत. मर् ते जुने असोत वा नव.े आपले तदथगक शब्द मारून जे परशब्द रुळतात 
त्याांनी काही आपली शब्दसांपत्ती वाढत नाही.  
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(२) परांतु ज्या अथाचे शब्द, त्या व्तूच पूवी आपफयात नव्हत्या म्हिून आपफया भाषेत मुळातच नाहीत 
सकवा उद्भविे दुघगट अआहेत असे परकी शब्द वापरण्यास आिकाठी नाही. त्या पराशब्दाांनी माि आपली 
शब्दसांपत्ती काही अांशी वाढेल. जसे: कोट, बटू, रु्लाब, जाकीट, पेल्न्ससल इत्यादी.  
 

नवीन शब्दाांबद्दल ते आिखी म्हितात णक, अमका शब्द ्वकीय वा परकीय, अमक्या शब्दात णवशषे 
िटा आहे सकवा नाही, तमका नवा शब्द सुटसुटीत आहे वा बोजि हे मतभेद मुख्य धोरिाला बाध आिीत 
नाहीत. एकाने काढलेला ्वकीय नवा शब्द बोजि वाटेल तर दुसऱ्याने दुसरा योजावा. जो तरे्ल तो जरे्ल. 
आपले शब्द मारून अनावश्चयक परकीय शब्द भाषेत णन साणहत्यात घुसू देऊ नयेत या मुख्य धोरिाकिे आपि 
पाठ णफरवली नाही की झाले. जुन्सया ग्रांथाांतून व खेड्यापाड्याांतून जीव धरून असलेले मराठी शब्द पुनः 
प्रचारात आिण्याकिे प्रबोधनकार ठाकरे याांच्यासारख्या लेखकाचा ओढा होता याचे ते ्वार्त करतात आणि 
अशा ्वकीय, सुटसुटीत णन सकस जुन्सया मराठी शब्दाांची आम्हाांलाही नव्या बोजि शब्दाांपेक्षा अणधक आवि 
आहे असे साांर्तात.  
 

पुिे येथे याच णवषयावर बोलताना इ.१९३७ मध्ये ते म्हिाले होते की, आपली सां्कृत भाषा णकती सांपन्न 
आहे ! णतला अव्हेरून इांग्रजी, फारसी इत्यादी दुसऱ्या परक्या भाषाांतून शब्द घेिे म्हिजे घरातील सोन्सयाची 
वाटी फेकून णचनी मातीचा कप हातात घेण्यासारखेच नव्हे काय? रे्फया बारा वषांत हुतात्मा, उपल््थत, ्थांभ 
इत्यादी शब्द बोल बोल म्हिता रूढ झालेच की नाही ? आपफया घिाघाती वादपटुत्वाने ते असे जाहीर 
करतात णक, नवशब्दप्रसवतेत आपफया सां्कृतचा हात धरील अशी भाषा जर्ात आजही दुसरी कोितीही 
सापििार नाही. लाणटन, ग्रीकसुद्धा णजचे कालवे शोभाव ेत्या सां्कृतच्या र्ांर्ौघाकिे पाठ णफरवनू जर एखादा 
करांटा तान्सहेला पाण्याच्या शोधासाठी जािूनबुजून अरबी वाळवांटात भटकू लार्ला तर त्याच्या नादी आम्ही 
काय म्हिून लार्ाव े?⁹  
 

मुांबई येथील महाराष्र साणहत्य सांमेलनात बोलताना इ.स. १९३८ मध्ये त्याांनी आिखी एक महत्त्वाचा 
मुद्दा माांिला.¹⁰ मराठीतच नव्हे, तर रु्जराती-बांर्ाली-सहदीतही णक्रयापददाणरद्रय आहे व ते घालवण्यासाठी 
प्रयत्न करिे जरूर आहे, हा आपला णवचार त्याांनी सोदाहरि पटवनू णदला. करिे, देिे, घेिे, hone, असिे 
अशी मोजकी ्वतांि रुळलेली णक्रयापदे वापरून त्याांच्यामारे् नाां सकवा इतर शब्द लावनू णक्रयापद बनविे णह 
प्रथा बदलिे आवश्चयक आहे. सांमती देिे, उते्तजन देिे, प्रचार/णनषेध करिे, आनांद होिे अशा दुशब्दी 
णक्रयापदाांमध्ये कां टाळवािी पुनरुक्ती करावी लार्ते. त्याऐवजी प्रतीकारिे, ्वीकारिे, आनांदिे, अांर्ीकारिे 
अशी एकेरी ्वतांि णक्रयापदे रूढ व्हावीत असे ते सुचवतात. इांग्रजीची प्रवृत्ती अशी णक कोितेही नवीन नाव 
प्रचणलत झाले णक त्याचेच ्वतांि णक्रयापद बनवले जाते. जसे : ए मोटर, ए कन्ससेंट – टू कन्ससेंट इत्यादी. 
सां्कृतमध्येही समृद्ध धातुसांपत्ती आहे व ‘नामायते’ प्रमािे सूिबद्ध णक्रयापदे बनवण्याची सोय आहे. “जरासांधे 
अणभषेणकले सहदेवा” अशी णक्रयापदे जुन्सया मराठीतही आढळतात. अशी णक्रयापदे भरधाव योजीत न जाता 
झेपेल णततकी हळूहळू अांर्वळिी पािावीत असे ते सुचवतात.  
 

याच वळेी ते आांखी एक सुधारिा सुचवतात, णत म्हिजे वाक्याराचानेत वैणचवय याव े णह ! णक्रयापद 
घालायचे ते वाक्याच्या शवेटी व णक्रयापद घातलेच पाणहजे ही आजची लेखी वाक्यरचनेची धाटिी आहे. 
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त्याऐवजी बखरीतील भाषेत जसे णक्रयापदे र्ाळिे, त्याांचे ्थान बदलिे असे घिते तसे वैणचवय आजच्या 
णलखािात याव ेअसे ते सुचवतात. अशी उलटापालट केवल टूम म्हिून नाही तर वाक्याची शोभा व बळकटी 
वाढत असेल तरच करावी हे आवजूगन साांर्ण्यास ते णवसरत नाहीत. एका मानपिाच्या शवेटी णलणहलेले वाक्य 
ते वाक्यरचनेच्या अनुकरिीय वैणचवयाचे उदाहरि म्हिून साांर्तात. जसे : आम्ही आहो आपले कृतज्ञ, णदल्लीचे 
नार्णरक !  
 

सावरकराांनी आिखी एका प्रश्चनाला वाचा फोिली ती म्हिजे णलणपशुद्धी व णलणपसुधारिा. एका 
उच्चाराला एक अक्षर हे देवनार्रीचे वैणशष्य असून ती सवोत्तम व शास्त्ीय रचना असलेली णलपी आहे. 
मुद्रिसौकयाच्या दृष्टीने णतच्यात काही सुधारिा केफया जाव्यात व जोिाक्षरलेखनाची पद्धत बदलावी असे 
त्याांनी प्रणतपादले.  
 

सावरकराांच्या भाषाशुणद्धणवषयक मताांना पुर्कते आणि णवरोधकही बरेच पुढे आले. इांदूरचे स.बा. 
हुदलीकर, णवद्याभषूि ताांबेशास्त्ी, सचतामिराव वैद्य, रां.र्ो. भाटविेकर, र.णव. णलमये ही त्यातील काही 
णवरोधक मांिळी. फुटकळ लेख णलहून सकवा मतप्रदशगन करून अशी मांिळी आपला णनषेधाचा सूर नोंदवीत 
होती. एक उदाहरि द्यायचे तर श्री. कृ.स. अभ्यांकर ह्याांनी ‘मनोहर’ माणसकाच्या फेबु्रवारी १९४६ च्या अांकात 
‘मराठी भाषा माहेरवासातून कधी सुटिार?’ या शीषगकाचा एक लेख णलणहला. ते म्हितात, “इांग्रजीच्या 
सासुरवासातून मराठीची सुटका झाली पाणहजे याबद्दल मतभेद फारच थोिा आहे. राष्रभाषा म्हिून 
‘सहदु्थानी’ रूपी जी नवी आखािसासू णनमाि होत आहे णतच्या जाचाबद्दल ओरि करण्यातही मतैक्य आहे. 
माि सां्कृतच्या माहेरवासातूनही मराठीला जा्त मोकळीक णमळाली पाणहजे.”¹¹  
 

पि सावरकराांचे खरे खांदे धिािीचे णवरोधक म्हिजे माधवराज पटवधगन. माधवरावाांची णचणकत्सा सूक्ष्म 
व बोचरी होती. माधवराव पटवधगनाांनी णवरोधकाांचे नेतृत्व ्वीकारले व भाषाशुद्धी आांदोलनाचे ममग जािून टीका 
केली. पि भाषेत परकीय शब्द नकोत ही मूलभतू जािीव त्याांना मनोमन रुचली होती आणि सावरकराांचे 
प्रत्युत्तरात्मक व ्पष्टीकरिात्मक लेख वाचफयानांतर ते भाषाशुद्धीचे एकणनष्ठ पुर्कतेच बनले. एवढेच नव्हे तर 
भाषाशुद्धीचे प्रचारकही बनले. नांतर त्याांनी आपफया काव्याचे पणरष्करि करून परक्या शब्दाांचे उच्चाटन 
करण्याचेही काम केले. त्याांनी आत्मपरीक्षि केले. ‘मराठीवरील भयांकर सांकट’ हा लेख णलणहला आणि 
महाराष्र साणहत्य सांमेलनाच्या अध्यक्षपदावरून परशब्दाांनी अकलां णकत असा पणहला णवशुद्ध णनबांध वाचण्याचा 
मान त्याांनी पटकावला. माधवरावाांप्रमािेच श्री. आठवले, श्री. णभिे, श्री. देवधर, प्रो. भानू असे णकत्येक प्रचारक 
भाषाशुद्धीला लाभले.¹²  
 

सावरकराांचे दुसरे णवरोधक म्हिजे श्री के. क्षीरसार्र, क्षीरसार्राांच्या मते भाषाशुद्धीचा प्रश्चन हा 
जातीदे्वष सकवा अणभणनवशे याांचा नसून तो तारतम्य, उपयुक्तता व भाषासौष्ठव या तत्त्वाांशीच प्राधान्सयाने सांबांणधत 
आहे. त्याांचा दृष्टीकोन मुख्यतः सौंदयगणनष्ठ आहे व सावरकराांनी मराठीत आिून सोिलेफया अकारि दुबोध-
णवदू्रप शब्दाांवर त्याांचा रार् आहे. अथगशून्सय व बोजि शब्द वापरण्याच्या बौणद्धक णवकृतीणवरुद्ध ते हाकाटी 
करतात. ते सावरकर-पात्वाधानाांनाच ‘भाषाशुद्धीचे खरे वैरी’ सांबोधतात. राजवाड्याांनी मराठी भाषेला महारोर् 
लार्फयाचे म्हटले. त्यातील अभद्र शब्द क्षीरसार्राांना मान्सय नव्हता, परांतु मराठीची भावी णवकृतीच त्यामधून 
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सूणचत होते असे त्याांचे म्हििे होते. महारोर्ाचा सांबांध मरिापेक्षा णवदू्रपतेशी व णवल्च्िन्नतेशी असतो असे म्हिून 
भाषाशुद्धीच्या चळवळीमुळे झालेफया णवचारप्रवतगनाला ते भाणषक धरिीकां प असे सांबोधतात आणि त्याची पाहिी 
कोि करिार अशी सचता व्यक्त करतात.  
 

परांतु क्षीरसार्र म्हितात त्याप्रमािे नवीन शब्द सुचवण्याची सावरकराांची शल्क्त पांथाग्रही, तकग ककग श 
व सुलतानी वाटत नाही, तर काही णठकािी णत व्यवहारी व तिजोिीची वाटते. सावरकराांच्या भणूमकेत ्वकीय 
शब्दाांचा आग्रह आहे, परांतु ्वणनर्वमत शब्दाांचा दुराग्रह नाही. उलट क्षीरसार्राांच्या भणूमकेत ्वभाषाभीमान कमी 
व क्वचीतेखािा इांग्रजी शब्द ठेवला तरी चालेल; पि दोन णवणक्षप्त नव े पयाय नकोत असा दृष्टीकोन आहे. 
याबद्दल माधवराव पटवधगन म्हितात, पुिजन्समोत्सवाची सर दत्तकणवधानाला कशी येईल ? जािीभरिी 
्वदेशी खादी वापरू, तलम ्पशगसुखद परदेशी कापिाला णशव ूनको या. माधवरावाांचा आके्षप फक्त भाषाशुद्धी 
या शब्दाला होता. अनाठायी परके शब्द मराठीत नकोत या तत्त्वाचे ते पुर्कते व प्रचारकच होते.  
 

श्रीपाांद कृष्ि कोफहटकराांनी देखील आधी सावरकराांच्या भाषाशुद्धीची टवाळी केली. परांतु त्याचबरोबर 
त्याांचा र्ौरवही केला. इांग्रजी शब्दाांस मराठी शब्द शोधून काढिे व नवीन णशरू पाहिाऱ्या इांग्रजी शब्दाांस मज्जाव 
करिेही जरूर आहे हे त्याांना मान्सय होते. माधवराव पटवधगनकृत ‘वसेटर्रूम’ साठी ‘पिशाळा’ सकवा 
‘राकआइल’ साठी ‘खािेल’ अशा सकवा सावरकराांनी ‘िायरी’ साठी काढलेला ‘दैनांणदनी’ आणि ‘युणनफामग’ 
साठी तयार केलेला ‘र्िवशे’ तसेच माधवराव रानड्याांच्या चिेकुरमुरे मांिळाने ‘प्राणमसरी नोट’ साठी 
काढलेला ‘परमेश्वरी नोट’ हा शब्द ह्याांचे कोफहटकर कौतुकच करतात. ‘अणनवाहपक्षी’ उसनवारी देखील 
त्याांना मान्सय आहे. सावरकराांच्या चळवळीने भाषाणवषयक असा काही णवचार करण्याची र्रज प्रत्येकाच्या मनात 
जार्ी केली व भाणषक णनयोजनाची “हवा” तयार केली हे जािून ते म्हितात, “बुणद्धमान पुरुषाचा कोिताही 
उद्योर् अर्दीच वाया जात नसतो, या णनयमास अनुसरून त्याांनी सुरू केलेली ही भाषाशुद्धीची चळवळ अर्दीच 
णनरथगक ठरली आहे असे नाही.”  
 

अशा रीतीने इ.स. १९२४ मध्ये भाषाशुद्धीचे आांदोलन सुरु झाफयावर सुरुवातीला अनेक साणहत्यरथींनी 
णवरोधी भणूमका घेतली होती. साणहत्य सांमेलनाची अध्यक्षीय भाषिे हा त्याचा पुरावा आहे. माधवराव पटवधगन, 
श्रीपाद कृष्ि कोफहटकर याांच्याप्रमािेच न.सच. केळकराांचा णवरोधही इ. १९३६ च्या सुमारास मावळला व 
अनावश्चयक उदूग-इांग्रजी शब्द शक्यतो न वापरण्याची सवय लावून घेण्याचा णनिय त्याांनी वयाच्या साठाव्या वषी 
केला! श्री. के. क्षीरसार्राांचा णवरोध माि उत्तरोत्तर किवा होत रे्ला होता. बिोदे येथील चौदाव्या वान्समय 
पणरषदेतील भाषिात इ. १९५१ मध्ये . क्षीरसार्राांनी सावरकराांच्या चळवळीवर घिाघाती हल्ला चढवला आणि 
बाह्य व सांख्यात्मक पैदाशीत णनकोप वाढीची बीजे णकती व क्षयाची बीजे णकती याचा णवचार hone जरूर आहे 
असे प्रणतपाणदले. याला उत्तर म्हिून सावरकराांनी लरे्च दोन लेख ‘केसरी’ त णलणहले. सावरकर म्हितात, 
“येथे युल्क्तसांमत आके्षपाांऐवजी मराठीत आढळिाऱ्या णवणवध के्षिाांतील णवणवध दोषाांची सरभेसळ चचा करीत 
सवांचे मूळ भाषाशुद्धीची चळवळ आहे असे वाटण्याजोरे् शरेे-उले्लख अधूनमधून केले आहेत. हा युल्क्तवाद 
शास्त्ीय नाही. णवपयग्त उल्लेखाांनी अताणत्त्वक णववचेन केलेले आहे. भाषाशुणद्धवादाशी बादरायि सांबांधसुद्धा 
नसलेले हे भाराभर दोष णतच्याचमुळे घितात असे भासविारी आपली एक अिािी चपळाई आहे, णनव्वळ 
काांर्ावा आहे, एक कुभाांि आहे, प्रणतपादन नव्हे.” श्री.के. क्षीरसार्र एकाांड्या णशलेदारासारखे सावरकरी 
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चळवळीला णवरोध करीत राणहले. ‘मराठी भाषेच्या सरकारी णशफपकाराां ’ नी सावरकराांचा वारसा साांणर्तला व 
सरकारी भाषा दुबोध करून ठेवली असे त्याांचे ठाम मत ! पि श्री. के. क्षीरसार्राांनी देखील शवेटी 
सावरकराांच्या ‘भाषाशुद्धी’ या पु्तकाच्या पुनमुगद्रिाला (इ.स. १९८१) प्र्तावना णलणहताना मतभेद व्यक्त 
करूनही सावरकराांच्या कायाचा यथोणचत र्ौरव केला.¹³ उच्चाांक, उत्तरदाणयत्व, इच्िुक, प्रणतवृत्त, क्रमाांक अशा 
ज्या शब्दाांची श्री. के. क्षी. नी णखल्ली उिवली होती ते णकती तरी शब्द आता रूढ झाफयाचे णदसते आहे.  
 

एकां दरीत पाहता, सावरकराांच्या या चळवळीमुळे या महत्त्वाच्या प्रश्चनाकिे महाराष्राचे लक्ष वधेले रे्ले. 
परकीय शब्द सांपूिगतः रे्ले नाहीत तरी भाषाशुद्धी आवश्चयक आहे ही एक दृष्टी आली. णलणपशुद्धी आांदोलनाचे 
यश तर राजमान्सय झाले. इ.स. १९४९ मध्ये काकासाहेब कालेलकराांच्या अध्यक्षतेखाली मुांबई सरकारने एक 
सणमती नेमली व सावरकराांनी पुर्कारलेफया लीणपसुधारिेच्या सूचनाांपैकी तीनचतुथांश सूचना ग्राह्य धरफया.  

आता या चळवळीमुळे झालेफया जनजार्तृीच्या पाश्वगभमूीवर ्वातांवयोत्तर काळात मराठीचा णवकास 
कसा होत रे्ला आणि प्रशासन के्षिात वापरण्यासाठी णतची अणभवृद्धी कशी झाले ते पाहू. इ.स. १९५६ मध्ये 
सांणवधानातील तरतुदीनुसार देशभर राज्याांची भाषावार रचना झाली खरी, परांतु मराठीच्या दुदैवाने 
मराठीभाणषक ्वतांि राज्य त्या वळेी अल््तत्वात आलेच नाही. थोड्या उणशरा म्हिजे मी १९६० मध्ये महाराष्र 
राज्याची ्थापना झाली आणि महाराष्र राज्याची लोककफयािकारी धोरिे जाहीर करताना मराठीला 
राजमान्सयता अपूगन णतचे पाांर् फेिण्याचा सांकफप शासनाने सोिला. महाराष्र राज्याचा राज्यकारभार मराठीतून 
करण्यात यावा अशी घोषिा महाराष्र राज्यणनर्वमतीच्या वळेीच तेव्हाचे मुख्य मांिी यशवांतराव चव्हाि याांनी 
केली.  
 

णद. १ मे १९६० रोजी महाराष्र शासनाच्या सामान्सय प्रशासन णवभार्ाांतर्गत “भाषा सांचलनालय” सुरु 
करण्यात आले. महाराष्रात मराठी भाषेला लोकशाहीशी सुसांर्त असे ्वरूप देण्याचे शास्त्शुद्ध प्रयत्न सुरु 
झाले. महाराष्राचा राज्यशकत ज्याांच्याकिून “बहुजनणहताय बहुजनसुखाय” समथगपिे चालवला जायचा त्या 
सास्त्ावधी कमगचाऱ्याांना राज्यकारभाराच्या भाषेतील हा बदल सुकर जावा आणि कायगक्षमतेवर पणरिाम न होऊ 
देता पूवीइतक्याच तिफेने कामकाज सुरळीत चालावे यासाठी मराठी भाषा समथग hone जरूर होते. या 
कामासाठी शासनाने फेबु्रवारी १९६१ मध्ये एक भाषा सल्लार्ार मांिळ ्थापन केले. मराठीतील श्रेष्ठ कोशकार 
य.रा. दाते त्याचे अध्यक्ष होते. नामवांत कोशकार, भाषातज्ज्ञ, पिकार, समाजप्रबोधक याांचा अांतभाव त्या 
मांिळात होता. मांिळाच्या मार्गदशगनाखाली शासन व्यवहारातील मराठीची जििघिि सुरू झाली. 
राज्यपुनरगचनापूवग मध्यप्रदेश राज्यात १९५३ पासून पुढे तीन वषे सहदीबरोबर मराठीलाही राजभाषापद णमळाले 
होते. भाषा णवषयातील आपफया कृतीशील व साके्षपी धोरिाने हे राज्य भारतात मार्गदशगक ठरले होते व तेथे 
अवलां बण्यात आलेफया कायगपद्धतीचा आदशग ठेवनू इतर काही राज्याांनी देखील आपफया भाणषक योजनाांची 
आखिी केली होती. मध्यप्रदेश राज्यात ‘प्रशासन शब्दकोश’, ‘प्रशासन शब्दावली’ आणि ‘मार्गदर्वशका’ अशी 
तीन पु्तकेही तयार करण्यात आली होती. रोजच्या प्रशासनव्यवहारातील शब्द, प्रशासनके्षिीय वाक्यप्रयोर् व 
कायालयीन णटप्पण्या-मसुदे ही णतन्सही अांरे् या तीन पु्तकाांनी तयार करून णदली होती. महाराष्राचे महद्भाग्य 
हे की, मध्यप्रदेशात या कामाचा िोळस अनुभव घेतलेला अणधकारी व कमगचारी वर्ग तसेच हैदराबाद राज्यातील 
भाषा णवभार्ात काां केलेला अनुभवी अणधकारी/कमगचारी वर्ग येथील भाषा सांचालनालयाला आयताच लाभला 
होता. महाराष्र शासनाचे पणहले भाषासांचालक व भाषा सल्लार्ार मांिळाचे पदणसद्ध सद्य-सणचव िॉ. वा.ना. 
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पांणित हे भतूपूवग मध्यप्रदेश राज्याचे पणहले भाषासांचालक होते. त्या नात्यामुळे राज्यातील भाषाणवषयक प्रश्चनाचा 
त्याांना प्रदीघग अनुभव होता व राज्याच्या प्रशासणनक माध्यम पणरवतगनाांबाबतची यथाथग जािीवही त्याांना होती. 
भाषा सांचालनालयाच्या ‘शासन व्यवहार कोशा’च्या (१९७३) प्र्तावनेत तत्कालीन भाषासांचालक िॉ. वा.म. 
कुलकिी याांनी िॉ. पांणिताांचा मनमोकळेपिाने र्ौरव केला आहे.¹⁴ िॉ. पांणिताांच्याच ्फूतीदायक 
णनदेशनाखाली आणि भाषा सल्लार्ार मांिळाच्या मार्गदशगनाखाली भाषा सांचालनालयाने पदनामकोश (१९६२), 
प्रशासन वाक्यप्रयोर् (१९६४) आणि प्रशासणनक लेखन (१९६६) ही पु्तके कमगचाऱ्याांच्या रोजच्या वापरासाठी 
म्हिून अग्रक्रमाने प्रणसद्ध केली. (याांपेकी ‘पदनामकोशा’ बाबतची जनतेची अनुकूल-प्रणतकूल प्रणतणक्रया णवणवध 
लेखाांतून, भाषिाांतून व लोकप्रणतणनधींच्या चचेतून लरे्चच व्य्त झाली).  
 

एकीकिे अशा रीतीने मराठीकारिासाठी योजनाबद्ध पूवगतयारी चालू असतानाच इ.स. १९६४ मध्ये 
महाराष्र शासनाने मराठी भाषेला कायद्याने राजमान्सयता णदली. महाराष्र राज्य णवधान मांिळाने महाराष्र 
राजभाषा अणधणनयम, १८६४ (सन १९६५ चा महाराष्र अणधणनयम क्रमाांक ५) हा सांमत केला व दी. १ मी १९६६ 
पासून मराठी भाषेचा राजभाषा म्हिून आपफया कारभारात रीतसर वापर सुरु केला.¹⁵ महाराष्र राजभाषा 
अणधणनयम णवधान मांिळात सांमत होण्यापूवी दोन्सही सभार्ृहाांत त्यावर चचा झाली. णवणधमांिळात झालेफया या 
चचेचा व जनतेच्या प्रणतणक्रयाांचा थोिक्यात आढावा घेऊ या.¹⁶  
 

णवधान सभेमध्ये राजभाषा णवधेयक, १९६४ (आणफणशयल लँग्वेज णबल, १९६४) हे त्या वळेचे 
सावगजणनक आरोग्य, णवधी व न्सयाय (पल्ब्लक हेफथ, ला व ज्युिीणशयारी ) मांिी श्री. शाांतीलाल शहा याांनी 
माांिले. कायगक्षमता (एणफणशयन्ससी) व कामाचा उरक (णि्पच आफ वकग ) ह्याांवर प्रणतकूल पणरिाम होिार 
नाही अशा रीतीने हा बदल अमांलात येईल असे त्याांनी सुरुवातीलाच साांर्ून टाकले !  
 

शाांतीलाल शहा याांनी शवेटी समारोपाच्या वेळी म्हटले णक, “णसमेंटला वज्रचूिग म्हटले तर पी. िब्फय.ू 
िी. चे लेटर आयुवेद सांचालकाकिे रीिायारेक्ट होईल व टनाांनी घेण्याचे हे कोिते नवे चूिग, असे त्याांना 
वाटेल.” ते पुढे म्हिाले णक, “शक्य तेवढे शब्द उसनवारीने घेण्यास हरकत नाही. आपि शब्दशः भाषाांतर 
करण्याचा प्रयत्न करू नये. मराठीचा वापर करण्याचे पुढे ढकलण्याऐवजी सुरुवातीला जमतील तसे इांग्रजी 
शब्दही वापरण्यास हरकत नाही. सामान्सय मािसाला समजतील असेच शब्द वापरावते. मािसामािसाांतील 
सांवाद वाढावा, व्हावा यासाठी भाषा असते. मराठीचा णवकास होिे जरुरीचे आहे, परांतु तो णवकास असा व्हावा 
णक ज्यामुळे णत सामान्सयातफया सामान्सय अशा व्यक्तीला – मर् ती प्रशासनातील असो वा जनतेतील असो – 
समजेल...”  
 

णवधान पणरषदेत श्री. शाांतीलाल शहा ह्याांनी णवधेयक माांिले त्या वेळी त्याांनी असे म्हटले णक, “णवणशष्ट 
शब्दाांना णवणशष्ट सांदभात णवणशष्ट अथग णनमाि होईपयंत समजुतीत र्ोंधळ-घोटाळा होऊ नये याची काळजी 
घेतली पाणहजे आणि समजा, थोिा-फार र्ोंधळ-घोटाळा झाला तरी या सभार्ृहाने सकवा जनतेने लरे्च 
ओरिाआरिा करू नये. ‘टीसथर् रबफस’ राहिारच ! (दात येताना िास व्हायचाच)” इांग्रजीतील रूढ शब्द 
मुद्दाम हुसकू नये, मराठी नीट पुरेशी णवकणसत होईपयंत इांग्रजीचा आधार सोिू नये आणि नवणनर्वमत शब्द 
सामान्सय मािसाला समजायला सोपे व सुटसुटीत असावते असा चचेचा एकूि सूर होता. तसेच भाषा 
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सांचालनालयाच्या पदनाम कोशाबाबत णवधान मांिळातील सद्य णततकेसे खूष नव्हते. पदनाम कोशाबाबत 
णवधान मांिळाबाहेर देखील बरीच टीका झाली.  
 
पदिाम कोश  
 

पदनाम कोशाचे प्रमुख टीकाकार होते आचायग प्र.के.अिे.¹⁷ त्याांच्या नेहमीच्या शलैीनुसार त्याांनी 
‘बदनामकोश’ म्हिून एका शब्दात त्याची सांभावना केली. त्याबरोबरच णचणकत्सक दृष्टीने णववचेन करून 
पदनाम कोशाचे ्वरूप णवशद केले. ते म्हितात की, परक्या शब्दाांना मराठी शब्द शोधून काढिे हे काां सोपे 
नाही, अत्यांत णकचकट व रु्ांतारु्ांतीचे आहे. नेमका मराठी शब्द सापिला नाही की सां्कृतची उसनवारी 
करण्याचा मोह होिे साहणजकच आहे. पि त्याचा अणतरेक झाला तर ल्क्लष्ट व हा्या्पद शब्द तयार 
होतात... सहदी भाषापांणित िॉ. रघुवीर याांच्या कोशात या दोषाांची पराकाष्ठा झाली आहे. पल्ब्लक वक्सग 
णिपाटगमेंट म्हिजे ‘जनणनमाि णवभार्’ असे हा्या्पद व णवनोदी पयाय णनष्पन्न झाले आहेत. सवगसाधारि 
लोकाांच्या तोंिी रुळतील असे समपगक, सोपे व नेमके शब्द तयार करण्याचे काही णनयम असतात. रूढ शब्दाांचा 
्वीकार, ल््थरावलेफया शब्दाांमध्ये थोिे फेरफार करून साजेसे शब्द करिे, मराठीत अणजबात पयाय नाहीत 
त्याांसाठीच नवीन पयाय तयार करिे हे ते तीन णनयम. दुदैवाने या णतन्सही कसोयाांना हा कोश उतरत नाही. 
िेणसग्नेशनसाठी हुद्दा हा शब्द असताना ‘पदनाम’ कशाला ? ्टाफला ‘नोकरवर्ग’ ि म्हिता ‘कमगचारी वृांद’ का 
म्हिायचे ? त्याांच्या शब्दाांत साांर्ायचे तर “या पदनाम कोशाचे काां जीवढ्या कसोशीने आणि काळजीने 
व्हावयास पाणहजे होते तेवढे ते झालेले नाही. बहुतेक शब्द-रुपाांतरे इतकी ल्क्लष्ट आणि दुबोध आहेत णक ती 
सामान्सय जनतेत कधीही लोकणप्रय होिार नाहीत... याखेरीज सहदी भाषेची एवढी णनणबि िाया या कोशावर 
पिलेली आहे णक, िॉ. राघुणवराांच्या सहदी-मराठी प्रशासन कोशाची हा कोश म्हिजे एक भ्रष्ट नक्कल वाटते... 
मराठी जनतेसाठी मराठी भाषेत तयार झालेफया या कोशात मराठीपिा कुठे आढळत नाही, हा त्यावर आमचा 
सवात मोठा आके्षप आहे.... या कोशाची अांमलबजाविी करण्याची घाई एवढ्यातच न करता णवद्वान प्राध्यापक, 
पिकार, लेखक, कोशकार इत्यादींचे साद्यांत अणभप्राय मार्वावते व मर् या कोशाचे पणरष्करि करण्यात यावे.”  
 

न. णव. ऊफग  काकासाहेब र्ािर्ीळ ह्याांनी सातारा येथे मराठी साणहत्य सांमेलनाच्या अध्यक्षपदावरून 
बोलताना (१९६२) थोिी वेग्लील भणूमका माांिली.¹⁸ त्याांनी असे साांणर्तले की, केवल सुबोध व सोपी भाषा या 
नावाखाली जनतेला श्रेष्ठ वाङ्मयापासून वांणचत ठेव ूनये. मराठी भाषा सवांना समजावी म्हिून णतची पातळी 
कमी करू नये, खालच्या पातळीवरील जनतेला वरच्या पातळीवर नेण्याचा प्रयत्न करावा.  
 

मिर्ाव येथे इ.स. १९६४ मध्ये भरलेफया मराठी साणहत्य सांमेलनाच्या अध्यक्षपदावरून बोलताना 
णव.वा. णशरवािकर याांनी ्पष्टपिे साांणर्तले की, प्रशासनाची भाषा समाजभाषेपेक्षा वरे्ळी असते व असायला 
हवी णह ताणत्त्वक भणूमकाच रा्त नाही. लोकाांशी असलेला सवग्पशी सांबांध हेच शासकीय पणरभाषेचे प्रयोजन 
आहे. सवगसामान्सयाांना मूळ ्वरुपात नीट पेलतील असे शब्द तयार व्हावते. ते म्हितात, सां्कृत ही मराठीची 
जननी हे खरे, परांतु येथे असा भास होतो की, मुलीने आपले सवग घर आईच्या हवाली करून ्वतःची पठारी 
बाहेरच्या ओटीवर टाकली आहे. या पणरभाषाणनर्वमतीच्या कायात भाषाशास्त्ज्ञाांच्या बरोबरीनेच लणलत लेखकाांचे 
व पिपांणिताांचेही सहकायग घ्याव ेअसेही त्याांनी सुचवले.¹⁹  
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‘पदनाम कोष’ वर टीका करिाऱ्याांची णवभार्िी ्थूलपिाने शुद्धीकरिवादी व रूढीवादी अशी करता 

येते. या टीकाकाराांच्या णवचारसरिीवर सावरकराांच्या भाषाशुद्धीच्या चळवळीची ्पष्ट िाप णदसते. 
शुद्धीकरिवाद्याांना केवल शुद्ध मराठी व णतच्या आजोळ-माहेरहून आलेले म्हिजे सां्कृतोद्भव सकवा सां्कृतसां 
शब्द सरकारी मराठीत यावेत असे वाटत होते; तर रूढीवादी लोकाांना वाटत होते की, मराठीत रुळलेले व 
रुळिारे शब्दच नव्या सरकारी मराठीने आपलेसे करावते. मर् असे रुळलेले /रुळिारे शब्द इांग्रजीतून आलेले 
असोत, उदूगमधून आलेले असोत नाही तर आिखी कोित्या भाषेतून आलेले असोत. जनसामान्सयाांची नेहमीची 
भाषाच सरकारी कारभारात यावी. पदनाम कोशात या दोन्सही र्टाांना नाव्निारे काही शब्द होते, तसेच काही 
आवििारेही होते. याचाच अथग असा की, पदनाम कोशकत्यांनी कोितीही एकाांर्ी भणूमका घेतलेली नव्हती. 
सोयीनुसार दोन्सही प्रकारचे शब्द त्याांनी ‘आपले’ म्हटले होते. या दोन्सही र्ांटापैकी कोिाचे मत योग्य ते 
ठरवायला काळच चाांर्ला परीक्षक आहे, असे भाषा सल्लार्ार मांिळाचे मत होते. तसेच कदाणचत या दोहोंपेक्षा 
वरे्ळेच असे मध्यममार्ी मतही योग्य ठरण्याची शक्यताही मांिळाच्या समोर होती. पि एक र्ोष्ट चाांर्ली झाली. 
‘पदनामकोशा’ वर झालेफया या सवग टीकेची दखल भाषा सल्लार्ार मांिळाने लरे्च घेतली.  
 
शासि व्यििारात मराठी : समस्या, स्िरूप, प्रनक्रया  
 

आपफया भणूमकेची सणव्तर ओळख जनतेला करून देण्यासाठी ‘शासन व्यवहारात मराठी : सम्या, 
्वरूप, प्रणक्रया’ हे पु्तक णलहवनू घेऊन प्रणसद्ध करण्यात आले. टीकाकाराांचे समाधान होईल, त्याांच्या 
शांकाांचे णनरसन होईल अशा रीतीने शासनव्यवहाराच्या भाषेणवषयीची आपली शास्त्ीय व व्यावहाणरक भणूमका 
समजावनू देण्यासाठी हे पु्तक काढण्यात आले. त्यात सुरुवातीलाच आवजूगन साांर्ण्यात आले की, सरकारी 
कमगचाऱ्याांनी पदनामे अन्सवथगक असफयाचा णनवाळा णदला तसेच काही वृत्तपिाांनी कोशाची प्रशांसाही केली. 
ज्याांनी कोशाला सदोष ठरवले त्याांपैकी काही शुणद्धकरिवािी होते, तर काही रूढीवादी. भाषाणवषयक असे 
दोन टोकाांचे दृष्टीकोन असिाऱ्याांना या कोशात दोष आढळले; पि मांिळाची भणूमका अशी की, या दोन्सहींचा 
समन्सवय साधून पणरभाषाणनर्वमती व्हावी. राजभाषा म्हिून मराठीला णमळालेली मान्सयता ही एका परीने णतला 
णवकासाची सनदच ठरिार आहे. लोककफयािकारी आदशाच्या ्वीकारामुळे शासनाच्या सांबांणधत णवषयाांचा 
व्याप वाढलेला असून लोकजीवनाचे एकही के्षि त्यातून सुटलेले नाही. त्यामुळे प्रशासणनक भाषेचा णवकास हा 
त्या सवग णवषयाांच्या आवश्चयक भाषेच्या णवकासाशी समानाथी झाला आहे. णशणक्षत-अणशणक्षत, तज्ज्ञ-अतज्ज्ञ अशा 
सवांना वापरता येईल असे सवगसांग्राहक रूप भाषेला णमळिे भार् आहे. त्याचप्रमािे प्रशासणनक भाषा ही 
सवगसामन्सयाांच्या रोजच्या भाषेपेक्षा वरे्ळी असिेही आवश्चयक आहे. कृषी, वैद्यक, णशफप, वा्तुणवद्या, णवद्युत-
यांि-्थापत्य अणभयाांणिकी असे अनेकणवध णवषय आधुणनक प्रशासणनक भाषेला हाताळावे लार्िारे असफयामुळे 
णतचे ्वरूप बऱ्याच मोठ्या प्रमािात शास्त्ीय व ताांणिक ्वरूपाचे असिे भार् आहे. शास्त्ीय व ताांणिक भाषेची 
पुष्कळशी लक्षिे प्रशासणनक भाषेत अपेणक्षत आहेत.  
 

युने्कोने शास्त्ीय व ताांणिक अनुवाद व भाणषक सम्या याांसांबांधी १९५७ मध्ये जाहीर केलेफया 
आहवालात नमूद केलेली पणरभाषेची लक्षिे अशी : १) एकाथगता २) ्पष्टाथगता ३) एकरूपता ४) सघनता ५) 
अफपाक्षरता  ६) सातत्य ७) साांर्ती ८) शब्दसौष्ठव ९) अथगवत्ता.  
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पणरभाषेच्या वा्तणवक लक्षिाांनुसार ती आधी समपगक, नांतर सुटसुटीत व शवेटी सुबोध असावी अशी 

मांिळाची भणूमका आहे. केवळ रूढता म्हिजे सोपेपिा नव्हे. सोपेपिा हा सापेक्ष असतो. त्याचप्रमािे नवणनर्वमत 
शब्दही सोपा असू शकतो. भाषा सल्लार्ार मांिळाने प्रशासणनक पणरभाषा णवकणसत करताना (१) नव्याने शब्द 
तयार करिे, (२) जुन्सया शब्दालाच प्रणक्रयेद्वारे जुळता करून घेिे, (३) दुसऱ्या भाषेतील शब्द उसनवार घेिे 
या णतन्सही पद्धती तारतम्याने वापरफया आहेत. यामध्ये मांिळाने राष्रीय एकरूपतेचेही अवधान ठेवले आहे. 
मराठीचा राज्यकारभारणवषयक भाषा म्हिून णवकास घिवनू आिायचा याचा अथग णतच्या पणरभाषेची शास्त्ीय 
पद्धतीवर व योजनाबद्ध रीतीने वाढ करण्याची एवढाच करण्यात आला आहे. मराठी पणरभाषेत व्यव्थाबद्धता 
आििे, जुन्सयाच्या पुनघगििीची तयारी ठेविे आणि कालोणचत व व्यापक अशी दृष्टी ठेवनू नव ेपत्करिे, हाच 
मराठी राजभाषेच्या णवकासाचा अथग आहे, असा या पु्तकाचा समारोप करण्यात आला आहे. थोिक्यात 
साांर्ायचे तर, प्रशासणनक मराठी भाषेचा णवकास कशा रीतीने व्हावा याचा साांर्ोपाांर् णवचार भाषा सल्लार्ार 
मांिळाने केलेला आहे. तो शास्त्सांमत आहे आणि मांिळाच्या मूळ भणूमकेत कोिताही बदल करण्याची र्रज 
नाही व मांिळाची तशी इच्िाही नाही, असा या पु्तकाचा सूर आहे.  
 

या पु्तकाच्या पाठोपाठ ‘प्रशासन वाक्प्रयोर्’ (१९६४) हे दुसरे पु्तक भाषा सांचालनालयाने प्रणसद्ध 
केले व राजभाषा पवाचे आिखी एक पान उलटले. ‘प्रशासन वाक्यप्रयोर्’ या पु्तकात कायालयाांच्या दैनांणदन 
कामकाजात वापरत असलेफया व णवणशष्ट भाणषक परीपाथाचे ्वरूप प्राप्त झालेफया इांग्रजी वाक्प्रयोर्ाांचे व 
शब्दसमुच्चयाांचे मराठी पयाय णदले आहेत. एका अथाने हा देखील एक कोशाच होता. या पु्तकाच्या 
प्रा्ताणवकात सामान्सय प्रशासन णवभार्ाचे तत्कालीन णवशषे सणचव श्री. ल.र्. राजवािे ह्याांनी असे नमूद केले 
आहे की, शासनव्यवहारात वापराांवयाच्या मराठी भाषेची सम्या, ्वरूप व प्रणक्रया याांची शास्त्शुद्ध मीमाांसा 
करिारे ‘शासन व्यवहारात मराठी’ हे पु्तक महाराष्रातील नामवांताांच्या, भाषा तज्ज्ञाांच्या, णवचारवांताांच्या 
आणि वृत्तपिाांच्या प्रशांसेस पाि ठरले आणि अनेकाांनी आपले अनुकूल अणभप्राय कळवनू शासनाच्या 
भाषाणवषयक धोरिावर मान्सयतेचे णशक्कामोतगब केले.  
 
प्रशासनिक लेखि  
 

त्यानांतर इ.स. १९६६ मध्ये ‘प्रशासणनक लेखन’ हे पु्तक प्रणसद्ध करण्यात आले. या वेळेपयंत 
राजभाषा अणधणनयम मांजूर होऊन मराठीला रीतसर राज्यकारभाराची भाषा म्हिून मान्सयात णमळालेली होती. 
या पु्तकात शासन व्यवहारात नेहमी वापरले जािारे लेखनप्रकार (जसे शासनणनिगय, अणधसूचना, पिे, 
अधगशासकीय पिे, कायालयीन णटप्पण्या) कशा पद्धतीने णलहावे त्याचे णववचेन करण्यात आलेले होते. हे 
नमुनेवजा मसुदे देताना मूळ चौकट इांग्रजीची व बनावट मराठीची अशी रचना करण्यात आली होती. 
णटप्पिीलेखन आणि पिलेखन याांच्या प्रत्यक्ष नमुन्सयाांपुवी ‘प्रशासणनक लेखन : णदशा व ्वरूप’ आणि ‘मसुदे व 
णटप्पण्या णलणहण्यासांबांधी सूचना’ ही दोन प्रकाराने णलहून कमगचाऱ्याांना सूचना णदलेफया आहेत. या सूचनाांमध्ये-  
 

(१) मराठीतच णवचार करून अकृणिम मराठी णलहाव,े  
(२) अलां काणरक, बोजि व अनावश्चयक शब्दाांचा उपयोर् करण्याचे टाळाव,े  
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(३) सोपी, सुटसुटीत, लहान वाक्ये वापरावीत,  
 

या तीन महत्त्वाच्या सूचना आहेत. तसेच मसुदालेखन करताना अतार्वकक व सुवहीन माांििी आणि 
एकाच पिात अनेक बाबी वा एकाच पणरच्िेदात अनेक मुदे्द याांची सरणमसळ (मुळात ‘भेसळ’ असा शब्द वापरला 
आहे) हे टाळाव ेअसेही म्हटले आहे. हे सवग णववेचन तत्त्वतः अणतशय पटिारे आणि वधेक झालेले आहे. 

 
या सवग ताणत्त्वक णववेचनानांतरचे पु्तकातील प्रत्यक्ष व्यावहाणरक नमुने त्या णववचेानाशी सुसांर्त असेच 

असतील / असावते णह अपेक्षा माि णततकीशी पूिग होत नाही. एक तर पुढे िावीकिे इांग्रजी व उजव्या पानावर 
मराठी असा मजकूर देत असताना इांग्रजीचे वाक्याला वाक्य असे भाषाांतर केले असफयाने णकत्येक वाक्ये 
अणतदीघग झाली आहेत. उदाहरिाथग: पृ. २४७ वरील पुढील वाक्य पाहा : “कलम २०, पोटकलम (१) अन्सवये 
ठरवण्यात आलेफया नुकसानभरपाईच्या रकमेमुळे आपले नुकसान झाले आहे असे समजिाऱ्या कोित्याही 
णहतसांबांणधत इसमास सकवा त्या कलमाच्या पोटकलम (२) अन्सवये ठरवण्यात आलेफया नुकसानभरपाईच्या 
रकमेमुळे आपले नुकसान झाले आहे असे समजिाऱ्या कोित्याही णहतसांबांणधत इसमास सकवा त्या कलमाच्या 
पोटकलम २ अन्सवये ठरवण्यात आलेफया नुकसानभरपाईच्या रकमेमुळे आपले नुकसान झाले आहे असे 
समजिाऱ्या अशा वाहनाच्या, जलयानाच्या सकवा जनावराच्या मालकास ती बाब णनिगयासाठी लवादाकिे 
सोपवाण्याकणरता ज्या मुदतीत अजग करता येईल ती मुदत, ज्या तारखेस अशा नुकसानभरपाईची रक्कम 
णहत्साम्बांणधत इसमाच्या सकवा यथाल््थती मालकाच्या अनुपल््थतीत ठरवण्यात आली असेल तर, अशी रक्कम 
ठरवफयाबद्दल त्या इसमास सकवा मालकास ज्या तारखेस सूचना पाठवली असेल त्या तारखेपासून चौदा 
णदवसांचीर् असेल.”  
 

वरील वाक्य मूळ इांग्रजी वाक्याचा अनुवाद आहे. मूळ मराठीतून कसे णलहायचे याचा आदशग म्हिून 
णदलेफया एका णटप्पिीतील पुढील वाक्य कसे आहे ते पाहा (प.ृ ३३२) :  
 

“.... तसेच शासनाने णनयुक्त केलेफया ्थायी काटकसर सणमतीनेही आपफया णदनाांक ८ नोव्हेंबर 
१९६५ रोजी भरलेफया बठैकीत फर्वनचर खरेदी करण्यासांबांधीचा णवषय चचेस घेऊन, आवश्चयक असलेले 
फर्वनचर कायम ्वरुपात खरेदी करण्यास शासनाची हरकत असू नये असे मत प्रदर्वशत केले असून आवश्चयक 
असलेले फर्वनचर णवभार्ाने कायम ्वरुपात खरेदी कराव े अशा सूचना णदफया आहेत.” यातीलच थोिे पुढे 
आलेले आिखी एक वाक्य पाहा : “... या कायालयास णह ७ टेबले खरेदी करिे आवश्चयक असून वरील मांजूर 
झालेली दोन पदे लवकरच भरावी लार्िारे असफयाने त्या पदाांसाठी लार्िारी दोन टेबले, अशी एकां दर ९ 
टेबले खरेदी करिे अपणरहायग आहे...” इथे ‘अपणरहायग’ हा शब्द टाळता आला असता. तसेच याच णटप्पिीत 
पुढे एके णठकािी ‘घिीचे पिदे’ असा शुद्ध मराठी शब्द वापरण्याऐवजी ‘फोल्फिांर् ्क्रीन्सस’ असा इांग्रजी 
शब्दप्रयोर् वापरला आहे ते वरे्ळेच !  
 

या सवग नमुन्सयाांच्या नांतर पु्तकाच्या शवेटी शुद्धलेखनाचे शासनमान्सय णनयमदेखील कमगचाऱ्याांच्या 
सोयीसाठी णदले आहेत.  
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हे पु्तक णनघाफयानांतर श्री र्.प्र. प्रधान याांनी (णवधान पणरषदेत) ‘शासनव्यवहारात मराठीचा वापर 
करण्याबाबत शासनाचे धोरि व प्रर्ती’ या णवषयावर एक अशासकीय णवधेयक १९६८ साली माांिले होते. 
भाषासांचालनालयाची पदनाम कोशानांतरची ‘शासनव्यवहारात मराठी’, ‘प्रशासन वाक्प्रयोर्’ व ‘प्रशासणनक 
लेखन’ ही पु्तके प्रणसद्ध झाफयानांतर या ठरावाच्या णनणमत्ताने जी चचा णवधान पणरषदेत झाली त्या चचेत 
राजभाषा णवधेयकावरील चचेच्या तुलनेत काही वेर्ळी मते माांिली रे्ली का ते पाहिे उद्बोधक ठरेल.²⁰  
 

ठराव माांिताांना र्.प्र. प्रधान म्हिाले होते की, “आता हे कफयािकारी राज्य आहे आणि त्यामुळे 
सवगसामान्सय मनुष्य शासनाच्या अणधक जवळ येत आहे. तेव्हा वरच्या दज्याचे जे अणधकारी आहेत ते सुणशणक्षत 
आहेत. त्याांच्यासाठी तयार केलेली भाषा सवगसामान्सय मािसाला उपयोर्ी पिेल सकवा नाही याचा णवचार झाला 
पाणहजे.”  
 

यावर एका सद्याने “मराठीच्या वापराबद्दल अणधकाऱ्याांना योग्य मार्गदशगन करून पाणहजे तर ताकीद 
द्या, मराठीचा प्रसार सवगि झाला पाणहजे.” अशी सूचना केली.  
 

या चचेत बोलताना र्.णद. मािर्ूळकर (नामणनयुक्त) म्हिाले, “शासनाची भाषा णह पणरभाषा आहे असे 
मानण्याची र्रज नाही. ती लोक्भाशचे्या णजतकी जवळ जाईल णततके चाांर्ले. सध्याची मराठी उलटी 
सां्कृतच्या णदशनेे धाव ू लार्ली आहे, आणि त्यामुळे ती कोिाला कळेनाशी झाली आहे. यासाठी लणलत 
लेखकाांचे एखादे मांिळ नेमून त्याांच्याकिे हे काम सोपवाव.े ते हे शब्द सोपे करतील. नव ेशब्द रूढ शब्दाांपासून 
दूर नसावते. ही जी पु्तके णलणहली आहेत ती चाांर्ली आहेत,, पि त्याांतील शब्द सोपे करता येतात का ते 
पाहाव.े अथात ही लाांब मुदतीची प्रणक्रया आहे.”  
 

चचेचा समारोप करताना मुख्य मांिी वसांतराव नाईक म्हिाले, “या बाबतीत आपि थोिेसे आ्ते कदम 
रे्लो तरी चालेल, परांतु जे काही करू ते नीट केले पाणहजे. आपली भाषा समृद्ध करण्यासाठी इतर भाषाांतील 
शब्दही घेतले पाणहजेत.”  
 

एकां दरीत महाराष्र राज्य्थापनेपासूनच्या पणहफया दशकात मराठीकरिाच्या प्रणक्रयेबाबत जी काही 
टीकाणटप्पिी णवणवध के्षिाांत झाली त्याचा सवग रोख नवणनर्वमत प्रशासणनक पयायाांवरच होता. भाषा 
सांचालनालयाची कामणर्रीही त्या काळात कोशणनर्वमतीपुरतीच मयाणदत होती हे देखील कदाणचत त्याचे कारि 
असेल. प्रत्यक्ष मराठीचा वापर भरपूर प्रमािात होऊ लार्ला नव्हता हे वर उल्लेखलेफया एका णवधानावरून 
(..अणधकाऱ्याांना पाणहजे तर ताकीद द्या...) लक्षात येते. त्यामुळे सुया शब्दपयायाांखेरीज अणभप्राय देण्याजोरे् 
काही नव्हतेच. सरकारी भाषा ‘दुबोध’ असते हा जो आके्षप वा आरोप एकदा शासकीय मराठीला णचकटला तो 
तसाच णचकटला. राज्यकारभारात मराठीचा १०० टके्क वापर करण्याचे उणद्दष्ट १९८५ पयंत म्हिजे महाराष्र 
राज्य्थापनेस २५ वष े होण्यापूवी र्ाठायचेच अशा णनधाराने भाषासांचालनालय कामाला लार्ले होते. 
भाषासांचालनालयाकिे या सांदभात कोिती कामणर्री सोपवण्यात आली आणि त्याने ती कशी पार पािली ते 
आता प्रथम पाहू या आणि त्यानांतर मर् जनतेच्या प्रणतणक्रया काय होत्या ते पाहू या.  
 



 
अनुक्रमणिका 

 

भाषा सांचालनालयाच्या कामणर्रीचा आढावा घेण्यासाठी म्हिून मी फेबु्रवारी १९९५ मध्ये भाषा 
सांचालकाांची मुलाखत घेतली, त्या वेळी त्याांनी मला एक िोटीशी णटप्पिीच सांदभासाठी णदली. मराठीकरिाचे 
धोरि राबणवण्यासाठी (हा खास सरकारी शब्द) – अांमलात आिण्यासाठी – आवश्चयक ती पूवगतयारी करिे 
आणि सरकारी यांििेला साहाय्य करिे असे भाषा सांचालनालयावर सोपवलेफया कामाचे थोिक्यात विगन 
करता येईल. त्याचा तपशील असा :  
 

१) प्रशासणनक पणरभाषा कोश व मार्गदशगक पुल््तका तयार करिे,  
२) शास्त्ीय व ताांणिक पणरभाषा तयार करिे,  
३) णवणधणवषयक अनुवाद व पणरभाषा तयार करिे,  
४) अथगसांकफपणवषयक प्रकाशने तसेच प्रशासणनक आहवाल आणि णवभार्ाांच्या णनयमपुल््तका याांचा 

अनुवाद करिे,  
५) मराठी भाषा प्रणशक्षि व परीक्षा आयोणजत करिे,  
६) सहदी भाषा परीक्षा आयोणजत करिे, तसेच महाराष्र राज्यातील कें द्र शासनाच्या कायालयात 

णिभाषा सूिाचा वापर करिे,  
७) मराठी टांकलेखन व लघुलेखन परीक्षा आयोणजत करिे,  
८) अफपसांख्य भाषाांतून अनुवाद करिे,  
९) शासन व्यवहारात मराठीचा अणधकाणधक वापर करण्यासांबांधीच्या धोरिाांची अांमलबजाविी – या 

दृष्टीने कायालयाांची तपासिी व त्याांना मार्गदशगन करिे.  
 
या नऊ प्रकारच्या कामाांची अणधक माणहती अशी :  

 
१) प्रशासनिक पनरभाषाकोश ि मागसदशसक प स्स्तका : या आधीच्या णववेचनाच्या ओघात भाषा 

सांचालनालयाच्या ‘पदनाम कोश’, ‘प्रशासन वाक्प्रयोर्’, ‘प्रशासणनक लेखन’ आणि ‘शासनव्यवहारात मराठी : 
सम्या, ्वरूप, प्रणक्रया’ या चार पु्तकाांचा उल्लेख आलाच आहे. त्यापाठोपाठ इ.स. १९७३ मध्ये 
‘शासनव्यवहार कोश’ हा सुमारे तीस हजार शब्दाांचा प्रशासणनक व्यवहारासाठी उपयुक्त असा कोश भाषा 
सांचालनालयाने काढला. त्या वळेचे मुख्य मांिी वसांतराव नाईक ह्याांचे या कोशाला प्रा्ताणवक आहे. त्यात 
त्याांनी ‘मराठीच्या मूळ प्रकृतीला व प्रवृत्तीला ज्यायोरे् बाध येईल अशा तऱ्हेने भाषेत उलथापालथ करण्याचा 
शासनाचा णवचार नाही,” असा णनवाळा णदलेला आहे.  
 

त्यानांतर ‘णवत्तीय शब्दावली’ मध्ये अथगसांकफपीय पणरभाषेतील पयायाांचे सांकलन उपलब्ध करून 
देण्यात आले तर ‘कायगदर्वशका’ या िोया पुल््तकेत प्रशासनातील पदनामे, वाक्प्रयोर्-वाक्यखांि याांचा 
अनुवाद इ.स. १९८१ त प्रणसद्ध केला. ‘कायगदर्वशका’ या पुल््तकेत शब्दयोजना, वाक्यरचना याांत नेहमी 
आढळिारे दोष कसे टाळावेत त्याचे सोदाहरि णववचेन व शवेटी शुद्धलेखनाचे णनयमही णदले आहेत. याखेरीज 
‘शुद्धलेखन णनयमावली’ ही १७ पषृ्ठाांची पुल््तका इ.स. १९८७ त प्रणसद्ध केली रे्ली.  
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२) शास्त्रीय ि तांनत्रक पनरभाषा तयार करणे : इ.स. १९६७ पासून णवषयवार उपसणमत्या नेमून 
आतापयंत णवज्ञान, कला, वाणिज्य, अणभयाांणिकी, वैद्यक इत्यादी णवद्याशाखाांशी सांबांणधत सुमारे २५ पणरभाषा 
कोश प्रणसद्ध करण्यात आले आहेत. आिखी ७-८ प्रकाशनाच्या मार्ावर आहेत, तर काहींच्या सुधाणरत आवृत्त्या 
णनघत आहेत.  
 

या कोशाांमध्ये णदलेले वरे्वरे्ळे पयाय णवद्यालयीन व महाणवद्यालयीन पाठ्यपु्तकाांमध्ये, वृत्तपिाांमध्ये, 
इतर प्रसारमाध्यमाांमध्ये व शासनाच्या ताांणिक के्षिातील भाषाव्यवहारात वापरले जात आहेत सकवा नाहीत हा 
एक ्वतांि सांशोधनाचा णवषय होऊ शकेल. प्रत्यके पणरभाषा कोशाच्या शवेटी वाचकाांसाठी एक प्रश्चनावली 
जोिायची आणि वाचकाांच्या प्रणतणक्रया अज्मावायच्या असा एक प्रयत्न भाषा सांचालनालयाने केला, परांतु 
त्याला फारसा प्रणतसाद णमळाला नाही असे कळले. कोशातील एखादा पयाय आविला नाही, पटला नाही तर 
त्याबद्दल दुसरा कोिता पयाय सुचवाल, असा एक प्रश्चन त्यात होता.  
 

तसेच इांग्रजी ग्रांथाांमधून इांग्रजी शब्दाांची यादी करून त्याचे मराठी पयाय इतर कोशाांतून काढून नांतर 
त्याांतील णनविक मराठी पयाय आपफया कोशात घ्यायचा अशी कोशणनर्वमतीची भाषा सांचालनालयाची नेहमीची 
पद्धत. त्याच्या जोिीला आिखी एक मार्ग चोखाळायचा प्रयत्न झाला होता. त्या त्या णवषयके्षिातील शासकीय 
णवभार्ाांना आवाहन करून भाषा सांचालनालयाच्या कोशात नसलेले पि णवभार्ाांना अििारे काही 
व्यवहारातील शब्द असतील तर कळवावेत अशी पिे पाठवली होती. पि त्यालाही प्रणतसाद णमळाला नाही असे 
समजले.  
 

३) निनिनिषयक अि िाद ि पनरभाषा तयार करणे : राज्य अणधणनयम, त्याांची णवधेयके (दुरु्ती 
णवधेयकाांसह), अध्यादेश, अणधणनयमाांखालील णनयम, णवणनयम, उपणवधी, अणधसूचना या सवांचा मराठी 
अनुवाद भाषा सांचालनालयात करण्यात येतो. याखेरीज इांणियन लॉां णरपोट्सगच्या धतीवर न्सयायालयीन 
णनिगयाांचाही मराठी अनुवाद करण्याचे काां सुरु करण्यात आले होते. पि आता ते बांद पिले आहे. ‘इांग्रजी 
महाराष्र कोि’ च्या धतीवर ‘महाराष्र अणधणनयमसांग्रह’ मराठीत करण्याचे कामही चालू आहे.  
 
कायद्याची अशी णवणशष्ट लेखनशलैी णवकणसत करून ‘न्सयायव्यवहार कोश’ णह कच्च्या ्वरुपात प्रकाणशत केला 
आहे. तर न्सयायदानात मराठीचा वापर करण्याच्या दृष्टीने न्सया. चांद्रशखेर धमाणधकारी याांच्या अध्यक्षतेखाली 
‘णवणधअनुवाद व पणरभाषा सल्लार्ार सणमती’ ची ्थापना झाली आहे. ‘मराठी णवणधशब्दावली’ तयार करिे आणि 
णवणधणवषयक प्रारूप लेखनाचे काम मूळ मराठीत करिे ही उणद्दष्टे या सणमतीला णदली आहेत असे समजते.  
 

४) अथससंकल्पनिषयक ि प्रशासनिक अििाल, नियमप स्स्तका इत्यादींचा अि िाद करणे : णवधान 
सभेत सादर होिारी अथगसांकफपीय प्रकाशने, णवभार्ाांच्या, कायालयाांच्या णनयमपुल््तका, चौकशी सणमत्याांचे 
अहवाल, कायालयाांतून वापरले जािारे प्रमाि, णवशषे व सवगसाधारि नमुने, शासन णनिगय, पणरपिके, 
मांणिमांिळ णटप्पण्या, णवत्तमांवयाांचे अथगसांकफपीय भाषि, राज्यपालाांचे अणभभाषि, लोकायुक्त अहवाल, 
महालेखापालाांचे लेखापरीक्षा अहवाल, लोकसेवा आयोर्ाच्या प्रश्चनपणिका अशा अनेकणवध ्वरूपाचा अनुवाद 
करण्यात येतो.  
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५) मराठी भाषाप्रनशक्षण ि परीक्षा आयोनजत करणे : अमराठी भाणषक कमगचाऱ्याांसाठी शासनाने 

प्रणशक्षिाचे वर्ग उघिले, त्याांच्या मार्गदशगनासाठी इांग्रजी माध्यमातून प्रशासणनक मराठीची ओळख करून देिारे 
‘राजभाषा पणरचय’ हे पु्तक प्रणसद्ध केले. सरकारी नोकरीतील अमराठी भाणषक कमगचाऱ्याांच्या / 
अणधकाऱ्याांच्या मराठी भाषा परीक्षा एतदथग मांिळामाफग त वषातून दोनदा आयोणजत केफया जातात. 
भाषासांचालक मांिळाचे पदणसद्ध अध्यक्ष असतात. सेवेत प्रवशे केफयानांतर सवग अमराठी भाणषकाांना ही परीक्षा 
अणनवायग असते.  
 

६) (अ) हिदी भाषा परीक्षा आयोनजत करणे : राजपणित व अराजपणित कमगचाऱ्याांच्या सहदी भाषा 
परीक्षा वषातून दोन वळेा एतदथग मांिळामाफग त घेण्यात येतात.  
 

(ब) मिाराष्ट्रातील कें द्र शासिाच्या कायालयांत नत्रभाषा सूत्राचा िापर करणे : महाराष्रातील कें द्र 
शासनाच्या कायालयाांमधून नामफलक, सूचनाफलक याांवर सहदी व इांग्रजी याांच्याबरोबरच मराठी भाषेचाही 
वापर केला जातो सकवा नाही हे पाहिे व त्याचा पाठपुरावा करिे हे काम णजफहाणधकाऱ्याांकिे सोपवण्यात आले 
आहे.  
 

७) मराठी टंकलेखि ि लघ लेखि परीक्षा ि प्रनशक्षण आयोनजत करणे : या सांदभात ‘मराठी 
लघुलेखन मार्गदर्वशका’ (१९६५), ‘मराठी टांकलेखन प्रवणेशका’ (१९६७) व ‘मराठी लघुलेखन” (१९७३) ही 
पु्तके भाषा सांचालनालयाने प्रकाणशत केली. णवशषे सणमती नेमून सहदी व मराठी दोन्सही भाषाांना उपयुक्त ठरेल 
असा एक कळफलक णवकणसत केला. ‘देवनार्रीचा एकरूप कळफलक’ हे पु्तक प्रणसद्ध केले. सरकारी 
नोकरीतील इांग्रजी लघुलेखकाांना / टांकलेखकाांना मराठी लघुलेखनाचे / टांकलेखनाचे प्रणशक्षि देिे, त्यासाठी 
बणक्षसे, प्रोत्साहनपर वतेनवाढी देण्याची योजना राबविे असे उपक्रम भाषा सांचालनालयाने यश्वी रीत्या पार 
पािले व आजही ते पार पािण्यात येत आहेत. प्रणशक्षि सक्तीचे आहे.  
 

८) अल्पसंख्याक भाषांतील अि िाद : सहदी, कन्नि, तेलर्ू, उदूग या अफपसांख्याक भाषाांमध्ये अनुवाद 
करण्याचे कामही भाषा सांचालनालयात केले जाते. शासनाचे महत्त्वाचे आदेश, सूचना इत्यादी त्या त्या 
णवभार्ाांच्या मार्िीनुसार व आवश्चयकतेनुसार त्या त्या णवभार्ाांच्या मार्िीनुसार व आवश्चयकतेनुसार त्या त्या 
भाषेत अनुवाणदत करून णदली जातात. 

 
९) शासिव्यििारात मराठीचा िापर, िोरणाच्या अंमलबजािणीसाठी कायालयांची तपासणी ि 

त्यांिा मागसदशसि : वरे्वरे्ळ्या कायालयाांना भेटी देऊन मराठीकरिाच्या दृष्टीकोनातून त्याांची तपासिी करिे, 
त्याांना मार्गदशगन करिे हे कामही केले जाते.  
 

वरील नऊ कामाांपैकी अनुवाद व कोशणनर्वमती ही पणहली चार कामे णवद्याणवषयक ्वरुपाची व मराठी 
भाषेच्या प्रत्यक्ष वापराशी सांबांणधत आहेत. तर नांतरची अफपसांख्याक व सहदी भाषाणवषयक कामे वर्ळता उवगणरत 
कामे मराठीच्या वापराच्या धोरिाच्या अांमलबजाविीसाठी पूरक, मार्गदशगक आणि पे्ररक ठरिारी आहेत. 
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पणहफया कामाांमुळे मराठी भाषेचे ्वरूप ठरले आहे व ठरिार आहे. तर इतर कामाांमुळे मराठीचा वापर वाढिार 
आहे, सुकर होिार आहे. माि ही कामे केवळ प्रशासकीय ्वरुपाची आहेत.  
 

मराठीचा वापर करण्यात टाळाटाळ करिाऱ्या कमगचाऱ्याांना-अणधकाऱ्याांना समज देण्यात यावी, त्याची 
दाखल त्याांनी न घेतफयास याांच्या र्ोपनीय अणभलेखात तशी नोंद घ्यावी व रीतसर णश्तभांर्ाची कारवाई 
त्याांच्याणवरुद्ध करावी अशा सक्त सूचना हल्ली शासनाने णदफया आहेत, त्याचाही फायदा मराठीचा अणधकाणधक 
वापर केला जाण्यासाठी होत आहे.  
 

इ.स. १९८५ पयंत म्हिजे महाराष्र राज्याच्या ्थापनेला पांचवीस वष े पूिग होतील तोपयंतच्या 
कालावधीमध्ये शांभर टके्क राज्यकारभार मराठीमधून करायचा असा सांकफप महाराष्र शासनाने सोिला होता. 
अथात याला पुढील र्ोष्टींचा अपवाद होता :  
 

१. अणधणनयम, २. णवधेयके, ३. वर्वजत प्रयोजने, ४. णदवािी व फौजदारी न्सयायालयाांतील णवणशष्ट बाबी, 
तसेच ५. बृहन्समुांबईतील उच्च न्सयायालयाच्या अधीन असलेली णदवािी न्सयायालायचे याांच्यामधील सवग 
कामकाज. ही पांचवीस वष े पूिग होण्यापूवीच इ.स. १९७९-८० हे वषग कें द्र शासनाने जाहीर केफयाप्रमािे 
‘राजभाषा वषग’ म्हिून साजरे करण्यात आले. त्या वळेी राज्यातील महत्त्वाच्या णठकािी पणरसांवाद, चचा 
व्याख्याने आयोणजत करण्यात आली. ‘लोकराज्य’ या सरकारी माणसकाचा ‘राजभाषा’ णवशषेाांक’ काढण्यात 
आला. त्या वषगभरात काही णनविक णवचारप्रवतगक लेखाांचे सांकलन ‘मांथन’ या नावाने पु्तकरूपाने प्रकाणशत 
करण्यात आले.  
 

राजभाषा वषात झालेफया या णवचार मांथनाकिे नजर टाकली तर असे लक्षात येते की, त्या 
वळेपयंतच्या मराठी भाषेच्या णवकासाची प्रर्ती व प्रर्तीचे ्वरूप या दोन्सहींबाबत उलटसुलट प्रणतणक्रया व्यक्त 
होत होत्या. बव्हांशी त्याांबाबत नाराजी व असमाधानाच णदसत होते. (सभासांमेलनातील भाषिे, वृत्तपिाांतील-
माणसकाांतील लेख याांद्वारे ही नाराजी व असमाधान आजपयंतही वळेोवळेी व्यक्त होत आले आहे). श्री. के. 
क्षीरसार्राांचा ‘मराठी भाषेचे सरकारी णशफपकार’ हा लेख ‘युर्वािी’ माणसकाच्या राजभाषा मराठी णवशषेाांकात 
(नोव्हेंबर-णिसेंबर १९७९) आला होता.²¹ त्यात त्याांनी आपले जुनेच मत पुनः ठासून साांणर्तले की, शासनाची 
भाषेचा णवकास करण्याची पद्धत याांणिक व णनजीव आहे. शब्दाांच्या कारखान्सयात बनवलेले शब्द भाषेत रुळत 
नसतात, भाषेचे ्वाभाणवक रूप ते णबघिवतात असा त्याांचा आरोप. पु.ल. देशपाांिे, ना. र्ो. कालेलकर अशा 
इतर अनेक मान्सयवाराांनीही शासकीय मराठीतील नवणनर्वमत शब्दाांबद्दल नाराजी व्यक्त केफयाचे णदसते. 
मराठीकिाची प्रर्ती असमाधानकारक आहे अशीही खांत ‘युर्वािी’ च्या त्याच अांकात ‘राजभाषेची दैन्सयाव्था’ 
या िॉ.र्.मो. पाटील याांच्या लेखात व्यक्त झालेली आहे. नवीन शब्द बनवण्याच्या भाषा सल्लार्ार मांिळाच्या 
कायगपद्धतीचे ते समथगन करतात, पि रे्फया वीस वषांत राजभाषेचा खेळखांिोबा झाला आहे व णतची अव्था 
दीनवािी व दयनीय झालेली आहे असे म्हिून, मांवयाांचे बोटचेपे धोरि आणि त्याचा हवा तसा लाभ उठवण्यात 
अणधकारी पटाईत यामुळे ताणत्त्वक दृष्टीने राजभाषापद णमळूनही व्यवहारात मराठीचा वापर अत्यफपच आहे, 
अशी खांत ते व्यक्त करतात.²²  
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इ.स. १९६६ मध्ये ‘णकलो्कर’ (मे १९६६) या माणसकात वसांत बापट याांनी ‘महाराष्र उर्वला-मराठी 
मावळिार?’ या शीषगकाचा लेख णलणहला होता.²³ काही णठकािी कमगकाांि म्हिून सकवा उपचार म्हिून 
मराठीचा वापर होत असला तरी त्यात खत्या श्रदे्धचा आढळ होत नाही, तसेच जनसामान्सयाांना ि कळिाऱ्या 
सांज्ञाांचा वापर फक्त वरून लादलेफया लोकशाहीलाच शोभनू णदसतो, अशी तक्रार त्याांनी केली होती. त्यानांतर 
जवळजवळ एक तप उलटून रे्फयानांतर इ.स.१९७९ मध्ये राजभाषा वषात त्या वेळचे भाषा सांचालक य.शां. 
काणनटकर याांनी मराठीकिाचे प्रमाि जेमतेम ३५ टके्क असफयाचे साांणर्तले.²⁴ वणरष्ठ शासकीय कमगचाऱ्याांचा 
मानणसक णवरोध आणि त्याांच्या व्यावहाणरक अिचिी अशी दुहेरी कारिे त्यामारे् आहेत असे त्याांनी ्पष्ट केले 
होते. मराठीत सरकारी कारभाराची र्द्य शलैी अजून णवकणसत झालेली नाही व पणरभाषा काही प्रमािात 
अनाकलनीय व दुबोध असिारच असेही त्याांनी तेव्हा साांणर्तले. तर इ.स. १९७६ मध्ये तत्कालीन मुख्य मांवयाांनी 
एकदा असे साांणर्तले होते की, राज्यकारभारातील मराठी दुबोध असफयामुळे बरेचदा णतचे इांग्रजीत भाषाांतर 
करून घ्याव ेलार्ते.  
 

प्रशासणनक मराठीणवषयी जनमत काय म्हिते ते पाहू रे्ले तर अधूनमधून सरकारी मराठीमधील 
नवणनर्वमत दुबोध शब्दाांवर, णवपरीताथगसूचक शब्दाांवर होिारी टीका चालूच असफयाचे णदसते. वाचकाांच्या 
पिव्यवहारात वृत्तपिाांमधून वळेोवळेी येिारी पिे या दृष्टीने बोलकी आहेत.  
 

बाशी येथे इ.स. १९८० मध्ये झालेफया अणखल भारतीय मराठी साणहत्य सांमेलनामध्ये ‘मराठी राजभाषा 
: लोकभाषा’ या णवषयावर एक पणरसांवाद झाला होता. त्यातील प्रमुख भाषिे मराठी साणहत्य पणरषद, आांर 
प्रदेश याांचे मुखपि असलेफया ‘पांचधारा’ या िैमाणसकात (जानेवारी-फेबु्रवारी-माचग १९८०) लेखारूपाने प्रणसद्ध 
झाली होती. त्याांचा येथे थोिक्यात परामशग घेिे योग्य होईल.²⁵  
 

इांदुमती केळकर याांच्या ‘मराठी असे आमुची मायबोली, जरी अजूनी ती राजभाषा नसे’ या लेखात 
त्याांनी म्हटले आहे की, राजभाषा सोपी असावी णक बोजि हा नांतरचा प्रश्चन आहे. प्रथम राजभाषा व्यवहारात 
उतरली पाणहजे. इांग्रजीचे सांपूिग उच्चाटन झाले तरच मराठीचा वापर सुरु होईल.²⁶  
 

िॉ.र.वा. मांचरकर याांनी आपली मते ‘आजचा भाणषक ्वधमग’ या शीषगकाच्या लेखात नमूद केलेली 
आहेत. सां्कृतणमणश्रत मराठी व इांग्रजीणमणश्रत मराठी दोन्सही सामान्सय मािसाच्या आटोक्याबाहेर आहेत व 
सामान्सय मािसाची मराठी नव्या युर्ाचा आशय अणभव्यक्त करण्यास अपुरी आहे. नवी मराठी आत्मसात 
करताना एका कष्टदायक प्रणक्रयेतून आपिास जावचे लारे्ल असे त्याांनी त्यात ्पष्ट केले आहे. नव ेपाणरभाणषक 
शब्द अथासह मनात प्रवशेावेत म्हिून पयायी कोशाांप्रमािेच सांकफपनाकोशही तयार कराव ेअसे त्याांनी सुचवले 
आहे. त्याचप्रमािे नोकरभरती व पदोन्नती या दोन्सहींसाठी मराठीच्या चाांर्ली ज्ञानाची परीक्षा आवश्चयक असली 
पाणहजे व मराठीचा आणि प्रणतष्ठेचा व आर्वथक समृद्धीचा सांबांध जोिला जावा म्हिजे मराठीचा वाढता वापर 
समथगपिे होईल असेही त्याांनी साांणर्तले आहे. ²⁷  
 

प्रा. द. पां. जोशी याांनी ‘राजभाषा-लोकभाषा : तत्त्व आणि व्यवहार’ या लेखात असे म्हटले आहे की, 
मराठी णह राजभाषा आहे तर ती यश्वीपिे सवग व्यवहारात वापरली जावी आणि त्यासाठी भाणषक णशक्षि व 
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ग्रांथालयीन चळवळ ही एक सामाणजक जबाबदारी मानली जावी. तसेच व्यवहाराधीष्ठीत कोश तयार केले 
जावते. समाजातील वैचाणरकता व अनुभवसमृद्धी हीच भाषेला मोठी करते. तेथे अनांत पाझर फुटले तर णवहीर 
तुिुांब भरते. राजभाषा हे पािी वर काढण्याचे साधन आहे. ²⁸  
 

तत्कालीन भाषा सांचालक व महाराष्र शासनाचे उपसणचव य.शां. काणनटकर याांचा ‘राजभाषा: कशी 
असावी ? कशी नसावी ?’ या शीषगकाचा लेख त्यात आहे.²⁹ या लेखात शासनाची राजभाषाणवषयक भणूमका पुनः 
एकदा ्पष्ट झाली आहे. इांग्रजी वाक्यरचनेची िाप पिलेफया व अनुवाणदत ्वरूपातील वाक्यरचनेमुळेच 
आजची मराठी दुबोध वाटते. मूळ मराठीत लेखन केले जाईल तेव्हा आपोआप ्वतांि शलैी तयार होईल व 
वाचकाांनाही णतची सवय होईल असा णवश्वास त्याांनी व्यक्त केला आहे. शवेटी “लोकाांच्या सहकायगणशवाय 
भाषेचा णवकास हा अकफपनीय आहे याची शासनाला जािीव आहे,” असे म्हिून कोित्याही सूचना 
कोिाकिूनही आफया तरी त्याांचा नव्याने णवचार करण्याची शासनाची तयारी आहे असेही म्हटले आहे. या 
पाश्वगभमूीवर रे्फया पांधरा वषात काही णवधायक बदल भाषाणनयोजनाच्या कायगपद्धतीत सकवा अांमलबजाविीच्या 
प्रणक्रयेत झाले आहेत का याचा कानोसा घेतफयास फारसे समाधानकारक णचि णदसत नाही, असे खेदपूवगक 
म्हिाव ेलार्ते.  
 

अशोक केळकर याांचा ‘पांचधारा’ िेमाणसकातील लेख ‘राजभाषा मराठीचा वाद’ म्हिजे त्याांचे वरील 
पणरसांवादातील अध्यक्षीय भाषि असून ते त्याांचा ‘वैखरी’ या पु्तकात समाणवष्ट आहे. तसेच त्याच पु्तकात 
त्याांचा ‘राजभाषा वषाचे एक फणलत’ हा ‘महाराष्र टाइम्स’ मध्ये प्रणसद्ध झालेला लेखही सां्काणरत ्वरुपात 
समाणवष्ट आहे. हे दोन्सही लेख सणव्तर व णवषयाच्या जवळजवळ सवगच अांर्ाांना ्पशग करिारे आहेत.³⁰  
 

‘राजभाषा वषाचे एक फणलत’ या लेखात त्याांनी मराठी भाषेसाठी एक ्वतांि णवकास सां्था ्थापन 
करावी अशा प्र्तावाची सणव्तर माणहती णदली आहे. मराठी भाषेच्या सवांर्ीि णवकासाचे काम या सां्थेकिून 
अपेणक्षत असले तरी त्यात शासनाला मराठीच्या योजनापूवगक णवकासाणवषयी सल्ला-सूचना देिे हे देखील एक 
प्रमुख काम नमूद केले आहे. हा प्र्ताव सुदैवाने फलदू्रप होऊन णद. १ मे १९९२ रोजी ‘राज्य मराठी णवकास 
सां्था’ ्थापनही झाली आहे. णवणवध के्षिाांत होिारा मराठीचा वापर अणधकाणधक रु्िवत्तापूिग होत जावा 
यासाठी प्रयत्नशील राहावे व मराठी भाषेच्या अणभवृद्धीची प्रणक्रया णनयोजनपूवगक र्णतमान करावी, ही या 
सां्थेच्या ्थापनेमार्ील दोन मुख्य उणद्दष्टे आहेत. प्रशासणनक मराठीच्या णवकासाला या सां्थेचा कसा व 
णकतपत हातभार लार्तो ते आता काळच ठरवील.³¹  
 

‘राजभाषा मराठीचा वाद’ या आपफया लेखात शासनव्यवहारातील मराठीची तीन प्रमुख तत्त्व े त्याांनी 
साांणर्तली आहेत : १) पाणरभाणषक शब्दाांखेरीज इतर शब्द सोपे असावते, २) वाक्याांची मोििी आिवळिाची 
नसावी, ३) शासकीय भाषाशलैी नेमकी व सुटसुटीत असावी. र्. पर. प्रधानाांनी १९६५ मधील चचासिामध्ये 
बोलताना सरकारी भाषेत कृणिम िामिौल नसावा असे म्हटले होते. परांतु एरवी सरकारी भाषेवर 
सवगसाधारिपिे होिाया टीकेत नवणनर्वमत शब्दाांवरच भर णदला जात असे. या पाश्वगभमूीवर सरकरी भाषेच्या 
शलैीणवषयी त्याांनी केलेले णववचेन मोलाचे आहे. केळकराांनी मराठी राजभाषेच्या शलैीचे विगन हमखास 
शब्दबाांबाळ आणि मुख्य मुद्द्ाला ्पशग करायला आळस करिारी असे केले आहे. त्याचबरोबर ती अकारि 
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उद्धत सकवा सौजन्सयशून्सय असते असेही ते म्हितात. लेखखाांना उते्तजन देण्यासाठी णनर्वमलेफया एका 
णनमसरकारी योजनेतील एक कमालीचे उद्धट व तुच्ितादशगक करारपि वाचून दुखावलेली एक लेणखका मी 
पाणहली आहे असे ते म्हितात. परीके्षतील उत्कृष्ट यशाबद्दल कमगचाऱ्याचे औपचाणरक अणभनांदन करिारे एक 
शासकीय पि पाहण्यात आले. त्यामध्ये नुसता णदलखुलास र्ौरव करण्याऐवजी त्याच्या जोिीला “आपला 
व्यासांर् कामाच्या दृष्टीनेही उपयुक्त ठरेल असे वाटते,” असा अणभप्राय व्यक्त करण्यात आला होता. ही अपेक्षा 
त्याच पिात व्यक्त करण्याची एवढी र्रज होती का ? अणभनांदनामुळे त्याला आलेला हुरूप त्यामुळे नक्कीच 
उिावला असेल. अथात अशी उदाहरिे अपवादानेच आढळतात. केळकर या ्नादभात म्हितात, शासकीय 
शलैी हा शवेटी शासकाच्या व्यल्क्तमात्वाचा आणवष्कर म्हिून सरकारी कायगलयातील एक उदाहरि 
पाहण्यासारखे आहे. या उदाहरिात शलैी उद्धट वा सौजन्सयशून्सय तर नाहीच नाही, उलट अर्दी आजगवाची 
आहे. सरकारी महाणवद्यालयातील प्राध्यापकाांना णवद्यापीठीय पणरक्षाांमध्ये समवके्षक (‘इल्न्सव्हणजलेटर’ यासाठी 
शासकीय कोशात णदलेला शब्द) म्हिून काम करिे सक्तीचे नसते, आपखुशीचे असते. या सांदभातील 
महाणवद्यालयाचे हे पणरपिक पाहा :  
 

“ह्या परीके्षच्या सुचारू सांचालनासाठी प्रपाठक, अणधव्याख्यात्याांकिून भरीव मोलाच्या सहकायाची 
अपेक्षा आहे. उपरोकेत परीके्षत आपि पयगवके्षकाचे कायग करून, उपरोक्त परीक्षा यश्वीरीत्या पार पािण्यास 
सहकायग कराव ेही णवनांती.”  
 

केळकराांनी याच लेखात नवीन शब्दणनर्वमतीबद्दल एक णवधायक सूचना केली आहे. ती अशी की, 
मराठी-इांल्ग्लश-सोप्या मराठीत सोदाहरि अथगणववरि (व्याख्या नव्हे) असा एक लघुकोश प्रणसद्ध करावा. 
आखूिसशर्ी व बहुदुधी पणरभाषा जेवढी वापरायला सोयीची तेवढी घिवायला अवघि असते हे माि त्याांनी 
मान्सय केले आहे. शासनव्यवहार कोशातील काही पयायाांची िाननी करून त्याांनी असे मट व्यक्त केले आहे की, 
तीन टके्क शब्दाांना तरी अणधक योग्य प्रणतशब्द णमळाले असते. अशा थोिक्या शब्दाांवरून सांपूिग कोशालाच दोषी 
ठरविे हे कोशकत्यांवर अन्सयाय करिारे ठरेल या समथगनपर युल्क्तवादाला उत्तर म्हिून की काय, ते म्हितात 
: “भात खाताना लार्लेले खिे लक्षात राहतात, पोटात रे्लेफया णशताांची कोिी मोजदाद करीत नाही.” 
शासनाने म्हिजे सरकारने हा प्रश्चन चाांर्फया अथाने प्रणतष्ठेचा करावा आणि तपासिी सणमती नेमून 
शासनव्यवहार कोशाची एक सुधाणरत म्हिजे सुधारलेली आवृत्ती काढावी आणि त्याची बदनामी थाांबवावी, अशी 
सूचना आपफया लेखाच्या शवेटी त्याांनी केली आहे.  
 

या सांदभात भाषासांचालकाांकिून अलीकिेच णमळालेफया माणहतीपर णटप्पिीत िोकावले तर काय 
णदसते ? आजही शासनाचे म्हििे असे आहे की, पाणरभाणषक सांज्ञाांच्या सांदभात टीका करिाऱ्या व्यक्तींनी 
टीका करण्याआधी ‘शासनव्यवहारात मराठी’ हे शासनाचे पु्तक वाचून पणरभाषाणनर्वमतीची सम्या, ्वरूप व 
प्रणक्रया समजावनू घेतली तर त्याांच्या शांकाांचे णनरसन होईल.  
 

हे झाले पाणरभाणषक शब्दाांणवषयी. प्रत्यक्ष मराठीच्या वापराचे प्रमाि णकती आहे याचा णवचार केला तर 
णतथेही णनराशाच पदरी येते. दुदैवाची र्ोष्ट अशी णक, आज इ.स. १९९५ साली देखील सत्त्वशीला सामांत याांना 
“मराठी नसे आमुची मायबोली, जरी आज ती राजभाषा असे” असे म्हिून हळहळ व्यक्त करावी लार्ली आहे.³² 
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व्हावा णततका मराठीचा वापर सरकारी कारभारामध्ये न होण्यामारे् ‘झारीतील शुक्राचायग’ कोिते आहेत त्याचे 
परखि णववचेन त्याांच्या या लेखात त्याांनी केले आहे. एखादा कायदा सांमत करूनही त्याची अांमलबजाविी 
वषानुवष े न करिे ही कायद्याची घोर फसविूक आहे, सरकारने व णवणधमांिळानेही जनतेची णदशाभलू 
चालवली आहे असे ्पष्टच आरोप त्याांनी केले आहेत. माजी भाषासांचालक न.ब. पाटील याांनीही वृत्तपिात 
याबाबत दोन-तीन पिे णलणहली होती आणि ्वतः सत्त्वशीला सामांत याांनी णद. २९ नोव्हेंबर १९९३ च्या 
‘लोकसत्ता’ मध्ये ‘सूयग उर्वला पि कोंबिां झाकलेलां च’ या शीषगकाने एक लेख णलणहता होता, त्याचीही 
आठवि त्याांनी आपफया ‘रुची’ मधील लेखात करून णदली आहे.  
 

इ.स. १९८० साली बाशी साणहत्य सांमेलनात बोलताना त्या वळेेच्या भाषा सांचालकाांनी म्हटले होते की, 
कोित्याही सूचना कोिाकिूनही आफया तरी त्याांच्या नव्याने णवचार करण्याची शासनाची तयारी आहे. त्या 
अनुषांर्ाने रे्फया पांधरा वषांत भाषा सांचालनालयाच्या कामकाज पद्धतीत काही फरक झालेला णदसतो का ? 
एका शब्दात उत्तर द्यायचे तर ‘नाही’ असेच म्हिावे लारे्ल.  
 

बाशी साणहत्य सांमेलनात र.बा. मांचरकराांनी अशी सूचना केली होती की, सांकफपनाकोश तयार व्हावते. 
नोकरभरती व पदोन्नती या दोन्सहींसाठी मराठीच्या चाांर्फया ज्ञानाची परीक्षा आवश्चयक असावी. द.प. जोशी याांची 
सूचना अशी होती की, व्यवहाराधीष्ठीत कोश केले जावते. अशोक केळकराांचीही सूचना होती की, सोप्या 
मराठीत सोदाहरि अथगणववाहरि असा एक लघुकोश तयार करावा. तसेच शासनव्यवहाराची सुधारलेली 
आवृत्ती काढावी व त्याची बदनामी थाांबवावी. याांपैकी एकही सूचना णवचारात घेतली रे्ली नाही असे णदसते.  
 

सरकारी कामकाजातील मराठी कृणिमतेवर, दुबोधातेव्र, ल्क्लष्टतेवर व अविांबरावर कायम कुठे ना 
कुठे ताशरेे मारले जात होते. सरकारी कामकाजातील मराठीत हे दोष णशरण्याचा धोका सांभवतो हे जािून खरे 
तर भाषा सांचालनालयाच्या मार्गदशगनपर पु्तकात णकत्येक मौणलक व व्यावहाणरक सूचना केफया होत्या. 
आपले कोश मार्गदशगक ्वरूपाचे आहेत, णनिायक नाहीत हे वारांवार ्पष्ट केले होते. असे असूनही असे दोष 
प्रशासणनक मराठीत का सापिावते ते कळून घेण्याची र्रज होती. राज्यकारभरात मराठी भाषेचा वापर 
करण्याचे जे धोरि शासनाने ्वीकारले होते त्यामारे् मुख्य प्रयोजन एकाच होते, ते हे की, लोकशाहीमध्ये 
लोकाांना जा्तीत जा्त सक्रीय सहभार् घेता यावा म्हिून लोकाांच्या भाषेत राज्यकारभार करायचा. 
राज्यकारभाराची भाषा लोकाांना समाजात नसेल तर त्या मूळ प्रयोजानालाच मूठमाती णमळाफयासारखे झाले. 
पि खरोखरच आशा आरोपाांत काही तर्थ्य आहे का ? असफयास त्याची कारिे कोिती ? नसेल तर मर् असे 
आरोप का व्हावते ? दोष दूर करण्यासाठी काय कता येईल ? असे अनेक प्रश्चन या सांदभात उभे राणहले होते.  
 

मराठी भाषेचा प्रशासणनक के्षिातील वापरासाठी होत असिारा णवकास चुकीच्या मार्ाने होतो आहे; 
सकबहुना खऱ्या अथाने प्रशासणनक मराठी पुरेशी णवकणसत झालेलीच नाही, असे हे आरोप होते. त्या आरोपाांची 
सत्यासत्यता पिताळायची व न्सयाय्याण्याय्य्ता जोखायची आणि वारी सवग प्रश्चनाांची उत्तरे शोधायची तर णनव्वळ 
पांणिती थोटापेक्षा व व्यल्क्तणनष्ठ अणभप्रयाांपेक्षा काही व्तुणनष्ठ आभासाची र्रज होती. त्यासाठी प्लरात्याक्ष 
प्रशासन के्षिातील मराठीचे नमुने र्ोळा करून, त्याांचे णवश्लेषि करून णनष्कषग माांिण्याची र्रज होती. म्हिून 
मी वरे्वरे्ळ्या कायालयाांत सहिून प्रशासणनक मराठीचे नमुने र्ोळा केले. वृत्तपिाांत प्रणसद्ध होिाया जाणहराती, 
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सूचना याांमधून प्राणतणनणधक नमुने णनविले आणि त्याांचा साांर्ोपाांर् अभ्यास करून काही णनष्कषग काढले. मराठी 
भाषेच्या सांदभात अशा प्रकारचा अभ्यास प्रथमच होत असफयाने आणि हा अभ्यास करताना भाषावैज्ञाणनक 
अभ्यासात पोटभाषा वा बोली याांच्यासाठी नेहमी वापरफया जािाऱ्या पद्धतीपेक्षा वरे्ळी पद्धत अवलां बावी 
लार्फयामुळे अभ्यासाच्या आधारसामग्रीचे व अभ्यासपद्धतीचे पद्धत अवलां बावी लार्फयामुळे अभ्यासाच्या आधार 
सामग्रीचे व अभ्यासपद्धतीचे थोिक्यात णववचेन पुढे णदले आहे.  
 
अभ्यासाची सामग्री ि अभ्यासपद्धती  
 

अभ्यासाची सामग्री : आधुणनक प्रशासणनक मराठीच्या वाटचालीचा अभ्यास म्हिजे इ.स. १९६० पासून 
आतापयंत णवकणसत झालेफया प्रशासणनक मराठीचा अभ्यास होय. म्हिून प्र्तुत अभासासाठी इ.स.१९६० ते 
१९९५ या ३५ वषांच्या काळातील णलणखत ्वरूपातील प्रशासणनक मराठी भाषा णवचारात घेतली आहे. यासाठी 
मुणद्रत व चक्रमुणद्रत, टांकणलणखत व ह्तणलणखत अशा सवग प्रकारच्या नमुन्सयाांच्या प्रती र्ोळा केफया आहेत. ते 
करताना, प्रशासणनक लेखनात आढळिाऱ्या बहुतेक सवग प्रमुख प्रकाराांचे तसेच प्रशासनाच्या सवग ्तराांवरील व 
सवग णदशाांनी होिाया भाणषक व्यवहाराचे नमुने णनविण्याची काळजी घेतली आहे. सहसा=णकय यांििा ही 
मराठी भाषेचा प्रशासणनक भाषा म्हिून वापर करिारी सवांत मोठी व व्यापक यांििा असफयामुळे आणि 
प्रमािभतू प्रशासणनक मराठीचे ्वरूप घिवण्यास व रुळवण्यास ती णवशषे जबाबदार असफयामुळे सरकारी 
के्षिातील प्रशासन यांिािेद्वारे होिाऱ्या भाणषक व्यवहाराचे नमुने सवाणधक प्रमािात वापरले आहेत. याणशवाय 
णनमसरकारी व खाजर्ी के्षिाांतील प्रशासणनक भाषेचे नमुने र्ोळा केलेले आहेत. तसेच या सवग के्षिाांमधील 
जनता सांपकाच्या प्रशासणनक भाषेचे नमुने देखील र्ोळा केलेले आहेत. या नमुन्सयाांचा अभ्यासाची आधारसामग्री 
म्हिून वापर करायचा असफयाने रीतसर परवानर्ीसह णवणवध कायालयाांमध्ये जाऊन प्रत्यक्ष व्यवहारातील 
प्रशासणनक भाषेचे अनेकणवध नमुने वाचून त्याांतून णवणवध प्रकारच्या सूचक नमुन्सयाांची णनवि केलेली आहे. अशा 
प्रकारे (१) सामान्सय पिव्यवहार (साप); (२) कायालयीन णटप्पण्या (काटी); (३) अणधसूचना (असू); (४) 
आदेश (आ); (५) सूचना (सू); (६) जाणहराती (जा); (७) प्रणसद्धीपिके (प्रप); (८) प्रमािप्रपिे (प्रप्र); (९) 
णनयम; (१०) अहवाल; (११) णनयमपुल््तका; (१२) पणरपिके (पप); (१३) शासनणनिगय (शानी); (१४) 
णनणवदा सूचन (णनसू) असे चौदा प्रकारचे नमुने र्ोळा करून त्याांचा अभ्यास केला आणि णनयम, णनयमपुल््तका 
व अहवाल हे दीघग ्वरूपाचे प्रकार वर्ळून उवगणरत अकरा नमुना-प्रकाराांच्या एकूि एकश ेिेपन्न नमुन्सयाांचा सूक्ष्म 
व व्तुणनष्ठ अभ्यास केला आहे. या नमुन्सयाांपैकी काही णनविक नमुने पणरणशष्ट तीन म्हिून जोिलेले आहेत.  
 

तसेच मराठी भाषेच्या प्रशासनके्षिातील वापराबाबत आणि लेखनपद्धती व शब्दयोजना या सांदभात 
मार्गदशगनपर म्हिून महाराष्र शासनाच्या वतीने णलणहफया रे्लेफया ‘प्रशासणनक लेखन’, ‘प्रशासन वाक्प्रयोर्’ या 
पु्तकाांचा व ‘शासनव्यवहार कोश’ या शब्दकोशाचा ्थूल परामशग घेतला असून शासन व्यवहार कोशामधील 
दर पन्नासाव्या पानावरील सवग शब्दाांचे असे एकूि बारा पषृ्ठाांवरील ४६८ इांग्रजी शब्दाांचे ८६७ पयाय णवशषे 
अभ्यासासाठी णनविले आहेत.  

आधुणनक जर्ात प्रशासणनक भाषेमध्ये काही प्रसांर्ी णवधीके्षिणवणशष्ट वा शास्त्के्षिणवणशष्ट भाषाही काही 
प्रमािात णमसळलेली असते. णनविलेफया नमुन्सयाांमध्ये अशी ्थळे आढळली त्या त्या णठकािी त्या त्या 
के्षिणवणशष्ट भाषा प्रकाराांचही णवचार प्रशासणनक भाषेचा सीमाांत के्षिणवणशष्ट भाषाप्रकार म्हिून केला आहे.  
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प्रमाणक ठरनिण्यासाठी िापरलेली िेगळी सामग्री : आधुणनक प्रशासणनक मरठीच्या णवणवध 

भाषावैज्ञाणनक वैणशष्याांचे पणरिामकारक सांवादसां्थापनाच्या दृष्टीने यथाथग मूफयमापन करण्यासाठी, 
शब्दयोजना व वाक्यरचना या मुलभतू व महत्त्वाच्या भाणषक घटकाांची सवगसाधारि मराठीतील तत्सम 
घटकाांच्या सामान्सय ्वरूपाशी तुलना करिे जरूर होते. अशा तऱ्हेची सवगसाधारि मराठी भाषेतील 
भाषावैज्ञाणनक वैणशष्ये ्पष्ट होतील असे सामान्सय ्वरुपाबाबतचे सांशोधन करून काढलेले णनष्कषग तुलनेसाठी 
हाताशी नसफयामुळे अन्सय मार्ाने ही माणहती शोधावी लार्ली. यासाठी महाराष्र राज्यातील णशक्षितज्ञाांनी 
महाराष्र राज्य पाठ्यपु्तक णनर्वमती व अभ्यासक्रम सांशोधन मांिळ, पुिे याांच्या वतीने तयार केलेफया क्रणमक 
पाठ्यपु्तकाांतील नमुने यादृल्च्िक पद्धतीने णनविून त्याांचे शब्दयोजना व वाक्यरचना याांबाबत णवश्लेषि केले. 
पणहफया म्हिजे मातृभाषेच्या ्तरावरील भाषा म्हिून मराठी भाषेच्या शालेय अभ्यासासाठी तयार केलेफया 
इयत्ता सातवी, आठवी, नववी व दहावी याांच्या पाठ्यपु्तकाांतून पुढे नामम केफयाप्रमािे प्रत्येकी चार असे 
एकूि सोळा उतारे णनविून याांचा प्रबांधामध्ये सामान्सय मराठीचे ्वरूप व्यक्त करिारे नमुने म्हिून वापर केला. 
या नमुन्सयाांचा तपशील पुढीलप्रमािे :  
 

बालभारती-प स्तक ३ (इयत्ता सातवीसाठी), १९७७  
नमुना क्रमाांक ७.१ : र्षृ्ठ १३.  
“एकदा सुटीत काही णदवस.... लाँच मारे् घ्यायला साांणर्तले.”  
नमुना क्रमाांक ७.२ : र्षृ्ठ ६२.  
“आिखी एक मौजेचे उदाहरि साांर्तो .... हाही एक ज्ञानेश्वरच.”  
नमुना क्रमाांक ७.३ : र्षृ्ठ १००.  
“घरी आलो .....णतचीही अव्था तशीच झाली होती.”  
नमुना क्रमाांक ७.४ : र्षृ्ठ १४२.  
“आतले आणि बाहेरचे हाही एक .... सांप नको म्हिू लार्तात.”  
 
क मारभारती-प स्तक १ (इयत्ता आठवीसाठी), १९७८  
 नमुना क्रमाांक ८.१ : र्षृ्ठ १२.  
“काळू लहान असेपयंत.... जोराची उसळी मारून माि ते रे्लां .”  
नमुना क्रमाांक ८.२ : र्षृ्ठ ३७.  
“आम्ही या सुमाराला राजाजे्ञ याांच्या....काळ्या-पाांढऱ्या पट्याांकिे असे.”  
नमुना क्रमाांक ८.३ : र्षृ्ठ ६९.  
“तू कधी रानावनातून सहिला आहेस काय ? .... तो आपला भव्य णपसारा पसरतो !”  
नमुना क्रमाांक ८.४ : र्षृ्ठ ८५.  
“सेवा ग्रामशी झालेली ही माझी पणहली भेट... सारां भकास वैराि – उदास सारां !”  
 
क मारभारती-प स्तक २ (इयत्ता नववीसाठी), १९७४  
 नमुना क्रमाांक ९.१ : र्षृ्ठ २३.  
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“णनजामाची सात-आठ हजार फौज.... तहाला मान्सयता णदली.”  
नमुना क्रमाांक ९.२ : र्षृ्ठ ६४.  
ग्रांथालयाच्या णनन्सदकाांना .... पणढक मनुष्याच्या हातून होत नाही.”  
नमुना क्रमाांक ९.३ : र्षृ्ठ ८३.  
“राजा हे सायाची लोकाांचे ...िोके उिवलेही जात असेल.”  
नमुना क्रमाांक ९.४ : र्षृ्ठ ११७.  
“िॉ. बाबासाहेब पुण्यात आले की.... बाबासाहेबच ज्ञानमय झाले होते.”  
 
क मारभारती-प स्तक ३ (इयत्ता दहावीसाठी), १९७६  
 नमुना क्रमाांक १०.१ : र्षृ्ठ १०.  
“आमच्या जहामदग इांग्रज सरकारच्या .... पोट भरण्यास जातात.”  
नमुना क्रमाांक १०.२ : र्षृ्ठ ३२.  
“सवग तरुिाांना कळावयास हव ेकी....जनसेवचेे व्रत का पत्करू नये ?”  
नमुना क्रमाांक १०.३ : र्षृ्ठ ६६.  
“सायांकाळी सृष्टीचे ्वरूप पार पालटून .... कोठिीलाही कुलूप पिले.”  
नमुना क्रमाांक १०.४ : र्षृ्ठ ९६.  
“मातीची ही माहती र्ाण्यासाठी ...बरिी जमीन त्याांनी सरकारकिे माणर्तली.”  

 
अभ्यासपद्धती  
 

आधुणनक प्रशासणनक मराठी हा मराठी भासेह्चा वापरमुलक व उपयोजनणनष्ठ भाषाभेद असफयामुळे 
त्याच्या अभ्यासासाठी भौर्ोणलक, काणलक सकवा सामाणजक या उपयोजकणनष्ठ भाषाभेदाांच्या अभ्यासासाठी 
वापरण्यात येिाऱ्या पद्धतीपेक्षा णभन्न पद्धत वापरिे आवश्चयक होते. उपयोजकणनष्ठ भाषाभेदाांचा अभ्यास 
करताना त्या बोलीचे प्रत्यक्ष नमुने र्ोळा करण्यात येतात व नांतर त्या नमुन्सयाांचे भाषावैज्ञाणनक णवश्लेषि व 
व्याकरणिक पथृक्करि करून ध्वणनणवचार, रूपणवचार, अथगणवचार, वाक्यणवचार व णलणपणवचार अशा णवणवध 
अांर्ाांनी त्या बोलीचे विगन करिे, ही पद्धत सामान्सयतः वापरली जाते. वापरमूलक भाषाप्रकार हा णवणशष्ट 
कायाच्या णसद्धीसाठी हेतुपुर्सर वापरण्यात येत असतो. त्यामुळे बोली भाषेच्या अभ्यासासाठी वापरण्यात 
येिाऱ्या पद्धतीने केवळ भाषावैज्ञाणनक व रचनात्मक वैणशष्याांचे विगन करून त्याचा अभ्यास पूिग होत नाही. 
त्याखेरीज त्या पद्धतीने काही कायगके्षिणवणशष्ट भाषाप्रकाराांचा अभ्यास केफयानांतर णवणशष्ट व्याकरणिक रचनाांची 
वारांवारता, धाटिीची व्यल्क्तणनरापेक्षता आणि काही के्षिणवणशष्ट शब्दाांचा वापर या र्ोष्टी वर्ळता, 
कायगके्षिणवणशष्ट भाषाप्रकार सामान्सय व्यवहाराच्या प्रमाि भाषेपेक्षा फारसा वरे्ळा असफयाचे आढळत नाही, असे 
कॉिगर याांना णदसून आले होते. ³³  
 

मराठी भाषेच्या सांदभात कोित्याही एखाद्या कायगके्षिात वापरफया जािाऱ्या भाषेचा भाषाणवज्ञानाच्या 
दृणष्टकोनातून अभ्यास कसाां करावा त्याचे एकही उदाहरि मार्गदशगनासाठी उपलब्ध नव्हते. त्यामुळे पािात्याांनी 
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केलेफया णववेचनाच्या आधारेच प्रशासणनक मराठीच्या अभ्यासाची पद्धत ठरवावी लार्ली. िेल्व्हि णक्र्टल 
याांनी आपफया ‘सलल्ग्वल््टक्स’ या पु्तकात अशा अभ्यासाचे पुढीलप्रमािे तीन टप्पे सुचवलेले णदसले.³⁴ :  

१) भाषेच्या णवणशष्ट कायगके्षिातील प्राणतणनणधक नमुने णनविायचे. (नमुने कसे णनविायचे ते साांर्ताना 
ते साांर्ताना जे. एणलस व जे.एन. उरे याांनी ‘यसूजर् इांयूइणटव्ह जजमेंट’ असे शब्द वापरले आहेत.³⁵ ) ;  
 

२) त्याांची शब्दयोजना, व्याकरणिक सांरचना व धाटिी या सांदभातील त्याांची ठळक वैणशष्ये व लक्षिे 
शोधून काढायची; आणि  
 

३) त्या वैणशष्याांचे विगन करून ‘पणरिामकारकता,’ ‘यशल््वता’ अशा णवणवध णनकषाांवर त्या 
वैणशष्याांचा परामशग घ्यायचा.  
 

आधुणनक प्रशासणनक मराठीचा अभ्यास याच तीन टप्प्याांद्वारे करण्याचे ठरवले आणि मराठीच्या 
वापरामार्ील अणधभाणषक प्रयोजन व प्रशासणनक मराठीचे अांणतम णनयोणजत कायग या सांदभात 
पणरिामकारकता, यशल््वता व समपगकता जोखिे हे सवांत महत्त्वाचे मानले.  
 

आधुणनक प्रशासनाचे कायग लोकानुसरी पद्धतीने लोककफयाि साधने हे आहे. प्रशासनाचे हे कायग 
यश्वी व्हावे म्हिून प्रजेचे सहकायग णमळवण्यासाठी प्रजेशी सांवादसां्थापन साधिे हे प्रशासणनक भाषेचे कायग 
आहे. प्रशासणनक मराठीच्या वापरामार्ील प्रयोजनही ती भाषा प्रजेस आकलनीय असावी हेच आहे. या दृष्टीने 
प्रशासणनक भाषीची पणरिामकारकता व समपगकता पाहिे म्हिजे प्रशासणनक भाषा आजच्या सामाणजक 
पणरल््थतीमध्ये पुरेशी सांवादसां्थापनक्षम, सांदेशवहनक्षम व यथोणचत आहे सकवा कसे हे पाहिे होय असे लक्षात 
आले. यामुळे प्रशासणनक मराठीचे ्वरूप अभ्यासताना णतची सांवादसां्थापनक्षमता, सांदेशवहनक्षमता व 
यथोणचतता जोखण्यासाठी उपयुक्त ठरतील अशा बाबींवर भर णदला आहे.  
 

प्रथम आधुणनक प्रशासणनक मराठीच्या भाषावैज्ञाणनक वैणशष्याांचा पुढील चार प्रकाराांनी केलेला 
साांर्ोपाांर् विगनात्मक अभ्यास माांिला आहे :  
 

१) लेखन पद्धतीची वैणशष्ये पाहण्यासाठी लेखनाचे णवणवध प्रकार व त्याांत वापरत असलेले णवणवध 
मायने तसेच लेखनशुद्धीचे ्वरूप (शुद्धलेखन व णवरामणचन्सहे) याांचा णवचार केला आहे.  
 

२) प्रशासणनक मराठीच्या लेखनधाटिीचा अभ्यास करताना सौजन्सयपूिगता, शब्दबांबाळपिा, 
काटेकोरपिा, णनःसांणदग्धता, व्तुणनष्ठता, अणधकारपदसापेक्षता, अनलां कृतता, व्यल्क्तणनरपेक्षता याांचा णवचार 
केला आहे. (येथे लेखनधाटिी हा शब्द नेहमीच्या साणहल्त्यक वा वैयल्क्तक शलैीपेक्षा वरे्ळ्या ्वरुपाची 
‘व्यल्क्तसांदभगणनरपेक्ष सामुणहक शलैी’ या अथाने वापरला आहे. या प्रकाराच्या शलैीबाबत िेल्व्हि णक्र्टल व 
िेरेक िेव्ही याांनी आपफया ‘इन्सवे् टीरे्सटर् इांल्ग्लश ्टाईल’ या पु्तकात पषृ्ठ १० वर णववचेन केले आहे).³⁶  
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३) शब्दयोजनेची वैणशष्ये पाहण्यासाठी शब्दाांची के्षिणवणशष्टता, उच्चारसुलभता (जोिाक्षरयुक्तता), 
प्रादेणशकता, परभाषाप्रभाव, सां्कृतणनष्ठता व यथाथगता याांचा णवचार केला आहे.  

४) वाक्यरचनेमध्ये वाक्याांची शब्दसांख्येतील लाांबी, णवणशष्ट प्रयोर्, अथग, पुरुष, व्याक्याांची णशणथलता, 
वाक्यरचनेवरील परभाषेचा व प्रादेणशक पोटभाषाांचा प्रभाव, वाक्याांचे णमश्र, सांयुक्त व केवळ हे प्रकार याांचा 
णवचार केला आहे.  
 

णवणशष्ट सामाणजक पणरल््थतीत भाषेचे अचूक व सांपकग  रूप वापरले रे्ले तरच त्या भाषेद्वारे अपेणक्षत 
असलेले कायग पणरिामकारकतेने व उत्तम रीतीने साध्य होिार असते. म्हिूनच प्रशासणनक मराठी भाषेचे 
प्रयोजन व कायग पूिग होण्यासाठी, मराठी भाषा प्रशासन के्षिात अपेणक्षत णरत्या पणरिामकारक व समपगक आहे 
सकवा नाही हे पाणहले आहे. हा अभ्यास करताना बदललेली सामाणजक पणरल््थती णवचारात घेऊन णचणकत्सा 
केली आहे.  
 

पणरिामकारक सांवाद सां्थापनासाठी प्रभावी असिाऱ्या घटकाांचे णववचेन करताना अथाणभव्यक्ती व 
अठाकालन यासाठी आधारभतू असलेले घटक म्हिून अथगपूिग अक्षरसमूह म्हिजे शब्द व अथगपूिग शब्दसमूह 
म्हिजे वाक्य याांचा णवचार केला आहे.  
 

शब्द योजनेिवरे होिारे सांवादसां्थापन जोखण्यासाठी शब्दाांची पणरणचतता, बोजिता, 
जोिाक्षरयुक्तता (उच्चारसुलभता), यथाथगता याांचा णवचार केला आहे. प्रशासणनक भाषेची पणरिामकारकता व 
समपगकता याांवर पणरिाम करिाऱ्या शब्दाांची रुक्षता, पुनरुक्तता, सौजन्सयशून्सयता या रु्िधमांचाही णवचार केला 
आहे.  
 

वाक्यरचनेच्या सांदभात र्ाक्याांची शब्दसांख्येतील लाांबी, साधेपिा (णमश्र-सांयुक्त-केवल), सरळपिा 
(्पष्टाथगता), अनलां कृतता, ल्क्लष्टता, सुटसुटीतपिा (सघनता) याांचा णवचार केला आहे.  
 

णवद्यमान प्रशासणनक मराठीचे पाच नमुने, भाषेची सांवादसां्थापनक्षमता, सांदेशवहन क्षमता, 
पणरिामकारकता व समपगकता या दृष्टीने अणधक यथोणचत होतील अशा रीतीने पुन्सहा णलहून त्याांचे पयायी मसुदे 
सुचणवले आहेत. नवीन मसुदे णलणहताना वरील सवग मुदे्द णवचारात घेतले आहेत.  
 

प्र्तुत अभ्यासाच्या फालीताचे उपयोजन प्रशासणनक भाषेच्या भावी णनयोजनासाठी करता याव े या 
उदे्दशाने उपरोक्त पद्धतीने अभ्यासलेफया नमुन्सयाांचे अवलोकनानांतर ्पष्ट झालेले ्वरूप घिण्यामारे् काही 
अभाणषक कारिेही आहेत काय याची णचणकत्सक मीमाांसाही व्यल्क्तणनष्ठ तारतम्यबुद्धी वापरून सोदाहरि केली 
आहे.  
 

वरील सवग णववचेन आत्मणनष्ठ दृष्टीनेच कराव े लार्ले. पि व्तुणनष्ठ मूफयमापनाखेरीज सांशोधनाचे 
फणलत कसला उतरत नसते, हे एक कटू सत्य आहे. हा क्स पाहता यावा यासाठी प्रत्यक्ष नमुन्सयाांच्या अांर्भतू 
भाणषक वैणशष्याांच्या (शब्दयोजना व वाक्यरचना) व्तुणनष्ठ मोजमापाद्वारे त्या नमुन्सयाांचा दुबोधता-णनदेशाक 
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काढण्यासाठी व्तूणनष्ठ कसोटी तयार केली आहे. ती व्तुणनष्ठ कसोटी वापरून अभ्यासासाठी णनविलेफया 
नमुन्सयाांचे व्तुणनष्ठ मूफयमापन देखील केले आहे आणि त्याांचा दुबोधता णनदेशाांक काढला आहे. या कसोटीचे 
तपशीलवार णववचेन ्वतांिपिे पणरणशष्ट तीनमध्ये केले आहे.  
 

आता पुढील प्रकरिात रे्फया प्तीस वषांतील प्रशासणनक मराठीच्या वाटचालीचा आढावा घेऊ या.  
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अध्यक्षीय भाषि – णव. दा. सावरकर मुांबई येथील १९३८ चे साणहत्य सांमेलन.  
१०. अध्यक्षीय भाषि – णव. दा. सावरकर मुांबई येथील इ.स. १९३८ चे मराठी साणहत्य सांमेलन, (सांपा)  

भीमराव कुलकिी, मराठी साणहत्य सांमेलन : अध्यक्षीय भाषिे – खांि पणहला, १९७१, पषृ्ठे ४०१ ते  
४२९.  

 
११. मराठी भाषा माहेरवासातून कधी सुटिार ? कृ. स. अभ्यांकर, ‘मनोहर’ माणसक, फेबु्रवारी १९४६, पषृ्ठे  

७०१ ते ७०६.  
 



 
अनुक्रमणिका 

 

१२. भाषा शुद्धी णन णलपीशुद्धीचे पुर्कते सावरकर – णवनायक दामोदर सावरकर : एक णचणकत्सक  
अभ्यास, प्र.ल. र्ाविे, १९७०, पषृ्ठे ५४३ ते ५७७.  

 
१३. “भाषा शुद्धी आणि राष्रभाषा” – अध्यक्षीय भाषि, बिोदे येथील इ.स. १९५१ ची चौदावी वाङ्मय  

पणरषद, साणहत्याच्या दरबारात, १९६१, पषृ्ठे २५ ते ६३.  
अध्यक्षीय भाषि – श्री के. क्षीरसार्र, णमरज येथील इ.स. १९५१ चे मराठी साणहत्य सांमेलन, (सांपा) 
भीमराव कुलकिी, मराठी साणहत्य सांमेलन : अध्यक्षीय भाषिे – खांि दुसरा, १९७२, पषृ्ठे ४२१ ते ४२५.  
हरवले आहे : मराठीचे मराठीपि (अनोळखी मराठी) – श्री.के. क्षीरसार्र, महाराष्र टाइम्स (दैणनक), ६ 
मी १९७९.  
मराठी भाषेचे सरकारी णशफपकार – श्री के. क्षीरसार्र, युवानी (माणसक), नोव्हेंबर – णिसेंबर १९७९.  
“भाषाशुद्धी’ या णव.दा. सावरकराांच्या पु्तकाच्या पुनमुगणद्रत आवृत्तीची प्र्तावना - श्री के. क्षीरसार्र, 
१९८१.  
प्रा. क्षीरसार्र आणि भाषाशुद्धी – सावरकराांचे साणहत्यसचतन, प्र. ल. र्ाविे १९८४, प.ृ ९२-१०१.  
 

१४. प्र्तावना – शासनव्यवहार कोश. िॉ. वा.म. कुलकिी, १९७३.  
 
१५. महाराष्र शासन, सामान्सय प्रशासन णवभार्, अणधसूचना क्रमाांक ओएफएल १०६६ – एक / (एम),  

णदनाांक ३० एणप्रल, १९६६.  
 

१६. एम.एल.ए. णिबेट्स, व्हाफयुम चौदा, पाटग २, नोव्हेंबर-णिसेंबर १९६४, पषृ्ठ क्र. ३७९-३८४, ३८७  
आणि एम.एल.सी. णिबेट्स, व्हाफयुम चौदा, पाटग २, नोव्हेंबर-णिसेंबर १९६४, पषृ्ठ क्र. ५८९-६१८.  

 
१७. ‘पदनाम कोश’, अग्रलेख – आचायग अिे – ‘मराठा’ दैणनक, णदनाांक १२-८-१९६२. 
 
१८. अध्यक्षीय भाषि – न. णव. ऊफग  काकासाहेब र्ािर्ीळ, सातारा येथील इ.स. १९६२ चे मराठी  

साणहत्य सांमेलन.  
 
१९. अध्यक्षीय भाषि – णव.वा. णशरवािकर, मिर्ाव, र्ोव ेमराठी साणहत्य सांमेलन, अणधवशेन  

पांचेचाळीसाव,े णचटिीस, मराठी साणहत्य सांमेलन (पांचेचाळीसाव)े १९६४.  
 
२०. एम.एल.सी. णिबेट्स, व्हाफयुम तेवीस, भार् २, फेबु्रवारी-एणप्रल १९६८, यामधील श्री र्.प्र. प्रधान  

याांच्या ‘शासनव्यवहारात मराठीचा वापर करण्याबाबत शासनाचे धोरि व प्रर्ती’ या णवषयावरील  
अशासकीय णवधेयकावरील चचेचा अहवाल, पृ. ४२९-४३६.  

 
२१. मराठी भाषेचे सरकारी णशफपकार – श्री. के. क्षीरसार्र ‘युर्वािी’ माणशकाचा राजभाषा मराठी  

णवशषेाांक, नोव्हेंबर-णिसेंबर १९७९.  



 
अनुक्रमणिका 

 

 
२२. तिैव – राज्भाषेची दैन्सयाव्था, िॉ. र्.मो. पाटील.  
 
२३. महाराष्र उर्वला – मराठी मावळिार ? वसांत बापट – णकलो्कर माणसक, मे १९६६.  
 
२४. पणरभाषा कृणिम असिे अटळ आहे – य.शां. काणनटकर, णकलो्कर माणसक सप्टेंबर १९७९, पषृ्ठे १५,  

१६, १६ अ व १६ ब.  
 
२५. पांचधारा िैमाणसक – जानेवारी-फेबु्रवारी-माचग १९८०, मराठी साणहत्य पणरषद, आांर प्रदेश, ‘मराठी  

राजभाषा : लोकभाषा’ या णवषयावरील पणरसांवादातील प्रमुख भाषिाांचे सांकलन.  
 
२६. मराठी असे आमुची मायबोली, जरी अजुनी ती राजभाषा नसे – इांदुमती केळकर, पांचधारा  

(िैमाणसक) जाने. ते माचग १९८०, पषृ्ठे ३२ ते ३४.  
 
२७. आजचा भाणषक ्वधमग – रत्नाकर बापूराव मांचरकर, प्लान्सच्धारा (िैमाणसक,) जानेवारी ते माचग  

१९८०, पषृ्ठे ३५ ते ४१.  
 
२८. राजभाषा : लोकभाषा : तत्व आणि व्यवहार – द. पां. जोशी, पांचधारा (िैमाणसक), जानेवारी ते माचग  

१९८०, पषृ्ठे ४२ ते ४४.  
 
२९. राजभाषा कसी असावी ? कशी नसावी ? – य. शां. काणनटकर, पांचधारा (िैमाणसक), जानेवारी ते  

माचग १९८०, पृष्ठे १३ ते १८.  
 
३०. राजभाषा मराठीचा वाद – अशोक केळकर, वैखरी ; भाषा आणि भाषाव्यवहार १९८३, पषृ्ठे १४३ ते  

१४८, प्रथम प्रणसणद्ध – पांचधारा, जानेवारी-फेबु्रवारी-माचग १९८०.  
राजभाषा वषाचे फणलत – अशोक केळकर, वैखरी, पषृ्ठे १९८ ते २०५ ; प्रथम प्रणसद्धी महाराष्र टाइम्स 
(दैणनक), णदनाांक १८ मे १९८०.  
 

३१. सां्थेच्या उपक्रमाांच्या माणहतीसाठी सां्थेची प्रणसद्ध माणहतीपुल््तका पहावी.  
 
३२. मराठी नसे आमुची मायबोली, जरी आज ती राजभाषा असे – सत्त्वशीला सामांत, ‘रुची’ माणसक,  

जानेवारी १९९५, पषृ्ठे ३ ते ६.  
 

३३. इांरोड्युससर् अप्लाईि सलल्ग्वल््टक्स – एस.णपट कािगर, १९७५, पषृ्ठ ४८.  
 
३४. सलल्ग्वल््टक्स – िेल्व्हि णक्र्टल, १९७३, पषृ्ठ ३०.  



 
अनुक्रमणिका 

 

 
३५. लँग्वजे व्हरायटीज : रणज्टर – जे. एणलस व जे. एन. उरे, एनसायक्लोणपिीआ ऑफ  

सलल्ग्वल््टक्स, इन्सफमेशन अांि कां रोल, १९६९, पषृ्ठ २५६.  
 
३६. इन्सव्हे्टरे्सटर् इांल्ग्लश ्टाईल – िेल्व्हि णक्र्टल व िेरेक िेव्ही, १९७६, पषृ्ठ १०.  

 
  



 
अनुक्रमणिका 

 

प्रकरण चार 
आि निक प्रशासनिक मराठी : पस्तीस िषांची िाटचाल  

 
रे्फया प्तीस वषांमधील (१९६०-१९९५) प्रशासणनक मराठीचा अभ्यास केफयानांतर लेखनपद्धती व 

लेखनधाटिी, शब्दयोजना व वाक्यरचना या बाबतीत प्रशासणनक मराठीच्या ्वरूपाणवषयी ज्या णवशषे बाबी 
लक्षात आफया त्याांचा मारे् उल्लेख केला आहेच.  
 

हा अभ्यास करताना रे्फया प्तीस वषांमधील सुरुवातीपासून आतापयंतच्या प्रशासणनक मराठीचे 
जेवढे नमुने वाचले त्यावरून एक र्ोष्ट लक्षात आली की शब्दयोजना, वाक्यरचना व लेखनधाटिी या णतन्सही 
बाबतींत आजपयंत णतच्यामध्ये फारसा फरक पिलेला नाही.  
 

यापुढे प्रशासणनक मराठीचे ्वरूप वा वैणशष्ये व्यक्त करिाऱ्या बाबींबाबत सोदाहरि णववेचन केले 
आहे. णववचेनामध्ये सांदभग म्हिून नमूद केलेले नमुना क्रमाांक हे पणरणशष्ट तीनमध्ये जोिलेफया नमुन्सयाांचे क्रमाांक 
आहेत. तसेच काही नमुने पणरणशष्टात न देता खाली प्रत्यक्ष चाचेताय यथामूल उनरुत केले आहेत. 
मजकुरातील शुद्धलेखनाच्या चुका जशाच्या तशा ठेवफया आहेत. कारि त्यावर पुढे चचा केलेली आहे.  
 

अभ्यासलेफया नमुन्सयाांमध्ये प्रशासणनक लेखन णवणवध प्रकाराांनी केफयाचे णदसून येते. त्यावरून 
प्रशासणनक लेखनाचे ्थुलातः पुढील १४ प्रकार आढळून आले आहेत, ते असे :  
 
(१) सामान्सय पिव्यवहार  
(२) कायालयीन णटप्पिी  
(३) अणधसूचना  
(४) आदेश  
(५) सूचना  
(६) जाणहरात  
(७) प्रणसणद्धपिक  
(८) प्रमािपि  
(९) पणरपिक  
(१०) शासन णनिगय  
(११) णनणवदा सूचना  
(१२) णनयम  
(१३) णनयमपुल््तका  
(१४) अहवाल  
 

प्रथमतः आपि या लेखनप्रकाराांचे काही नमुने पाहू या :  
 



 
अनुक्रमणिका 

 

  



 
अनुक्रमणिका 

 

सामान्य पत्रव्यििाराचा िम िा 
 

पि क्र. ________ 
कायालयाचे नाव व पत्ता  
णदनाांक ________ 

 
प्रणत,  
___________ 
      (णशपाई)  
 

णदनाांक __________ ला कायालयाचे णनदशगनास असे आढळून आले आहे की, आपि दुपारी 
२.३० ते ३.०० पयंत आपले जारे्वर (बेलवर) हजर नव्हता. कायालयीन वळेेत वणरष्ठ अणधकाऱ्याच्या णबना पूवग 
अनुमतीने कायालय सोििे हे कायालयीन णश्तीचे अर्दीच णवरुद्ध आहे.  
 

आपिास सक्त ताकीद देण्यात येते की, यापुढे रै्रणश्तीचे वतगन केफयास आपफयाला दांि करण्यात 
येईल ह्याची कृपया नोंद घ्यावी.  
 

(सही)  
सांचालकाांकणरता  

पदनाम  
 
 
 प्रणतणलणप : _________________याांस सुचानाथग  

(सही)  
(पदनाम)  

_____________________________________________ 
 
 
 

कायालयीि नट्पणीचा िम िा 
 
मूळ पत्राचा संदभस  
 

आपले पि णद. ८-२-१९६६ चे सांदभात कायगकारी अणभयांता, नार्पूर णवद्युत णवभार् इमारती व 
दळिवळि णवभार् नार्पूर याांनी श्री.___________याांचे सेवापु्तक पाठणवले आहे. तसेच त्याांनी 



 
अनुक्रमणिका 

 

कळणवले आहे की श्री._________भाांिार णलपीक याांचा राजीनामा णद. २९-८-६६ माध्यान्सहपूवग ल््वकृत 
करिेत आला व त्याच णदवसी त्याांना सेवामुक्त करिेत आले.  
 

यावरून असे णदसून येते की श्री._______ याांचा राजीनामा णद. २९-८-६६ मांजूर होवनू ते त्याच 
णदवसी या कायालयात टांकलेखक म्हिून आपले कामावर रुजू झाले. ज्याअथी त्याांचा राजीनामा पूवीचे 
कायालयाांत मांजूर करिेत आला त्याअथी त्या कायालयातील त्याांची सेवा समाप्त झाली. परांतु त्याांची मार्िी 
णकतपत खरी आहे व त्यानुसार त्याांची मार्िी मांजूर करिेत यावी काय ?  
 

आवश्चयक त्या कायगवाहीकणरता प्र्तूत  
ताां. स.  

_____________________________________________ 
 

 
 

अनिसूचिेचा िम िा 
 

रु्रुवार, आक्टोबर ३१, १९७४/कार्वतक ९, शके १८९६. 
णनयांिक, णशधावाटप, मुांबई याांजकिून अणधसूचना 

 
क्रमाांक सीआर/एफिी एल/पीिीपी. १०७४/३८७१/४६५. – महाराष्र अन्नधान्सये णशधावाटप (णद्वतीय) 

आदेश, १९६६ चा खांि २४ मधील शतींचा वापर करून असा आदेश णदला जात आहे की, अणधकृत णशधावाटप 
दुकानदार, प्राणधकृत अणभकता व अणधकृत आ्थापना वर्ळून शतेकऱ्याांसह इतर ज्या ज्या इसमाांच्या ताब्यात 
मुांबई णशधावाटप के्षिात णदनाांक १ नोव्हेंबर १९७४ रोजी सकवा त्या तारखेनांतर १५ नोव्हेंबर १९७४ पयंत 
कोित्याही णदवशी ्वतःचा/चे सकवा दुसया इसमाच्या / इसमाच्या वतीने सकवा भार्ीदारीमुळे खाली 
दाखणवलेफया (आपफया शतेातील वा अन्सय तऱ्हेच्या) अन्नधान्सयाचा / चे एकां दर साठ / साठे एका सक्वटलापेक्षा 
जा्त असेल/असतील त्या प्रत्येक इसमाने १६ नोव्हेंबर १९७४ पयंत सकवा १६ नोवहेे्मबेर १९७४ रोजी व 
त्यानांतर ज्या तारखेला त्याच्या ताब्यात वरील साठा /साठे येईल/येतील त्याच्या लरे्च नांतरच्या तारखेपयंत 
वर उल्लेणखलेफया महाराष्र अन्नधान्सये णशधावाटप (णद्वतीय) आदेशातील पणरणशष्ट ‘क’ मधील तक्त्यात आपफया 
ताब्यातील अन्नधान्सयाच्या साठ्यासांबांधी सवगतोपरी पणरपूिग व अचूक लेखी माणहती सांबांणधत णशधावाटप 
अणधकाऱ्याला पुरवावी.  
 

२. पणरणशष्ट ‘क’ मधील तक्त्याच्या प्रती सांबांणधत णशधावाटप अणधकाऱ्याकिून णवनामूफय घेता येतील.  
३. प्र्तुत अणधसूचनेतील आदेशाचे पणरपालन न करिाऱ्या इसमाांवर कायदेशीर इलाज केला जाईल.  

 
महाराष्र अन्नधान्सये णशधावाटप (णद्वतीय) आदेश, १९६६ मधील पणरणशष्ट ‘ब’ मधील खालील नमूद 

केलेले णनयांणित अन्नधान्सय :  



 
अनुक्रमणिका 

 

 
१. भात (यात ताांदूळ, कानी याांचाही समावेश होतो).  
टीप – (१) महाराष्र अन्नधान्सये णशधावाटप (णद्वतीय) आदेश, १९६६ मध्ये भाताचे प्रमाि मोजताना दीि 

सक्वटल ताांदूळ बरोबर धरला जाईल.  
(२) ज्या भाताची मालनी झालेली नाही असे भातही सरकारने ठरणवलेफया सरकारी उत्पादनाच्या 

प्रमािे णहशबेात घेतले जाईल.  
 

लनलत ि. दोशी  
नियंत्रक, नशिािाटप, म ंबई.  

म ंबई, नदिांक ३१ आक्टोबर १९७४ 
_____________________________________________ 
 
 
 

आदेशाचा िम िा 
 

महाराष्र लोकसेवा आयोर् 
बकँ ऑफ इांणिया णबफिींर्, महात्मार्ाांधी रोि, मुांबई 

२७ आर््त १९७४ 
 

क्रमाांक ५४१ (१) ई. – अध्यक्ष, महाराष्र लोकसेवा आयोर्, याांनी श्री .जे. बी. मेंिीस याांची सहायक 
सणचव, महाराष्र लोकसेवा आयोर् म्हिून आयोर्ाच्या क्रमाांक ५४ १ (१) ई., णदनाांक ४ एणप्रल १९७४ च्या 
अणधसूचनेमध्ये णदनाांक ३० एणप्रल १९७४ पयंत केलेली ्थानापन्न णनयुक्ती महाराष्र पल्ब्लक सर्ववस कणमशन 
(मेम्बसग अांि ्टाफ कां िीशन्सस ऑफ सर्ववस) रेग्युलेशाांस १९७१ मधील रेग्युलेशन २० अन्सवये आयोर्ाने णनमाि 
केलेफया सहायक सणचवाच्या जारे्वर णदनाांक १ एणप्रल १९७४ ते ३० एणप्रल १९७४ पयंत चालू ठेवनू ती णनयुक्ती 
राज्यपाल, महाराष्र राज्य, याांची मान्सयता घेऊन णदनाांक १ मे १९७४ पासून शासन णनिगय, सामान्सय प्रशासन 
णवभार्, क्रमाांक पी.एस. सी – १०७४/७९२३-िी-२, णदनाांक २२ एणप्रल १९७४ मध्ये मांजूर करण्यात आलेफया 
सहायक सणचवाच्या पदावर णदनाांक ३० सप्टेंबर १९७४ पयंत पुढे चालू ठेवली आहे.  
 

य.श्री. क ळकणी,  
सनचि, मिाराष्ट्र लोकसेिा आयोग  

_____________________________________________ 
 
  



 
अनुक्रमणिका 

 

जानिरातीचा िम िा 
 

मिात्मा फ ले बकिडस क्लास डेव्िलपमेंट 
कापोरेशि नल. म ंबई 

पाणहजेत 
 

१) मॅिेजसस : 
 
आम्हाला मार्ासलेफया वर्ातील लोकाांत कृषी-उद्योर्, लघु-उद्योर्, व्यापार इत्यादींमधील व्यवसाय 

णवकास कायगक्रम तयार करिे व अमलात आििे यासारखी उन्नतीची काये हाती घेण्याची क्षमता असलेफया 
व्यक्तींची =आवश्चयकता आहे. अजगदार पदवीधर असावा. ग्रामीि भार्ात काम केलेले असाव.े तशाच 
प्रकारच्या जबाबदारीच्या क्षमतेतील णकमान ५ वषांचा अनुभव असावा. ज्याांना सध्या एकूि वेतन दरमहा रु. 
१५००/- हून कमी आहे अशाांनी अजग करू नये. णनविलेफया उमेदवाराांना योग्य वेतनश्रेिी देण्यात येईल आणि 
महाराष्रात कोठेही णनयुक्त करण्यात येण्याची शक्यता आहे. ह्या पदाांसाठी मनेजमेन्सट णशक्षिातील रेश 
पदवीधराांनीसुद्धा अजग कराव.े  

 
२) अनसस्टंटस् : वेतश्रेिी : रु. ३६५-७६०  

 
णकमान पदवीधर, कायालयीन कामाच्या सांघानातील शक्यतो सवगजणनक के्षिातील उपक्रमातील 

णकमान ५ वषाचा अनुभव असलेफया व्यक्तींनी ह्या पदाांसाठी अजग कराव.े  
 
३) स्टेिोग्राफर (नसनियर) : वतेश्रेिी : रु. ६००-९५०  
 
शॉटगहॅन्सिमध्ये दर णमणनटाला १२० शब्द वेर् असलेले आणि टायसपर्चा वरे् दर णमणनटाला ५० शब्द 

असलेले ्टेनोग्राफसग पी.ए. म्हिून काम केफयाचा अनुभव अणधक फायदेकारक ठरेल.  
 

मराठीचे ज्ञान आवश्चयक आहे.  
 
वरील पदाांसाठी अिू. जाणत/जमाती/नवबौद्ध/णवमुक्त जमातीतील असलेफयाांना प्राधान्सय देण्यात 

येईल. शासकीय सेवते असलेफयाांनी योग्य वणरष्ठाांमाफग त अज्जग कराव.े अजग ्वीकारण्याची अांणतम तारीख ३१ 
जुलै १९७८ आहे. अजग श्री. जे. िी. जाधव, मनेसजर् िायरेक्टर, एम.पी.सी.िी.सी. रूम नो.१५३, मांिालय 
अनेक्स, मुांबई – ४०० ०३२ याांच्याकिे पाठवाव.े  
_____________________________________________ 
 
  



 
अनुक्रमणिका 

 

सूचिेचा िम िा 
 

जाणहर नोटीस 
पणिम रेफवे 

कानगक णब्रज येथील रोि ्वीसपर्ची णललाव णवक्री 
 

 भारतीय रेफवे णनयम ९, १८९२ च्या कलम ५५-५६ नुसार याद्वारे अशी सूचना देण्यात येत आहे की शिे 
्वीसपर्ची म्हिजेच आयनग हूप पीसेस गे्रन आणि पफसेसची णललाव णवक्री कानगक णब्रज रु्मस िेपो येथे २७-६-
७८ रोजी १५-०० वाजता रेफव ेअणधकाराांच्या देखरेखीखाली करण्यात येईल.  
 

ज्या व्यक्तींना व्तू णवकण्यात येतील त्याांनी णललाव झाफयानांतर त्वणरत रोखीत सांपूिग रक्कम भरावी 
आणि लूज गे्रन ्वीसपग्ज जे ्क्रीसनर्णशवाय ७ णदवसाांत उचलता येतील, ते सोिून णवकलेले सवग आयटेम्स 
दोन णदवसात हलवाव.े  
_____________________________________________ 
 
 
 

प्रनसनद्धपत्रकाचा िम िा 
 

सांचालक, नर्ररचना, महाराष्र राज्य, पुिे याांचे कायालय 
महाराष्र प्रादेणशक व नर्ररचना अणधणनयम, १९६६ 

क्रमाांक टी.पी एस. १४ क. ३/२६७१ 
 

ज्याअथी, महाराष्र प्रादेणशक व नर्ररचना अणधणनयम, १९६६ (१९६६ चा महाराष्र ३७ वा) (ह्यापुढे 
‘उक्त अणधणनयम’ असे णनदेणशलेला) चे कलम ९२, सह-कलम ६०, पोटकलम (१) अनुसार प्रदत्त केलेफया 
शक्तींचा वापर करून मुांबई महानर्रपाणलकेने (ह्या पुढे ‘उक्त महानर्रपाणलका’ असे उल्लेणखलेली) णदनाांक 
२३ माचग १९७३ रोजी ठराव क्रमाांक २६५१ ने शासन अणधसूचना, ्थाणनक ्वराज्य व सावगजणनक आरोग्य 
णवभार्, क्रमाांक टीपीबी. १०५४-एम. णदनाांक ४ सप्टेंबर १९५७ अन्सवये मांजूर झालेली नर्ररचना योजना, मुांबई 
क्रमाांक १ (माांिवी व एलणफन्स्टन इ्टेट) ह्या ठरवत नमूद केलेफया बाबीपुरती नर्ररचना योजना, मुांबई 
क्रमाांक १ (माांिवी व एलणफन्स्टन इ्टेट) (पणहला फेरबदल) या नावाची (यापुढे ‘उक्त प्रारूप बदललेली 
योजना’ असे णनदेशलेली) दुसरी योजना करून बदलण्याचा इरादा जाणहर केला आहे.  
 

आणि ज्याअथी, उक्त अणधणनयमाचे कलम ६१, पोट-कलम (१) तरतुदीनुसार उक्त 
महानर्रपाणलकेने उक्त प्रारूप बदललेली योजना इरादा जाहीर केलेफया णदनाांकापासून बारा मणहन्सयाांचे आत 
म्हिजे णदनाांक २२ माचग १९७४ रोजी अर्र त्यापूवी तयार करिे व प्रणसद्ध करिे जरूर होते.  
 



 
अनुक्रमणिका 

 

आणि ज्याअथी, उक्त महानर्रपाणलकेने ठराव क्रमाांक १९३९, णदनाांक ७ माचग १९७४ अन्सवये णदलेफया 
अणधकाराप्रमािे आयुक्त, मुांबई महानर्रपाणलका, याांनी उक्त अणधणनयमाचे कलम ६१, पोट-कलम (३) च्या 
तरतुदीनुसार आपफया २३ माचग १९७४ च्या आवदेनपिानुसार सांचालक, नर्ररचना याांना उक्त प्रारूप 
बदललेली योजना तयार करण्यासाठीची व प्रणसद्ध करण्यासाठीची मुदत णदनाांक २३ माचग १९७४ पासून सहा 
मणहन्सयाांनी वाढणवण्याची णवनांती केली आहे.  
 

आणि ज्याअथी, उक्त प्रारूप बदललेली योजना तयार करून प्रणसद्ध करण्याची मुदत णदनाांक २३ माचग 
१९७४ पासून पुढे सहा मणहने वाढणविे आवश्चयक आहे.  
 

त्याअथी, शासन अणधसूचना, नर्रणवकास, आरोग्य व र्ृहणनमाि णवभार्, क्रमाांक टी पी एस. ३६६० 
/७२७२१-म, णदनाांक १८ जून १९६८ द्वारा प्रदत्त केलेफया शक्तींचा वापर करून सांचालक, नर्ररचना, 
महाराष्र राज्य, पुिे, हे उक्त अणधणनयमाचे कलम ६१, पोट-कलम (३) अनुसार याद्वार उक्त प्रारूप बदलेली 
योजना तयार करून प्रणसद्ध करण्याची मुदत णदनाांक २३ माचग १९७४ पासून सहा मणहन्सयाांनी म्हिजे णदनाांक २ 
सप्टेंबर १९७४ हा णदवस धरून त्या णदवसापयंत वाढवीत आहेत.  
 
नर्ररचना आणि मूफयणनधारि णवभार्,  
मध्यवती कायालय, पुिे   
णदनाांक २७ माचग १९७४. 

ज.र्. केसकर, 
सांचालक, नर्ररचना, 
महाराष्र राज्य, पुिे. 

_____________________________________________ 
 
 
 

प्रमाणप्रपात्राचा िम िा 
 

नमुना ६ 
[णनयम १३ (१) २६ पहा] 

नावाचा समावेश करण्याबाबत मार्िी अजग 
 
मतदार नोंदिी अणधकारी,  
______मतदारसांघ,  
 
महोदय,  
उपरोक्त मतदारसांघाच्या मतदार यादीतील _________चा भार् क्र. ____ मध्ये माजे नाव 
समाणवष्ट करण्यात याव ेअशी णवनांती आहे.  
 

माझे नाव (पूिग नाव) ___________ 



 
अनुक्रमणिका 

 

माझ्या वणिलाांचे / आईचे / पतीचे नाव _______ 
 

माझ्या राहण्याच्या जारे्चा तपशील पुढीलप्रमािे आहे :  
घर क्रमाांक __________ 
र्ता/मोहल्ला _________ 
शहर / र्ाव ___________ 
िाक कायालय ___________ 
पोलीस ठािे / तहसील / तालुका ___________ 
णजफहा ___________ 
 
मी माझ्या सांपूिग माणहतीप्रमािे व खािीप्रमािे याद्वारे असे जाणहर करतो की –  

 
१) मी भारताचा नार्णरक आहे.  
२) मार्ील णदनाांक १ जानेवारी ___रोजी माझे वय _____वष े______मणहने होते.  
३) माझा सवगसामान्सयपने राहण्याचा पत्ता वर णदला आहे.  
४) मी इतर कोित्याची मतदारसांघाच्या मतदार यादीत माझे नाव समाणवष्ट करून घेण्यासाठी अजग 

केलेला नाही.  
५) माझे नाव या सकवा इतर कोित्याही णवधानसभा मतदार सांघाच्या मतदार यादीत समाणवष्ट 

करण्यात आलेले नाही, सकवा माझे नाव ____ _______राज्यातील _______ णवधानसभा 
मतदारसांघाच्या मतदार यादीत पुढे नमूद केलेफया पत्त्यावर समाणवष्ट करण्यात आलेले असाव,े आणि जर ते 
त्याप्रमािे समाणवष्ट करण्यात आले असेल तर ते त्या मतदार यादीतून वर्ळण्यात याव,े अशी णवनांती आहे.  
 
 

_________ 
_________ 

णठकाि _________ 
णदनाांक _________        मार्िीदार व्यक्तीची सही सकवा 

अांर्ठ्याचा ठसा 
           
 मी एक मतदार असून, माल्ग्नदार व्यक्तीने मतदार यादीच्या ज्या भार्ात आपले नाव समाणवष्ट करून 
घेण्याणवषयी अजग केला आहे त्याच भार्ात म्हिजे _______ चा भार् क्रमाांक ______यात माझे 
नाव समाणवष्ट आहे. यातील माझा अनुक्रमाांक _____आहे. मी या मार्िीस पाठींबा देतो आणि त्यादाखल 
प्रती-्वाक्षरी करतो.  
 

मात्दारी सही 
नाव (पूिग)______ 



 
अनुक्रमणिका 

 

 
टीप : जर कोिीही इसम खोटे असलेले आणि जे खोटे आहे असे त्यास माणहत आहे, सकवा जे खोटे 

आहे असे त्यास वाटते, सकवा जे खरे आहे असे त्यास वाटत नाही, असे णनवदेन सकवा प्रणतज्ञापन करील तर, तो 
लोकप्रणतणनणधत्व अणधणनयम १९५०, याच्या कलम ३१ अन्सवये णशके्षस पाि ठरेल.  
_____________________________________________ 
 
  



 
अनुक्रमणिका 

 

पनरपत्रकाचा िम िा 
 
          णदनाांक __________ रोजी  

णवशषे नैणमणत्तक रजा मांजूर करण्याबाबत  
 

महाराष्र शासन 
सामान्सय प्रशासन णवभार् 

पणरपिक क्रमाांक ____ 
सणचवालय, मुांबई ४०००३२, 

णदनाांक 
 

पनरपत्रक 
 

णदनाांक _______रोजी “महाराष्र बांद” च्या कायगक्रमामुळे त्या णदवशी मुांबईत व राज्यातील अन्सय 
काही णठकािी वहातुकीसाठी वाहने उपलब्ध नसफयाने पुष्कळशा शासकीय कमगचाऱ्याांना त्या णदवशी 
कायालयात उपल््थत राहता आले नाही, म्हिून शासनाने असे ठरणवले आहे की, जे कमगचारी वर णनदेशलेफया 
पणरल््थतीमुळे णदनाांक _______ रोजी कायालयात उपल््थत राहू शकले नाहीत त्याांची त्या णदवसाची 
रै्रहजेरी णवशषे नैणमणत्तक रजा म्हिून समजण्यात यावी. ही णवशषे नैणमणत्तक रजा त्याांना णमळिाऱ्या वार्वषक १५ 
णदवसाांच्या नैणमणत्तक रजेच्या णहशबेासाठी जमेत धरण्यात येऊ नये.  
 

महाराष्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार व नावाने  
(सही) ______ 

अवर सणचव, महाराष्र शासन  
प्रणत,  
_____________ 
_____________ 
 

पिाने  
 

 
  



 
अनुक्रमणिका 

 

शासि निणसयाचा िम िा 
 

महाराष्र शासन 
णशक्षि, क्रीिा व समाज कफयाि णवभार् 

शासन णनिगय क्रमाांक __________ 
सणचवालय णव्तार भवन, मुांबई ४०००३२, 

णदनाांक 
 

वाचले : शासन णनिगय, क्रमाांक ____णदनाांक _____ व शासन पणरपिक, _____ णवभार्, 
क्रमाांक _____णदनाांक _____; णशक्षि सांचालक, पुिे याांचे पि क्रमाांक _____णदनाांक _____ 
 

शासन णनिगय : शासन णनिगय, णशक्षि व समाज कफयाि णवभार्, क्रमाांक ____णदनाांक _____ 
अन्सवये शासनाने नर्रपाणलका, णशक्षि मांिळे _____(र्ावाचे नाव) महानर्रपाणलका आणि ____ तील 
(प्रदेशाचे नाव) नर्रपणरषदा याांच्या सेवतेील प्राथणमक णशक्षकाांसाठी णद. ____ पासून सुधाणरत वतेन श्रेिी 
णवणहत केफया आहेत. जे प्रधाणमक णशक्षक णद. ____ रोजी वर नमूद केलेफया कोित्याही ्थाणनक ्वराज्य 
सां्थेत होते आणि तननांतर सेवाणनवृत्त झाले आहेत त्याांचे वेतन शासन णनिगय, णशक्षि, क्रीिा व समाज कफयाि 
णवभार्, क्रमाांक _____णदनाांक ______ अन्सवये णवणहत केलेफया आणि ते पाि असलेफया वेतन श्रेिीत 
शासन पणरपिक, _____ णवभार्, क्रमाांक ______ णदनाांक ______ अन्सवये शासनाने णदलेफया 
मार्गदशगक सूचनानुसार णनणित कराव े आणि णदनाांक ______ पासून ज्या णदनाांकाला सांबांणधत णशक्षक 
सेवाणनवृत्त झाले आहेत त्या णदनाांकापयंतच्या कालावधीचा त्याांचा पर्ार णनणित करून णनयमाप्रमािे जे 
सेवाणनवृत्ती वेतन बसेल ते त्याांना णनयणमतपिे प्रत्येक मणहन्सयाला द्याव.े  
 

२. हा शासन णनिगय णवत्त णवभार्ाच्या णदनाांक ____ च्या अनौपचाणरक सांदभग क्रमाांक ___ अन्सवये 
णमळालेफया सहमतीनुसार करण्यात आला आहे.  
 

महाराष्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार व नावाने 
(सही) ______ 

(नाव) ________ 
 

अवर सणचव, महाराष्र शासन, 
णशक्षि, क्रीिा व समाज कफयाि णवभार् 

प्रणत,  
_____________ 
_____________ 
  



 
अनुक्रमणिका 

 

निनिदा सूचिेचा िम िा 
 

महाराष्र राज्य मार्ग पणरवहन महामांिळ, 
रत्नाणर्री णवभार्, रत्नाणर्री 

णनणवदा सूचना 
 

पाच जुन्सया लेलां ि र्ाड्या (तीन र्ाड्याांचा एक र्ट व दोन र्ाड्याांचा एक र्ट) णवकत घेऊन 
नेण्यासाठी मोहोरबांद णनणवदा मार्णवण्यात येत आहेत. णनणवदा णवभार् णनयांिक राज्य पणरवहन, रत्नाणर्री 
णवभार्, रत्नाणर्री याांचे कचेरीत णद. ३-७-१९७८ रोजी दुपारी १२-०० वाजेपयंत पोचफया पाणहजेत. णनणवदा 
त्याच णदवशी दुपारी १३-०० वाजता उघिफया जातील. त्या वळेी णनणवदा भारानायाने समक्ष हजर राणहले 
पाणहजे. णनणवदा पणिका व अटी वरील कचेरीत णदनाांक २०-६-१९७८ पासून कामाचे णदवशी कचेरीचे वेळेत 
प्रत्येकी रुपये २/- (परत न करिेचे बोलीने) भरून णवकत णमळतील. तसेच णनणवदामधील र्द्याची त्याच 
णदवसापासून एस.टी. णवभार्ीय कायगशाळा, रत्नाणर्री येथे पहावयास णमळतील. सदरच्या पाच र्ाड्या जशा 
आहेत व णजथे आहेत त्या ल््थतीमध्ये णवकण्यात येिार आहेत. णनणवदा उघिफयापासून ४८ तासाांचे आत 
यश्वी णनणवदाकाराना त्याांनी णदलेफया सकमतीच्या २५% रक्कम आर्ाऊ भरावी लारे्ल.  
 
 

णवभार् णनयांिक,  
राज्य पणरवहन, रत्नाणर्री  

 
_____________________________________________ 
 

याांपैकी काही नमुने पर्परव्याप्त वा सांणदग्ध नामाणभधानाचे असून त्याांची वर्गवारी ्थूलतः आतील 
मजकुराच्या आशयानुसार करावी लार्ते. वरील १४ प्रकाराांपैकी सामान्सय पिव्यवहार, कायालयीन णटप्पिी, 
पणरपिक, शासन णनिगय, णनयम, णनयमपुल््तका, अहवाल हे लेखनप्रकार पूिगतः प्रशासन यांििेच्या 
कायालयाांतर्गत भाणषक व्यवहारात मोििारे आहेत; शासनाकिून जनतेच्या घटकाांस त्याांच्या अज्यांच्या 
सांदभात पाठणवली रे्लेली उत्तरे देखील सामान्सय पिव्यवहारात मोितात ; पि ती यास अपवाद आहेत.  
 

अणधसूचना, सूचना, जाणहरात, प्रणसणद्धपिक व णनणवदा सूचना हे पाच लेखनप्रकार जनतासांपक्याच्या 
भाणषक व्यवहारात मोितात. णनणवदा सूचना ही णवणशष्ट कारिासाठी प्रणसद्ध केलेली सूचनाच असते, पि णतच्या 
प्रयोजनाच्या व ्वरूपाच्या वरे्ळेपिामुळे चचेच्या सोयीसाठी तो वरे्ळा प्रकार मानला आहे.  
 

प्रमािपि व आदेश हे लेखनप्रकार सांणमश्र र्टात मोितात. काही प्रमािपिे केवळ कायालयाांतर्गत 
वापरासाठी असतात, तर काही जनतेच्या वापरासाठी असतात. आदेशाांपैकी रजेचे, णनयुक्तीचे असे आदेश 
केवळ कायालयाांतर्गत ्वरूपाचे असतात, तर पोणलस आयुक्ताांच्या आदेशासारखे आदेश जनतेस उदे्दशून 
काढलेले असतात. 



 
अनुक्रमणिका 

 

 
लेखि पद्धती 

 
प्रयोजािाि सरी लेखिप्रकार  
 

प्रशासांके्षिात लेखनाचे प्रयोजन व अपेणक्षत कायग याांनुसार वरे्वरे्ळा लेखनप्रकार वापरला जातो असे 
णदसून येते. सामान्सयतः रजेची मांजुरी, णश्तभांर्ाची कायगवाही, मार्गदशगनपर सूचना, आदेशाचे पालन केफयाची 
माणहती अशा बाबी कळणवण्यासाठी सकवा रजा मार्िे, अन्सय णवनांती करिे, माणहती मार्णविे अशा 
प्रयोजनासाठी सामान्य पत्रव्यििाराचा वापर केला जातो. सामान्सय पिव्यवहारातच ‘अधगशासकीय पि’ हा एक 
वरे्ळा उपप्रकार आहे. सांबांणधत अणधकाऱ्याचे लक्ष एखाद्या प्रकरिाकिे णवशषेेकरून वेधायचे असफयास या 
पिप्रकारचा अवलां ब केला जातो. औपचाणरक मांजुरी सकवा आदेश याांसाठी ‘ज्ञापन’ हा उपप्रकार वापरण्यात 
येतो.  
 

कायालयीि नट्पणीचा वापर सांबांणधत वणरष्ठ अणधकाऱ्यासमोर एखादे प्रकरि आवश्चयक त्या 
कायगवाहीकणरता सादर करताना ्पष्टतः व सांदभासह उकलून साांर्ण्यासाठी व आवश्चयक णनयम इत्यादी 
सांभाव्य आधारसामग्रीचा सांदभग वा अन्सय पूवगसांदभग प्र्तुत करण्यासाठी केला जातो. कधी कधी पि लाांबलचक 
होऊ नये व पुवोणतहास सणव्तर कळवता यावा यासाठी दुसऱ्या कायालयाकिे सांपूिग फाईलसह णटप्पिी 
पाठवण्यात येते. अपेणक्षत अणभप्राय सकवा माणहती त्या फाईलीतच णटप्पिीरूपाने नमूद करून फाईल परत 
मार्वण्यात येते. या सांपूिग व्यवहारास ‘अनौपचाणरक सांदभग’ असे म्हितात. याला कायालयीन णटप्पिीचाच एक 
उपप्रकार मानता येईल. असा अनौपचाणरक सांदभग शासनाबाहेरील कायालयाकिे पाठवण्यात येत नाही.  
 

प्रमाण प्रपत्रांचा उपयोर् णवणशष्ट माणहती जनतेकिून वा अन्सय प्रशासकीय घटकाांकिून मार्णवण्यासाठी 
तसेच णवणशष्ट माणहती कळणवण्यासाठी सकवा नमूद करण्यासाठीही केला जातो.  
 

शासि निणसयाचा अवलां ब शासनाचे णवणशष्ट णवषयाांबाबतचे णवणशष्ट सांदभातील धोरि जाणहर 
करण्यासाठी केला जातो.  
 

पनरपत्रक या लेखनप्रकारचा वापर एखाद्या णवषयातील कायगवाहीबाबतचे णवणशष्ट णनदेश अनेक 
कायालयाांस द्यायचे असफयास केला जातो.  
 

अहवाल हा लेखन प्रकार णवणशष्ट प्रकफपाची, योजनेची सकवा नेमलेफया कामाची यथासाांर् माणहती 
प्रशासकीय वणरष्ठाांस वा राज्य्पालाांस कळणवण्यासाठी उपयोर्ात आिला जातो.  
 

नियम हकिा नियमप स्स्तका याांचा वापर णववणक्षत कायाची कायगपद्धती नेमून देण्यासठी सकवा त्याच्या 
अांमलबजाविीची चाकोरी आखून देण्यासाठी व त्यावर णनयांिि ठेवण्यासाठी मार्गदशगन करण्याच्या दृष्टीने 
होतो.  



 
अनुक्रमणिका 

 

 
जनतेच्या माणहतीसाठी एखादी णवणशष्ट बाब प्रसृत करण्यासाठी अणधसूचना, सूचना, प्रनसद्धीपत्रके 

याांचा अवलां ब केला जातो.  
निनिदा सूचिा एखाद्या कामाचा मक्ता देिे, काही व्तूांच्या णवक्रीसाठी खरेदीदाराांकिून मार्िी 

नोंदविे, खरेदीसाठी णवके्रत्याांकिून दरपिके मार्विे अशा कामासाठी प्रणसद्ध केफया जातात.  
 

जाणहरातीचा उपयोर् प्रशासन के्षिात सामान्सयतः एखाद्या पदासाठी उमेदवाराांचे अजग मार्वण्यासाठी 
केला जातो.  
 

वरील सवग लेखनप्रकाराांचे णमळून एकश े िेपन्न नमुने मी व्तुणनष्ठ अभ्यासाथग णनविले. त्याांतील 
णनविक नमुने पणरणशष्ट क्र. तीनमध्ये णदलेले आहेत. णजज्ञासुांनी ते पाहावते. पुढे त्या नमुन्सयाांसम्बांधीची काही 
णनरीक्षिे फक्त नोंदवीत आहे. त्यावरून प्रशासणनक लेखनात आढळिारी एणक्वधता आणि अनेणक्वधता लक्षात 
येईल.  
 
लेखिप्रकारचा िामोल्लेख  
 

अभ्यासलेफया लेखनप्रकाराांमध्ये सामान्सय पिव्यवहार व कायालयीन णटप्पिी याांखेरीज अन्सय बहुतेक 
सवग नमुन्सयाांत लेखनप्रकारचा उल्लेख सुरुवातीला शीषगभार्ी केफयाचे आढळते. सामान्सय पिव्यवहारात 
मायन्सयामध्ये जावक सांदभग क्रमाांक देताना पि क्रमाांक ...... असा उल्लेख आहे. ‘कायालयीन णटप्पिी’ या 
प्रकारच्या नमुन्सयात फक्त एका णटप्पिीत सुरुवातीला ‘कायालयीन णटप्पिी’ असा उल्लेख आढळतो.  
 

माि अणधसूचना, आदेश, सूचना, जाणहरात, प्रणसणद्धपिक अशा नमुन्सयाांत प्रकारोल्लेख करण्यात आले 
असले तरी सवगच णठकािी त्याांचा आशय व णवषय पाहता नामाणभधानामध्ये पूिगतः एकरूपता वा उणचततता 
आहेच असे णदसत नाही. अशा णवपरीत उल्लेखाांची काही उदाहरिे खाली नमूद केली आहेत.  
 

एका नमुन्सयात शीषगभार्ी जाणहरात असे म्हटले आहे. परांतु खालील मजकुरात ‘बाटफया-खरेदीसाठी’ 
बाटफया पुरविाऱ्याांस करार करून देण्याबाबत आवाहन केले आहे. बहुसांख्य सूचना या णवणशष्ट कायद्यानुसार 
आवश्चयक असलेली अणधकृत पूवगसूचना या ्वरूपाच्या आहेत, तर नमुना क्रमाांक सू-६ ही सूचना णवणशष्ट 
पदणवका अभ्यासक्रमासाठी प्रवशे णमळण्याबाबतची आहे. ‘पोणलस आयुक्त, मुांबई याांचे सूचनापि’ असे शीषगक 
असफयामुळे नमुना सू-८ म्हिून अांतभूगत केलेला नमुना म्हिजे व्तुतः पोणलस आयुक्ताांनी जनतेला णदलेला 
हुकूम आहे. नमुन्सयाच्या प्रत्यक्ष मजकुरातही ‘... हा हुकूम देत आहे’ असे शब्द आहेत.  
 

अणधसूचना हे नामाणभधान बव्हांशी शासकीय राजपिात प्रणसद्ध (प्रकाणशत) करण्यात आलेफया 
आदेशास, जाणहरातीस, सूचनेस लावण्यात येते असे आढळते. यामुळे आदेशाची अणधसूचना, जाणहरातीची 
अणधसूचना, णनयुक्तीची अणधसूचना, बदल्लीची अणधसूचना असे शब्द प्रयोर् आढळतात. प्र्तुत ग्रांथात माि 
फक्त जनतेच्या माणहतीसाठी प्रणसद्ध केलेफया अणधसूचनाच ‘अणधसूचना’ या र्टात अांतभूगत केलेफया आहेत. 



 
अनुक्रमणिका 

 

अन्सय लेखन आदेश, जाणहरात, प्रणसद्धीपिक अशा त्या त्या र्टात अांतभूगत केले आहे. नमुना क्रमाांक असू-६ 
म्हिून पणरणशष्टात जोिलेफया अणधसूचनेच्या मजकुरात “... असे अणधसूणचत करण्यात येत आहे णक,” “ही 
सूचना प्रणसद्ध झाफयावर...” , “.... असे अणधसूणचत करण्यात येत आहे” असे वरे्वरे्ळे उल्लेख आहेत. 
शीषगभार्ी ‘सावगजणनक सूचना’ असे शब्द आहेत, तर त्यानांतर ‘प्र्ताणवत योजनेची सुरुवातीची अणधसूचना’ असे 
शब्द आहेत. सदर नमुना त्यातील आशय पाहून ‘अणधसूचना’ या र्टात अांतभूगत केला आहे.  
 

‘जाणहरात’ या र्टामधील काही नमुन्सयाांच्या शीषगभार्ी कोिताही प्रकारोल्लेखच नाही, तर काही 
नमुन्सयाांत ‘पाणहजेत,’ ‘नोकरी सूचना’ असे वेर्वरे्ळे उल्लेख आहेत.  
 

‘प्रणसणद्धपिकाां’ च्या र्टात काही नमुन्सयाांवर प्रकारोल्लेखच नाही, तर काहीमध्ये सुरुवातीस शीषगभार्ी 
‘जाहीर प्रर्टि’, ‘बद्दल प्रर्टन’, ‘जाहीर इरादा’ असे उल्लेख आहेत.  
 

‘आदेश’ या प्रकारात एक-दोन अपवाद वर्ळता बहुतेक सवग नमुन्सयाांत णशरोभार्ी ‘आदेश’ हा शब्द 
समाणवष्ट केफयाचे णदसते.  
 
मायिे 
 

मायना णलणहण्याच्या बाबतीत प्रत्येक प्रकारचे काही िा काही वेर्ळेपि असफयाचे णदसून आले.  
 

येथे मायन्सयामध्ये लेखनप्रकारचा पे्रषक, पे्रष्य व लेखनप्रकारचे नाव याांचा उल्लेख करण्याची 
लेखनातील जार्ा, पद्धत व क्रम; तसेच सांबोधिे, कालोल्लेख, प्रत्यक्ष मजकुराांतर्गत वा मजकुराबाहेरील णवषय, 
सांदभग, पषृ्ठाांकन आदी पोटभार् याांचा समावशे केला आहे.  
 

यापुढे प्रत्येक प्रकाराचे ्वतांि णववेचन केले आहे.  
 
१. सामान्य पत्रव्यििार  
 

पे्रषक, पे्रष्ट्य यांचा उल्लेख ि संबोिि आनण कालोल्लेखाचे स्थाि ि पद्धती : सामान्सय पिव्यवहारात 
बहुतेक पिाांमध्ये उजवीकिे वर कोपऱ्यात (प्रथम पि पाठविाऱ्या कायालयाचा जावक क्रमाांक टाकण्यात 
आफयानांतर) पि पाठविाऱ्या कायालयाचे नाव, पत्ता व त्याखाली पि पाठवफयाचा कालोल्लेख (णि्ती 
कालर्िनेचा णदनाांक) असतो असे णदसते. क्वणचत कायालयाचे नाव व पत्ता याांऐवजी केवळ र्ावाचे नाव आले 
आहे. पि पाठविाऱ्या व्यक्तीची सही पिाच्या शवेटी आहे. खाजर्ी व्यक्तींनी प्रशासन यांििेस उदे्दशून 
णलणहलेफया पिाांचा अपवाद वर्ळता, सहीखाली अणधकाऱ्याचे नाव व पदनाम आहे. क्वणचत केवळ पदनामच 
आहे. अधगशासकीय पिात ते पाठविाऱ्या व्यक्तीचे नाव व पदनाम वरती िावीकिे कोपऱ्यात आहे व पिाच्या 
अखेरीस सहीखाली फक्त नाव आहे.  

 



 
अनुक्रमणिका 

 

सवगसाधारिपिे सवग पिाांत सणहपूवी ‘आपला,’ ‘आपला णवश्वासू’, ‘भवदीय’ असे शब्द आढळतात, तर 
अधगशासकीय पिाांत ‘आपला ्नेहाांणकत’ असे शब्द आढळतात. चतुथग श्रेिी कमगचाऱ्याकिून आलेफया एका 
अजात ‘आपला आज्ञाधारक’ असेही शब्द णदसतात. काही णठकािी शवेटी अणधकाऱ्याने सही न करता अन्सय 
व्यक्तीने सही केफयाचे णदसते व अशा णठकािी त्या अणधकाऱ्याचे पदनाम णलहून ‘....कणरता’ असा उल्लेख 
णदसतो.  

 
सामान्सय पिव्यवहारात ज्याला उदे्दशून पि पाठवायचे त्या पे्रष्याचा उल्लेख पिाच्या मजकुराच्या प्रारांभी 

वरे्ळ्या पणरच्िेदात केफयाचे णदसते. प्रथम अणधकाऱ्याचे पदनाम, र्ावाचे नाव व क्वणचत त्यानांतर पत्ता अशा 
पद्धतीने हा उल्लेख आला आहे. काही पिाांत यानांतर महोदय, महोदया असे सांबोधनही आढळते. एका पिात 
‘मा’. हे माननीयचे तर मे. हे मेहेरबानचे सांणक्षप्त रूपही वापरफयाचे णदसते. काही पिाांत सुरुवातीला पणहफया 
ओळीत ‘प्रती’ असाही शब्द आला आहे. अधगशासकीय पिात माि पे्रष्याच्या पदनामाऐवजी त्या पदावरील 
व्यक्तीचे नाव ‘श्री...’ सकवा ‘णप्रय श्री....’ असे उल्लेखून त्यास सांबोधले रे्ले आहे. अशा पिाांच्या शवेटी पे्रष्याचे 
नाव, पदनाम व पत्ता याांचा वरे्ळा उल्लेख आला आहे. चौर्थ्या वर्ातील सेवकाने वणरष्ठाांकिे केलेफया अजात 
्वातांवयपूवगकालीन पिव्यवहारात आढळिारा, ‘... याांच्या वतीने आपिास णवनांतीपूवगक अजग ऐसा जे की....’ 
असाही मायना आढळतो. (साप-४५)  

 
पत्रपे्रषणाची निशेष पद्धत असल्यास नतचा उल्लेख : येथे पि पे्रषकाकिून पे्रष्याकिे थेट पाठवले न 

जाता एखाद्या वणरष्ठ अणधकाऱ्याच्या, कायालयाच्या सांमतीने पाठवले जात असेल तेथे पे्रष्याच्या उल्लेखानान्सि, 
ज्याांच्यामाफग त पि पाठवले जात असेल त्याांचा उल्लेख ‘माफग त,’ ‘द्वारा’ अशा शब्दाांच्या प्राराम्भाने, मूळ 
मजकुराच्या अर्ोदर पदनाम, कायालयाचे नाव व पत्ता अशा क्रमाने केला रे्फयाचे णदसते.  

 
पत्राचे िैनशष्ट्य व्यक्त करण्याची पद्धत : काही खास महत्त्वाच्या, तातिीच्या, णवशषे व ताबितोब लक्ष 

पुरविे अपेणक्षत असलेफया णवषयाांच्या पिावर सुरुवातीस शीषगभार्ी-बहुधा वरती िावीकिे कोपऱ्यात – शीघ्र, 
अणतशीघ्र, तत्काळ, त्वणरत, अणतशय महत्त्वाचे, र्ोपनीय, जरुरी अशा एखाद्या शब्दाने त्या पिाचे वरे्ळेपि 
नमूद केफयाचे णदसते.  

 
निषय ि संदभस देण्याची पद्धत : खाजर्ी व्यक्तींकिून पाठवण्यात आलेली पिे सकवा वैयल्क्तक 

्वरूपाचे अजग याांचा अपवाद वर्ळता, अभ्यासलेफया सवग पिाांवर जावक क्रमाांक व णदनाांक टाकण्याची पद्धत 
आढळते. पिाचा त्यानांतर केव्हाही उल्लेख करायचा झाफयास या क्रमाांकाचा व णदनान्सकाचा सांदभग देण्यात येतो 
असे णदसते.  

 
पिाचा णवषय व पूवगसांदभग सकवा आवश्चयक तो अन्सय सांदभग या दोन्सही बाबी पे्रश्चयास सांबोधण्याचा मायना 

अधा णलहून झाफयावर म्हिजे ‘महोदय’, ‘महाशय’ आणद आदरसूचक सांबोधन णलणहण्यापूवी, वरे्वरे्ळ्या 
पणरच्िेदाांत ‘णवषय :....’, ‘सांदभग : ....’ अशा पद्धतीने देण्याची प्रथा णदसते. क्वणचत पूवगसांदभग न देता केवळ 
णवषयाचाच उल्लेख केफयाचे णदसते.  
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पृष्ठांकिे : एका पिाच्या प्रती एकाहून अणधक व्यक्तींना पाठवायच्या असफयास त्या पे्रश्चयाांची यादी 
शवेटी देण्यात येते. या यादीवर ‘प्रत रवाना’ ; ‘प्रत अगे्रणषत’ असे शीषगक णदले जाते. अशी प्रत कधी केवळ 
माणहतीसाठी, तर कधी काही कायगवाहीसाठी तसा उल्लेख करून पाठणवली जाते. या अन्सय पे्रष्याांपैकी एखाद्यास 
काही अणतणरक्त माणहती, सूचना वा आदेश कळवायचा असेल तर त्या त्या नावासमोर तशी भर घातफयाचे 
णदसते (साप-१).  

 
 
 
 

२. कायालयीि नट्पणी  
 
बहुताांश कायालयीन णटप्पण्याांवर सुरुवातीला ज्या पिाबाबत ती णटप्पिी आहे त्या पिाचा सांदभग 

णदफयाचे आढळते.  
 

काही कायालयीन णटप्पण्याांवर सुरुवातीस आपफया कायालयाचा नाव व णटप्पिीचा णवषय याांचा उल्लेख 
केफयाचे णदसते.  
 

काही अपवाद वर्ळता सवग कायालयीन णटप्पण्याांवर शवेटी ‘आदेशाथग सादर’, ‘आदेशाथग’ ‘प्रारूप 
सादर’, ‘आवश्चयक कायगवाहीकणरता प्र्तुत’ असे णलहून त्याखाली णटप्पिी सादर करिाऱ्याची सही व णदनाांक 
नमूद केफयाचे णदसून येते. एका णटप्पिीवर केवल सुरुवातीलाच’ ‘अवलोकनाथग सादर’ असे णलणहलेले आहे.  
 

काही णटप्पण्याांवर िावी किे, शवेटी ज्या अणधकाऱ्याकिे णटप्पिी सादर केली त्याचे पदनाम नमूद 
केफयाचे णदसते.  
 

एका नमुन्सयामध्ये (काटी – ८) ज्या अणधकाऱ्याकिे णटप्पिी सादर केली त्याचा ‘मा. 
व्यव्थापकसाहेब, मुख्य कायालय, नार्पूर’ असा उल्लेख करून नांतर ‘मान्सयवर’ असेही सांबोधले आहे. अशा 
तऱ्हेची व्यल्क्तर्त अणतर्ौरवसूचक व आदरसूचक णवशषेिे मान्सयात वापरण्याची पद्धत पूवगकालीन तत्सम 
मायन्सयाांशी जुळती आहे. परांतु अशी उदाहरिे अपवादात्मकच णदसतात.  

 
३. अनिसूचिा 
 

या प्रकारात बहुतेक नमुन्सयाांत शीषगभार्ी ज्या णवभार्ातफे अणधसूचना प्रणसद्ध झाली त्या णवभार्ाचे नाव, 
पत्ता व प्रणसद्धी चा णदनाांक नमूद करण्यात आफयाचे णदसते.  
 

प्रत्यक्ष माजुकाराच्या प्रारांभी अणधसूचनेचा क्रमाांक नमूद करण्यात येऊन त्याच ओळीत मजकुरास प्रारांभ 
केफयाचे णदसून येते.  



 
अनुक्रमणिका 

 

 
नमुना क्रमाांक असू-५ मध्ये क्रमाांक, णवभार्ाचे नाव, पत्ता, णदनाांक याांचा क्रम बदललेला आहे आणि 

प्रत्येकासाठी ्वतांि ओळ वापरून प्रत्यक्ष मजकूर नवीन पणरच्िेदाने सुरु केला आहे.  
नमुना क्रमाांक असू-४ मध्ये वा असू-६ मध्ये या णतन्सही बाबींचा उल्लेखच नाही असे णदसून येते.  
 

नमुना क्रमाांक असू-१, असू-३, असू-४ याांमध्ये अणधसूचना ज्या अणधणनयामाांशी सांबांणधत आहेत त्याांचा 
उल्लेख सुरुवातीस ्वतांिपिे केफयाचे णदसून येते.  
 

ज्याांच्याकिून अणधसूचना काढण्यात आली त्या अणधकाऱ्याचे नाव व पदनाम शवेटी नमूद करण्यात 
आफयाचे णदसते. नमुना क्रमांक असू-१ व असू-५ याांच्या शवेटी ती अणधसूचना ‘महाराष्राचे राज्यपाल याांच्या 
नावाने व आदेशानुसार’ काढण्यात आफयाचे नमूद करून नांतर अणधकाऱ्याचे नाव व पदनाम णदले आहे.  
 

नमुना क्रमाांक असू-४ मध्ये वा असू-६ च्या शवेटी अणधकाऱ्याचे फक्त पदनाम असून नावाचा उल्लेख 
नाही. या दोन्सही अणधसूचनाांच्या मजकुरात त्या प्रसृत केफयाचा णदनाांक उल्लेणखलेला नाही.  
 
४. आदेश  
 

बहुताांश आदेशामध्ये आदेश काढिाऱ्या णवभार्ाचे, कायालयाचे, प्राणधकरिाचे वा प्राणधकाऱ्याचे नाव, 
पत्ता व णदनाांक ही शीषगभार्ी नमूद केलेली आढळतात.  
 

आदेशाचा क्रमाांक णशरोभार्ी सुटा सकवा मूळ माजुकाराांतर्गत अशा दोन्सहीपैकी एका पद्धतीने णदफयाचे 
आढळते.  
 

रजामांजुरीचे, णनयुक्तीचे सकवा कायालयीन णश्तीबाबतचे कायालयाांतर्गत आदेश वर्ळता अन्सय 
म्हिजे जनतेस उदे्दशून काढलेफया आदेशाांमध्ये अणधसूचनाांप्रमािेच सांबांणधत अणधणनयमाचे नाव नमूद करण्यात 
आले आहे.  
 

नमुना क्रमाांक आ-९ या कायालयीन ्वरूपाच्या आदेशामध्ये सामान्सय पिाप्रमािे प्रथम पि क्रमाांक, 
णदनाांक आदी तपशील वर उजवीकिे कोपऱ्यात देऊन नांतर णशरोभार्ी ‘आदेश’ असा उल्लेख केला आहे. आ-
११ मध्येही अशीच पद्धत वापरली असून प्रथम आधीच्या आदेशाचा सांदभगही णदला आहे.  
 

सामान्सय पिाांप्रमािेच आदेशाांमध्येही काही नमुन्सयाांत मूळ आदेशाची प्रत अनेक व्यक्तींना पषृ्ठाांकनाच्या 
वापर केफयाचे णदसते. आदेशाच्या शवेटी आदेश काढिाऱ्याची सही वा नाव व पदनाम नमूद केलेले णदसून येते.  
 

नमुना क्रमाांक आ-१० मध्ये शवेटी िावीकिे खाली कालोल्लेख आहे. परांतु एकां दरीत पाहता 
कालोल्लेखाच्या जारे्बाबत काही णववणक्षत णनयम पाळता जातो असे णदसत नाही.  



 
अनुक्रमणिका 

 

 
५. सूचिा  
 

या र्टातील बहुतेक सवग नमुन्सयाांमध्ये ‘सूचना’ प्रणसद्ध करिाऱ्या कायालयाचे, कां पनीचे सकवा णवभार्ाचे 
नाव, तसेच अणधणनयमाचा सांदभग, सूचनेचा क्रमाांक व णदनाांक तसेच अखेर सही करिाऱ्या अणधकायाची सही, 
नाव व पदनाम याांच्या लेखनाणवषयी अणधसूचना व आदेश या प्रकाराांप्रमािे णवणवध पद्धती वापरफया रे्फया 
आहेत. याबाबत अपवादात्मक वा वरे्ळेपिाने उठून णदसिारे नमुने म्हिून काही नमुने लक्षात येतात.  
 

नमुना क्रमाांक सू-२ व सू-१० व सू-११ मध्ये शवेटी अणधकाऱ्याची सही, पदनाम हे काहीही आढळते 
नाही, तसेच सांपूिग सूचनेत कोठेही कालाचा उल्लेख नाही.  
नमुना क्रमाांक सू-५ मध्ये मूळ सूचनेखाली उजवीकिे अणधकाऱ्याची सही व पदनाम व िावीकिे णदनाांक आहे. 
त्यानांतर ‘पुरविी’ अांतभूगत केलेली असून त्या पुरविीखाली सही व तारीख नाही.  
 
६. जानिरात  
 

या प्रकारामध्ये सवग नमुन्सयाांत सांबांणधत कायालयाचे, खाजर्ी कां पनीचे सकवा सां्थेचे नाव णशरोभार्ी 
णलणहफयाचे णदसून येते. माि नमुना क्रमाांक जा-१ व जा-५ याांचा अपवाद वर्ळता कोित्याही नमुन्सयामध्ये 
जाणहरात देिाऱ्या अणधकाऱ्याांचे नाव व पदनाम व तारीख याांचा उल्लेख करण्यात आलेला नाही असे णदसून येते.  
 

जा-५ मध्ये शवेटी उजवीकिे अणधकाऱ्याचे नाव,पदनाम व पत्ता आहे; परांतु जाणहरात प्रणसद्ध केफयाचा 
णदनाांक नाही.  
 

जा-१ मध्ये शवेटी उजवीकिे अणधकाऱ्याचे नाव व पदनाम असून िावीकिे ्थळ व णदनाांकाही आहे.  
 

नमुना क्रमाांक जा-४चा अपवाद वर्ळता बाकी जाणहरातींस सांदभासाठी क्रमाांक देण्यात आला 
नसफयाचे णदसून येते.  
 
७. प्रनसनद्धपत्रक  
 

प्रणसणद्धपिकाचा नमुन्सयात ज्या कायालयातफे सकवा सां्थेतफे ते प्रसूत करण्यात येते त्याचे नाव 
णशरोभार्ी नमूद केले आहे. ते प्रसृत करिाऱ्या अणधकाऱ्याचे नाव व पदनाम शवेटी येते. सांदभग क्रमाांक त्याखाली 
येतो. प्रणसणद्धपिक ज्या कायद्याशी सांबांणधत असेल त्याचे नाव सकवा प्रणसणद्धपिकाचा णवषय सुरुवातीला 
वरे्ळ्या पणरच्िेदात नमूद केलेला णदसतो. प्रसृत केफयाचा णदनाांक शवेटी िावीकिे कोपऱ्यात येतो.  
 
८. प्रमाण प्रपत्र  
 



 
अनुक्रमणिका 

 

प्रत्येक प्रमाि प्रपिाचा क्रमाांक प्रथम णशरोभार्ी देण्यात आलेला असतो. त्याखाली प्रमाि प्रपिाचा 
णवषय सकवा शीषगक येते. एखाद्या णवणशष्ट णनयमान्सवये ते प्रमाि प्रपि नेमून देण्यात आले असेल तर त्याचा 
सांदभगही सुरुवातीस देण्यात आफयाचे णदसून आले आहे. उदाहरिाथगः नमुना क्रमाांक प्रप्र-५ सकवा प्रप्र-७, प्रप्र-
८, प्रप्र-९ याांचा उल्लेख करता येईल.  
 

काही प्रमाि प्रपिातील माणहती णववरिाच्या ्वरुपात भरायची असते (उदा. : नमुना क्रमाांक प्रप्र-१ वा 
प्रप्र-२) तर काहींमध्ये प्रश्चनावली अांतभूगत असून त्याांची उत्तरे प्रमाि प्रपि भरिाऱ्याने द्यायची असतात (उदा. : 
नमुना क्रमाांक प्रप्र-६).  

 
 

९. पनरपत्रक 
 

पणरपिकाचा णवषय बहुताांश नमुन्सयाांत सुरुवातीला उजवीकिे कोपऱ्यात नमूद केलेला आहे (नमुना 
क्रमाांक प्रप्र-३ मध्ये णवषय नमूद केलेलाच नाही). पणरपिक प्रसूत करिाऱ्या कायालयाचे नाव, पणरपिकाचा 
क्रमाांक व णदनाांक, तसेच आवश्चयक तेथे पूवगसांदभाचा उल्लेख सुरुवातीला णशरोभार्ी करण्यात आला आहे. 
पणरपिक प्रसृत करिाऱ्याची सही व पदनाम या बाबी पिाप्रमािेच शवेटी उजवीकिे असतात.  
 
१०. शासि निणसय  
 

या प्रकारातही पणरपिकाप्रमािेच णवषय सुरुवातीला उजवीकिे कोपऱ्यात व त्यानांतर पे्रषक 
कायालयाचे नाव, शासन णनिगयाचा क्रमाांक व णदनाांक आणि आवश्चयक तेथे पूवगसांदभाला उल्लेख सुरुवातीला 
णशरोभार्ी केला रे्ला आहे. शासन णनिगयाखाली तो प्रसृत करिाऱ्या अणधकाऱ्याची सही व पदनाम असते. माि 
त्यापूवी ‘महाराष्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार व नावाने’ असे नमूद करण्यात आफयाचे णदसते. (उदा. : 
नमुना क्रमाांक  शाणन -१)  
 
११. निनिदा सूचिा 
 

या प्रकारातील बहुताांश नमुन्सयाांमध्ये णनणवदा सूचना प्रणसद्ध करिाऱ्या कायालयाचे नाव णशरोभार्ी 
णदफयाचे आढळते. नमुना क्रमाांक णनसू – १०, णनसू – ११ व णनसू – १२ याांच्या बाबतीत वरे्ळी पद्धत णदसते. 
णनसू – ११ व णनसू – १२ मध्ये हा उल्लेख शवेटी आहे, तर णनसू – १० मध्ये मजकुराांतर्गत उल्लेख वर्ळफयास 
णवषय वा पे्रषक कायालय याांचा ्वतांि उल्लेखच नाही. णनणवदा सूचना प्रसृत केफयाचा णदनाांकही उल्लेखलेला 
असतोच असे नाही (उदा. : नमुना क्रमाांक णनसू – १, णनसू – ३, णनसू – ४, णनसू – ५ ).  
 
लेखिश द्धी  
 



 
अनुक्रमणिका 

 

प्रशासणनक मराठीमध्ये वापरायचे शुद्धलेखनाचे णनयम महाराष्र शासनाच्या ‘प्रशासणनक लेखन’ 
(१९६६) या मार्गदशगक ग्रांथाच्या अखेरीस णदले आहेत. प्रशासणनक मराठीच्या अभ्यासलेफया नमुन्सयाांमध्ये या 
णनयमाांचे पालन णकतपत होते हे पाणहले असता बव्हांशी णनयमानुसार शुद्ध असलेले णलखाि णलणहले जाते असे 
णदसते. परांतु शुद्धलेखनाचे णनधाणरत णनयम पाळण्यात णशणथलता आफयामुळे अशुद्धलेखन केले रे्फयाची 
उदाहरिेही बरीच आढळतात. ही बाब दुलग णक्षण्याजोर्ी नाही. ऱ्ह्व-दीघाबाबतचे णनयम सकवा 
अनु्वाराांबाबतचे णनयम पाळले न रे्फयाची काही ठळक उदाहरिे खाली उद्धतृ केली आहेत. कां साांत शब्दाचे 
शुद्ध रुप णदले आहे :  
 

त्वरीत (त्वणरत) उप्थीत (उपल््थत) 
वरीष्ठ (वणरष्ठ) प्र्तूत (प्र्तुत) 
सांबांधीत (सांबांणधत) णलपीक (णलणपक)  
व्यणतरीक्त (व्यणतणरक्त)  ल््वकृत (्वीकृत) 
दृष्टीके्षपात (दृणष्टके्षपात) कणमत कमी (कमीत कमी) 
णनदेशीत (णनदेणशत) ईसमाने (इसमाने) 
प्रणत (प्रती – ‘प्रत’ चे अनेकवचन)   
प्रणतवर (प्रतीवर)   
तूांबनू (तुांबनू) प्रणतक्षालये (प्रतीक्षालये) 
्थानीक (्थाणनक) वाहतुक (वाहतूक) 
णजवनाबद्दल (जीवनाबद्दल)  
सुट (सूट) णशषाखाली (शीषाखाली) 
णमरविूकीचे (णमरविुकीचे) सुचीत (सूणचत) 
णनवििूकीचे (णनवििुकीचे)  
ऑणफसमध्यें (ऑणफसमध्ये)  टेन्सिर / टेण्िर (टेंिर) 
आहें (आहे) णटम्बर (सटबर) 
करण्याांत याव्याांत (करण्यात याव्यात) मुम्बई (मुांबई) 
केफयाप्रमािें (केफयाप्रमािे) केन्सद्र (कें द्र) 
काांही (काही)   चाांस (चान्सस) 
ताांणिक ्वरूपाचें काम महत्व (महत्त्व) 

(ताांणिक ्वरूपाचे काम)  
र्त्याने जाताांना (र्त्याने जाताना) कत्तगव्य (कतगव्य) 
सूचना देण्यात येतें (सूचना देण्यात येते)   

 
या उदाहरिाांखेरीज शब्द जोिून वा तोिून णलणहण्याच्या रूढ पद्धतीचे भान न राणहफयाची उद्दहारानेही 

आढळतात. अशी काही उदाहरिे खाली णदली आहेत :  
 

खालील प्रमािे (खालीलप्रमािे) णवधान सभा (णवधानसभा) 
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पिा द्वारे (पिाद्वारे) पर्पर णवषयक (पर्परणवषयक) 
 
मुख्यकायगपालन अणधकारी (मुख्य कायगपालन अणधकारी)  
 

थोिक्यात लेखनपद्धतीबाबतच्या अवलोकनानांतर पुढीलप्रमािे णनष्कषग णमळतात :  
(१) इांग्रजपूवगकालीन लेखनप्रकाराांपेक्षा सवग्वी वरे्ळे व इांग्रज अांमलातील लेखन-प्रकाराांशी जुळत्या 

पद्धतीचे नवे लेखनप्रकार या प्रशासणनक मराठीत आढळतात.  
 

(२) ठराणवक प्रयोजनासाठी ठराणवक लेखनप्रकारच वापरण्याचा सवगसाधारि णशर्त णदसतो.  
 

(३) असे असले तरी शीषगभार्ी सकवा मजकुराांतर्गत ्वरुपात लेखनप्रकाराचा उल्लेख करण्याबाबत 
फारसे काटेकोर णनयम पाळले जात नाहीत.  
 

(४) प्रत्येक प्रकारचे मायने वरे्वरे्ळे आहेत.  
(५) सामान्सय पिव्यवहार या लेखनप्रकारात मायन्सयाबाबत पयायी शब्दयोजनेचे ्वातांवय घेऊन बरीच 

णनयमबद्धता पाळली जात असफयाचे णदसते.  
 

(६) अन्सयि कालोल्लेखाची पद्धत वा कार्दावरील त्याचे ्थान, तसेच णवषय-सांदभग-पे्रषक-पे्रष्य याांचे 
उल्लेख याांबाबत बरीच णवणवधता व णशणथलताही णदसते.  
 

(७) शुद्धलेखनाचे णनधाणरत णनयम आज प्तीस वषानांतर देखील पूिगतः काटेकोरपिे पाळले 
जातातच असे नाही.  
 

लेखििाटणीची िैनशष्ट्ये 
 

इांग्रज अांमलातील प्रशासणनक मराठीत हळूहळू येऊ लार्लेली लेखनधाटिीची अणधकारपदसापेक्षता 
व व्यल्क्तणनरपेक्षता ही आधुणनक प्रशासणनक मराठीच्या धाटिीची प्रमुख वैणशष्ये आहेत. हे लेखन कसे असाव े
याबद्दल जी तत्त्व े साांणर्तली रे्ली त्याचा हा पणरिाम आहे. इांग्रजपूवग कालातील प्रशासणनक लेखनावर 
आढळिारा णलणहिाऱ्याच्या व्यल्क्तर्त शलैीचा ठसा आधुणनक काळात जवळजवळ नाहीसा झाला असून 
आधुणनक प्रशासणनक मराठीची व्यल्क्तणनरपेक्ष अशी एक सामूणहक लेखनशलैी तयार झाफयाचे णदसते. 
व्यल्क्तणनरपेक्षतेखेरीज सौजन्सयपूिगता, अनलां कृतता, णनःसांणदग्धता इत्यादी रु्िधमगही या नव्या प्रशासणनक 
लेखनधाटिीमध्ये आढळतात. दुसऱ्या शब्दाांत साांर्ायचे तर, आधुणनक प्रशासांक मराठी पूवगकालीन प्रशासणनक 
मराठीप्रमािे प्रशासनके्षिणवणशष्ट लेखनपद्धती व प्रशासनके्षिीय खास शब्दयोजना या बाबतीत लोकव्यवहाराच्या 
मराठीपेक्षा वेर्ळी आहेच; परांतु त्याखेरीज उपरोक्त णवणशष्ट सामूणहक शलैी तयार झाली असफयामुळे, 
लेखनधाटिीची वैणशष्येही णतच्यात आहेत असे म्हिता येईल. त्यामुळेच आधुणनक प्रशासणनक मराठीला 
‘कायगके्षि णवणशष्ट भाषाप्रकार’ असे सांबोधता येते.  
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प्रशासणनक लेखनातील धाटिीच्या वैणशष्यदशगक अशा रु्िधमांची काही णनविक उदाहरिे खाली 

उद्धतृ केली आहेत :  
 
व्यस्क्तनिरपेक्षता  
 

पूवगकालीन प्रशासन बव्हांशी व्यक्तीणनष्ठ असफयामुळे तत्कालीन प्रशासणनक लेखनावर णलणहिाऱ्याच्या 
व्यल्क्तर्त शलैीचा ठसा प्रकषाने जािवतो. त्याउलट आधुणनक प्रशासन पदणनष्ठ असफयामुळे आधुणनक 
प्रशासणनक लेखनाची धाटिी व्यल्क्तसांदभगणनरपेक्ष असफयाचे णदसते. अशी काही उदाहरिे यापुढे नमूद केली 
आहेत.  
 

शासन णनिगयाांमध्ये “शासनाने असे आदेश णदले आहेत की...”, “शासनाने.... णवणहत केफया आहेत” 
असे उल्लेख येतात. कोितीही सूचना करताना “तुम्ही....जार्ा भरा”, “तुम्ही... हे करा”, “तुम्ही...द्या” अशा 
थेट णद्वतीय पुरुषी रचनेने अथगणभव्याक्ती करण्याऐवजी “... जार्ा... भरण्यात याव्यात”, “.... करण्यात यावे”, 
“....देण्यात यावे” अशी नवीन कमानी प्रयोर्ाची रचना करण्यात येते व कत्याला र्ौित्व देऊन प्रत्यक्ष कृतीला 
प्राधान्सय देण्यात येते. “....अजाचा णवचार करण्यात येिार नाही” असे साांर्ताना “णवचार करिार वा न करिारा 
कोि” याला महत्त्व नसून णवचार केला जाण्याला वा न केला जाण्याला महत्त्व आहे हे सूणचत केले जाते.  
 

नवीन कमगिी प्रयोर्ाचा वापर ि करताही व्यल्क्तणनरपेक्ष लेखन केले रे्फयाचीही उदाहरिे आढळतात. 
“श्री...याांना....अन्सवये....पयंत...रजा मांजूर केली आहे.” (नमुना क्रमाांक आ-५) येथे कत्याचा उल्लेख 
टाळण्यामुळे व्यल्क्तणनरपेक्षता आली आहे.  
 

प्रशासनात केली जािारी कोितीही कृती वा कोितीही कायगवाही कोिीही एक णवणशष्ट व्यक्ती करीत 
नसून णवणशष्ट पदाचा भार साांभाळण्याचा एक भार् म्हिून, नेमून णदलेले कतगव्य पार पािण्याच्या प्रणक्रयेत 
कायगवाही केली जात आहे असे या व्यल्क्तणनरपेक्ष धाटिीद्वारे सूणचत होते. साहणजकच आदेश देतानासुद्धा 
कोिताही अणधकारी “मी श्री... आदेश देत आहे की....” असे णवधान करून थाांबत नाही. या णवधानाला 
“....अणधणनयमान्सवये मला प्रधान करण्यात आलेफया शक्तीचा वापर करून...” अशी पु्ती जोितो (उद. 
नमुना क्रमाांक आ-८, आ-१४, आ-१५).  
 

थोिक्यात, व्यल्क्तर्त अजग वा अधगशासकीय पिे याांचा अपवाद वर्ळता, कोित्याही णठकािी 
पे्रशाकाचा उल्लेख ‘व्यक्ती’ पेक्षा ‘पननामा’च्या सांदभात असतो. सामान्सय पिव्यवहारात पे्रष्याचा उल्लेखही 
नावाणनशी न करता पदनामाचा उल्लेख करण्यात येतो.  
 
सौजन्यपूणसता  
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सौजन्सयपूिगता हेही आधुणनक प्रशासणनक मराठीच्या लेखनधाटिीचे एक उल्लेखनीय वैणशष्य णदसते. 
णशवकालातील ताकीदपिात (नमुना क्रमाांक १६ पणरणशष्ट एक) आढळिारी “याउपरी बोभाट आणलयाउपणर 
तुमचा मुलाणहजा करिार नाही” ही जरब व व्यल्क्तर्त दरिाविी आधुणनक कालातील ताकीदपिात णदसत 
नाही. कारि ताकीद देिाऱ्या व्यक्तीला ताकीद देण्याचा आलेला अणधकार केवल पदपरत्वे आलेला असतो. 
्वातांवयपूवग इांग्रज कालातील जाहीरनाम्यातील (नमुना क्रमाांक १४ पणरणशष्ट एक) “सवग लोकाांस मी यावरून 
असे कळवतो की त्याांनी सदरील साांणर्तलेफया वळेी.... हजर राणहले पाणहजे व कोटाच्या परवानर्ीवाचून तेथून 
जाता कामा नये...” ही जनतेस णदलेली तांबी सकवा “....चीफ कॉन्स्टेबल व बेलीफ याांस मी यावरून कळवतो 
की....त्याांनी...जातीने हजर राणहले पाणहजे....” ही कणनष्ठाांस णदलेली आज्ञा याांमधील अरेरावीचा वा 
श्रेष्ठत्वाचा सूर आधुणनक कालातील तत्सम नमुन्सयाांत आढळत नाही. याउलट लोकशाहीतील प्रशासणनक 
लेखनात अपेणक्षत असलेली सौजन्सयपूिगता णठकठीकािी आढळते. लोकशाहीमध्ये सवग व्यक्तींच्या समानतेचे 
महत्त्व असफयामुळे अशी सौजन्सयपूिग रचना प्रशासणनक लेखनाचे उल्लेखनीय वैणशष्य मानाव े लारे्ल. 
लोकशाही प्रशासनात व्यक्तीच्या उच्चनीचतेला थारा नाही हे ध्यानात ठेवनू लेखनधाटिीत प्रयत्नपूवगक सौजन्सय 
आिले जाते असे लक्षात येते. याबरोबराच इांग्रज भाषेतील औपचाणरक वाक्यप्रचाराांनी युक्त अशा प्रशासणनक 
लेखनाची सवय झाफयामुळे प्रशासणनक मराठीमध्ये सौजन्सयसूचक औपचाणरक वाक्प्रयोर्ाांचा वापर केला 
रे्फयाची उदाहरिेही आढळतात. अशी काही उदाहरिे यापुढे नमूद केली आहेत :  
 

नमुना क्रमाांक आ-१० मध्ये जनतेला णनबंधवजा आदेश देिाऱ्या, पोणलस आयुक्ताांच्या एका पिकामध्ये, 
“वध करता काां नये, केफयास णशक्षा होईल” असा दरिाविीचा सूर नसून “....कोितीही व्यक्ती, पशुवधर्ृह 
सोिून, बृहन्समुांबईतील कोित्याही सावगजणनक सकवा खाजर्ी जारे्वर र्ायी, बलै... याांचा वध करिार नाही” 
असा भणवष्यकालाचा वापर करून सौम्यपिे आज्ञा णदली आहे. आपला आदेश देण्यासाठी पाश्वगभमूी काय आहे, 
अशा पणरल््थतीत हा आदेश देिे कसे अपणरहायग आहे तेही आवजूगन साांणर्तले आहे.  
 

आ-११ हा वणरष्ठ अणधकाऱ्याचे कणनष्ठ अणधकाऱ्यास कायगवाहीचा पद्धतीबाबत णदलेला आदेश आहे. हा 
आदेश देतानाही “....याांना णवनांती करण्यात येते की... त्याांनी.... जा्त खचग करू नये” असे शब्द वापरले 
आहेत.  
 

सामान्सय पिव्यवहारात बहुतेक णठकािी इांग्रज भाषेतील ‘प्लीज’ च्या धतीवर ‘कृपया’ असा शब्दप्रयोर् 
केला जातो असे णदसते. तसेच आज्ञाथाऐवजी णवध्यथाचा वापर करून आदेश देण्याचीही प्रथा णदसते. 
उदाहरिाथग : “....सेवापु्तक सोबत पाठणवण्यात याव.े..”  
  

सौजन्सयपूिगतेचा हा रु्िधमग काणन्थाांना ताकीद देताना वापरलेफया भाषेतही णदसून येतो हे णवशषे 
आहे. नमुना क्रमाांक साप-१० म्हिजे चपाराश्चयाला त्याच्या र्ौरवतगनाबद्दल णदलेली ताकीद आहे. तेथेही 
“आपिास सक्त ताकीद देण्यात येते की, यापुढे रै्रणश्तीचे वतगन केफयास आपफयाला दांि करण्यात येईल 
याची कृपया नोंद घ्यावी...” असे शब्द वापरले आहेत.  

 



 
अनुक्रमणिका 

 

सौजन्सयपूिगतेचा आिखी एक नमुना म्हिून नमुना क्रमाांक साप-१४ मधील एक वाक्य उद्धतृ करता 
येईल. “्वयांपूिग णटप्पिीच्या मराठीतील ५ प्रती णदनाांक ....च्या आत शासनाकिे पाठणवण्याची व्यव्था कृपया 
न चुकता करावी ही णवनांती.”  
 

एका अधगशासकीय पिामध्ये समान श्रेिीच्या अणधकाऱ्यास “कृपया आपि या प्रकरिात जातीने लक्ष 
घालून आपले प्रणतवदेन शासनास लवकर पाठणवण्याची मेहेरबानी करावी” अशी नम्र भावाने णवनांती केलेली 
आहे.  
 
नििःसंनदग्िता  
 

काटेकोर अठाणभव्यक्तीसाठी व णनःसांणदग्धते साठी कटाक्षाने प्रयत्नपूवगक योजना केफयाची उदाहरिेही 
आढळली.  
 

नमुना क्रमाांक प्रप्र -१० मधील पुढील वाक्य अशा काटेकोर णवधानाचा उत्तम नमुना आहे : “जी व्यक्ती 
खोटे असलेले सकवा जे खोटे असफयाचे तीस माणहत आहे सकवा वाटते असे सकवा जे खरे आहे असे तीस वाटत 
नाही असे णनवदेन सकवा प्रणतज्ञापन करील ती व्यक्ती, लोकप्रणतणनणधत्व अणधणनयम, १९५० च्या कलम ३१ 
अन्सवये णशके्षस पाि ठरेल.”  
 

सवग सामान्सय भाषेत ‘रु.१०० वा त्याहून अणधक रक्कम’ असे म्हटले जाते, तर प्रशासणनक मराठीत 
‘रु.१०० हून कमी नाही इतकी रक्कम’ असे म्हटले जाऊन भारद्त काटेकोरपिा आिला जातो. मोटार वाहन 
कराबाबत अणधणनयमानुसार द्यायच्या प्रणतज्ञापनाच्या एका प्रमाि प्रपिातील पुढील वाक्याांस असाच ‘काटेकोर’ 
आहे : “अशी व्यक्ती,.... वाहनाकरीता घ्यावयाच्या णतमाही करापेक्षा कमी होिार नाही एवढी रक्कम सकवा 
वाहनाकरीता घ्यावयाच्या वार्वषक करापयंत वाढणवता येईल एवढी रक्कम दांि म्हिून अकारण्यास आणि... अशी 
व्यक्ती,.... वाहनाकरीता घ्यावयाच्या दोन णतमाही करापेक्षा कमी होिार नाही एवढी रक्कम आणि वाहनाकरीता 
घ्यावयाच्या दोन वार्वषक करापयंत वाढणवता येईल एवढी रक्कम दांि  
म्हिून अकारण्यास पाि असेल.”  
 

णनःसांणदग्धतेची अशी काळजी घेतली रे्फयाचे णदसते; तद्वतच काही णठकािी अनवधानाने वा क्वणचत 
हेतुपुर्सरही सांणदग्ध लेखनाची प्रवृत्ती णदसते. एका वणरष्ठाांनी माणर्तलेला खुलासा देताना कोितेही 
णनःसांणदग्ध, ्पष्ट कबुलीवजा णवधान न करता “- परवानर्ी णदली असावी, असे णदसते,” “-हे कळण्यास मार्ग 
नाही.”, “कदाणचत-परवानर्ी देण्यात आली असावी असे वाटते”, “- ला णमळाला असण्याची शक्यता आहे” 
अशी मोघम णवधाने केली आहेत.  
 

आिवळिी वा सांणदग्ध रचनेचे आिखी एक उदाहरि पुढे नमूद केले आहे : “त्यानांतर मतदार, त्याचे 
मत रु्प्त ठेवण्याच्या दृष्टीने णशक्का मारलेफया मतपणिकेची घिी करील आणि घिी केलेली मतपणिका मतपेटीत 
टाकून अवाजवी णवलां ब न करता, मतदान कक्ष सोिून जाईल.” “अवाजवी णवलां ब लाविे’ हा वाक्याांश सांणदग्ध 



 
अनुक्रमणिका 

 

वाटतो. वा्तणवक ‘णवलां ब’ याचा अथगच “अवाजवी काल’ असा होतो. अशा तऱ्हेची सांणदग्धता सकवा अथाची 
लवणचकता प्रशासणनक मराठीत नसावी अशी अपेक्षा असते. या व्तुल््थतीचे भान न ठेवता णलणहफया रे्लेफया व 
पणरिामी सांणदग्ध झालेफया भाषेचा फायदा घेतला जाऊन त्या वाक्याचा अथग लावताना सकव आत्याची 
अांमलबजाविी करताना कायदेशीर पळवाट शोधण्याचा प्रयत्न केला जािे अशक्य नाही. अशी अथाची 
सांणदग्धता प्रशासणनक मराठीत वारांवार आढळफयामुळे, अशी आिवळिी रचना ही आधुणनक प्रशासणनक 
लेखनाची खास धाटिीच होऊ पाहते आहे की काय, अशी शांका एखाद्यास आफयास ते अ्वाभाणवक म्हिता 
येिार नाही.  
 
अिलंकृतता 
 

प्रशासणनक मराठी ही प्रयोजनणनष्ठ व कायगमूलक भाषा असफयामुळे सवगसाधारितः प्रशासणनक 
मराठीच्या नमुन्सयामध्ये अलां काणरक भाषेचा वापर ्वाभाणवकपिेच कमी णदसतो. जनतेतील व्यक्तींकिून 
आलेला एक अजग (साप-३९) एका ग्रामपांचायतीचा ठराव (साप-२१), “.... आणि आपली अशीच शासनाची 
पद्धत असेल तर मरिाराच्या तेरवीच्या कामी पििारी अशीच आपली मदत आहे...” (साप-३९), “... दुसऱ्या 
शब्दात साांर्ायचे म्हिजे काां जर मािूस म्हिून समजण्यात आले तर प्रकरि फाईल हे त्याचे िायाणचि आणि 
प्रकरि क्रमाांक हे त्याचे नाव होईल.” अशी काही अपवादात्मक वाक्ये णवरोधी उदाहरिे म्हिून उद्धतृ 
करण्याजोर्ी आहेत. 

 
थोिक्यात प्रशासणनक मराठीची व्यल्क्तसांदभगणनरपेक्ष, सौजन्सयपूिग, णनःसांणदग्ध व अनलां कृत अशी 

लेखििाटणी ही णतची लोकव्यवहारातील मराठीपेक्षा वेर्ळेपि दशगणविारी रु्िवैणशष्ये आहेत. दुसऱ्या शब्दाांत 
साांर्ायचे तर कायगके्षिणवणशष्ट भाषाप्रकाराच्या प्रमुख र्मकाांपैकी लेखििाटणीची िैनशष्ट्ये हे र्मक, पूवगकालीन 
प्रशासणनक मराठीच्या पाश्वगभमूीवर, आधुणनक प्रशासणनक मराठीमध्ये णवशषेत्वाने जािवते असे म्हिता येईल.  
 

शब्दयोजिा 
 

पेशवाईच्या अ्तापयंतच्या काळात (इ.स. १८१८ पयंत) प्रशासणनक मराठीने पदनामे, लेखनप्रकार 
इत्यादींबाबतच्या प्रशासनके्षिणवणशष्ट शब्दयोजनेचे आपले वरे्ळेपि व वैणशष्य प्र्थाणपत केले होते. परांतु या 
शब्दसांपत्तीच्या पूवगसांणचताचा आधुणनक प्रशासणनक मराठीने फारसा उपयोर् करून घेतफयाचे णदसत नाही. 
आधुणनक प्रशासनपद्धती व शासनयांििेची रचना व कायगपद्धती यात पुवाकालापेक्षा आमूलाग्र बदल झालेला 
आहे हे याचे कारि असाव.े माि आजची प्रशासणनक यांििेची रचना व कायगपद्धती इांग्रज अमांलातील 
कायगपद्धतीशी बरीचशी जुळती असूनही त्या काळामध्ये प्रत्यक्ष व्यवहारात असलेफया प्रशासणनक मराठीमधील 
इांग्रजीप्रभाणवत प्रशासनके्षिणवणशष्ट शब्दयोजनाही आधुणनक प्रशासणनक मराठीने जशीच्या तशी उचललेली नाही 
असेही णदसते. लोकशाही राज्यपद्धतीचा अांर्ीकार व भाणषक अल््मता ही दोन प्रमुख करिे या अ्वीकारामारे् 
असावीत.  
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प्रशासणनक शब्दसांपत्तीत भर टाकण्यासाठी रे्फया प्तीस वषात णवणवध प्रकारचे प्रशासन णवषयक 
शब्दकोश तयार करण्यात आले आहेत. प्रत्यक्ष व्यवहारातील आधुणनक प्रशासणनक मराठी मध्ये नवणनर्वमत 
शब्दकोशाांमधील शब्दपयायाांचा सकवा रूढ इांग्रजी व मराठी पयायाांचा वापर होत असफयाचे णदसते. या 
कालातील प्रशासणनक मराठी शब्दयोजनेचे ्वरूप प्रत्यक्ष व्यवहारातील भाषेद्वारे व मार्गदशगक कोशाांमधील 
शब्द व शब्दावफया याांद्वारे असे दोन मार्ांनी व्यक्त होत असफयाचे णदसते. यामुळे येथे प्रत्यक्ष व्यवहारातील 
प्रशासणनक मराठीच्या णवणवध नमुन्सयाांमध्ये णदसून आलेली शब्दयोजनेची वैणशष्ये व अभ्यासणवषय म्हिून 
्वीकारलेफया, ‘शासनव्यवहार कोश’ या महाराष्र शासनाच्या प्रशासनणवषयक शब्दकोशातील शब्दयोजना 
याांचा ्वतांिपिे णवचार केला आहे. शब्दयोजनेमध्ये एकेरी पयायाांप्रमािेच कोितीही णवणशष्ट सांकफपना व्यक्त 
करिारा अथगपूिग शब्दसमूह म्हिजे शब्दावली आणि कोितीही णवणशष्ट णक्रया-प्रणक्रया व्यक्त करिारा अथगपूिग 
शब्दसमूह म्हिजे वाक्प्रयोर् सकवा वाक्याांश याांचाही अांतभाव केला आहे.  
 
प्रत्यक्ष व्यििारातील िम न्यांतील शब्दयोजिा  

 
पणरणशष्ट तीनमध्ये जोिलेफया नमुन्सयाांमधील वाक्याांत अांतभूगत असलेले शब्द, त्या नमुन्सयाांमध्ये 

वाक्याांव्याणतणरक्ताच्या मजकुरात म्हिजे मायने, शीषगके, याद्या, पृष्ठाांकाने सकवा टाकते अशा ्थानी आलेले 
अन्सय सुटे शब्द आणि प्र्तुत ग्रांथास न जोिलेफया परांतु अभ्यासलेफया अशा अन्सय नमुन्सयाांमधील शब्द या सवांचा 
शब्दयोजनेबाबतच्या या चचेसाठी आधार घेण्यात आला आहे.  
 

प्रत्यक्ष व्यवहारातील प्रशासणनक मराठीच्या नमुन्सयाांचे, शब्दयोजनेचे ्वरूप जािून घेण्याच्या दृष्टीने 
अवलोकन केले असता, के्षिणवणशष्टता, दीघगता, जोिाक्षरयुक्तता, अथगवत्ता, अनेकरूपता, अनेकाथगता, 
अन्सयभाषाप्रभाणवतता, सां्कृतणनष्ठता, अव्याकरणिकता असे णवणवध रु्िधमग ठळकपिे जािवतात. तसेच काही 
प्रमािात प्रमाि मराठीतील रूढ रूपापेक्षा वरे्ळे असे प्रमािेतर भाषाांमधील शब्दप्रयोर्ही आढळतात. या सवग 
प्रकाराांबाबतचे णववचेन यापुढे केले आहे.  
के्षिणवणशष्टता  
 

ज्या भाणषक व्यवहाराचा णवषय ‘प्रशासन’ हा सकवा प्रशासनाशी सांबांणधत असेल तो भाणषक व्यवहार 
प्रशासन के्षिातील भाणषक व्यवहार होय. केवल प्रशासन के्षिातील भाणषक व्यवहारात वापरली जािारी सकवा 
सामान्सय के्षिातील भाणषक व्यवहारात वापरफया जािाऱ्या रूपाने परांतु प्रशासन के्षिात अणभपे्रत असिाऱ्या णवशषे 
अथाने वापरली जािारी शब्दयोजना म्हिजे प्रशासनके्षिणवणशष्ट शब्दयोजना होय.  
 

णश्तभांर्ाची कायगवाही, पदोन्नती, लघुलेखक हे शब्द सामान्सय के्षिाांतील भाणषक व्यवहारात आढळिार 
नाहीत. अशा शब्दयोजनेस प्रशासन के्षिणवणशष्ट शब्दयोजना म्हिता येईल. तसेच ‘कायालय’, ‘अणधकारी’ हे 
सामान्सय के्षिातील भाणषक व्यवहारात वापरले जािारे शब्द प्रशासन के्षिात वापरले जातात त्या वेळी ते काही 
णवशषे अथाने वापरले जातात. ‘कायालय’ या शब्दाचा अथग सामान्सय के्षिात ‘मांर्ल कायाचे ्थळ’ असा मानला 
जाईल. प्रशासणनक के्षिात तो वापरताना ‘प्रशासनयांििेची कामाची जार्ा’ असा अथग अणभपे्रत असेल. 
‘अणधकारी’ याचा अथग सामान्सय के्षिात ‘खास हक्क वा मान असलेली व्यक्ती’ सकवा ‘णनपुिता असलेली व्यक्ती’ 
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असा मानला जातो. “मोठा मुलर्ा वणिलाांच्या अांत्यसां्काराांसाठी अणधकारी असतो” सकवा “(अमुक) शास्त्ी 
वदेाांत मोठे अणधकारी आहेत’ या वाक्यात तो सामान्सय अथाने वापरला आहे. प्रशासन के्षिात ‘अणधकारी’ या 
शब्दाचा अथग प्रशासन यांििेतील णवणशष्ट राबाबदारीची, नेमलेली कामे पार पििारी णवणशष्ट दज्याची व्यक्ती 
असा होतो. ‘अणधकाऱ्याच्या परवानर्ीवाचून कोित्याही कमगचाऱ्याने कायालय सोिून जाऊ नये” या वाक्यात ते 
दोन्सही शब्द प्रशासनके्षिणवणशष्ट अथाने वापरले आहेत. प्रशासणनक मराठीच्या नमुन्सयाांमध्ये अशी के्षिणवणशष्ट 
शब्दयोजना पाच णवणवध प्रकाराांची आढळते.  
 

पदे ि पदिामे : प्रशासन के्षिातील भाणषक व्यवहारात णवणवध हुदे्द सकवा हुदे्ददार याांचा उल्लेख 
करण्यासाठी णवणशष्ट पिे वा पदनामे व्यक्त करिारे शब्द वापरले रे्फयाचे णदसते. हे शब्द पदनाम कोश या 
मार्गदशगक ग्रांथात केलेफया पयायाांच्या ्वरुपात त्याचप्रमािे त्याांच्या मूळ इांग्रजी शब्दाांचे देवनार्रीत लेखन 
करून णलणहले रे्फयाचे आढळते. अशा काही शब्दाांची उदाहरिे खाली नमूद केली आहेत :  
 

कायालय प्रमख   ... कक्ष अणधकारी 
णजफहाणधकारी णवभार्ीय आयुक्त 
णलणपक   टांकलेखक 
कायगकारी अणभयांता भाांिार णलणपक 
ताांणिक सणचव णनयांिक 
अवर सणचव महापाणलका आयुक्त 
णिल्व्हजनल अकौंटांट   .... अकौंटांट 
सेके्रटरी णसटी इांणजणनयर 
अणस्टांट महापाणलका आयुक्त  

 
प्रशासकीय निभाग ि कायालये : प्रशासनाच्या सोयीसाठी केलेले प्रशासन यांििेचे णवणवध भार्, तसेच 

णवणवध कायालयाांची नाव ेबव्हांशी, पदनाम कोश वा शासनव्यवहार कोश याांमध्ये नेमून णदलेफया पयायाांचा वापर 
करून प्रशासकीय णवभार् व कायालये याांचा णनदेश केफयाचे णदसून येते. उदाहरिाथग :  
 
 

सणचवालय कायालय 
र्ृह मांिालय मांिालय 
कोषार्ार सांचालनालय 
सामान्सय प्रशासन णवभार् णशक्षि आणि समाजकफयाि णवभार् 

 
निनिि लेखिप्रकारांची िािे : प्रशासन के्षिातील भाणषक व्यवहारात वापरत आलेफया णवणवध 

लेखनप्रकाराांची नावे त्या त्या लेखनप्रकाराच्या नमुन्सयात शीषगभार्ी वा अन्सयि, तसेच पर्परसांदभासाठी 
वापरण्यात आफयाचे णदसते. अशा काही प्रकाराांची नावे पुढीलप्रमािे :  
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आदेश अणधसूचना 
णनयम   पणरपिक 
णनणवदा सूचना   शासन णनिगय 
प्रमाि प्रपि कायालयीन णटप्पिी 
ना हरकत प्रमािपि शासकीय आदेश 
अांणतम वेतन प्रमािपि प्र्ताव 

 
प्रशासि के्षत्रीय संकल्पिा : प्रशासन के्षिात अल््तत्वात असलेफया काही खास सांकफपना व्यक्त 

करिारे शब्दही आढळतात. काही णठकािी या र्टात मराठी नवणनर्वमत पयायाांऐवजी मूळ इांग्रजी शब्दच 
देवनार्रीत णलणहफयाचीही उदाहरिे णदसून येतात. या दोन्सही प्रकारची उदाहरिे पुढे एकणितपिे नमूद केली 
आहेत :  
 

अनुजे्ञय होिारे प्रदान केलेफया शक्तीनुसार 
अर्वजत रजा वैकल्फपक रजा 
प्रत्यापगि णद्वतीय वषग 
लेखापरीक्षा नामणनदेणशत व्यक्ती 
उपदान   अणभलेख 
सेवा   कमगचारी 
कायगवाही ्थानाांतर 
ज्येष्ठता   णनदेश 
पणरपालन णनयुक्ती 
वतेनश्रेिी पुनभगरिा 
प्राणधकृत अणभकता अणधकृत आ्थापना 
सांणवतरि अणधकारी णनवृत्तीवतेनाचे फायदे 
कायम करिे सांमतीने णनर्गणमत करिे 
अनुपालीत करिे सादर करिे 
दप्तरदाखल करिे राजीनामा देिे 
सेवते समाणवष्ट करून घेिे अगे्रणषत करिे 
ग्राच्युइटी पेन्सशन 

 
सीमांत के्षत्रनिनशष्ट शब्दयोजिा - (१) निनि के्षत्रनिनशष्ट शब्दयोजिा : कायद्याशी सांबांणधत सकवा 

कायद्यावर आधाणरत अशा काही बाबींवर कायगवाही करताना कायद्याच्या के्षिात खास अथाने वापरली जािारी 
शब्दयोजना प्रशासणनक मराठीत वापरफयाची (इांग्रजीप्रभाणवत वा मराठी अशा दोन्सही ्वरुपाची) उदाहरिे पुढे 
नमूद केली आहेत :  

 
कॉन्सरक्च्युअल बेणसस   साफव्हान्ससी प्रमािपि  
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प्रवतगन     खांि  
उपबांध     परांतुक  
अणधक्रणमत करिे  
 

(२) शास्त्रीय िा तांनत्रक के्षत्रनिनशष्ट शब्दयोजिा : शास्त्ीय वा ताांणिक बाबींशी सांबांणधत कायगवाही 
करताना त्या त्या के्षिातील खास शब्द प्रयोर् केफयाची उदाहरिे पुढे नमूद केली आहेत. येथे मराठी नवणनर्वमत 
पयायाांप्रमािेच मूळ इांग्रजी शब्द वापरफयाची उदाहरिेही आढळतात.  
 
णदशादशगन यांि     प्र्तर थर  
िायमांि णड्रसलर् मशीन्सस    बाक्साईट  
िोलोमाईट     फ्लोटओअर  
क्वाटगझ्  
 
दीघसता 
 

सवगसामान्सय व्यवहाराच्या भाषेमध्ये शक्यतोवर लहान लहान – कमी अक्षरी – शब्द वापरण्याकिे 
प्रवृत्ती असते. त्याउलट प्रशासणनक मराठीच्या नमुन्सयाांमध्ये चार अक्षरी, पाच अक्षरी, क्वणचत सहा-सात अक्षरी 
शब्दप्रयोर्ही केले रे्फयाची बरीच उदाहरिे णनदशगनास येतात. अशा काही शब्दाांची उदाहरिे अशी:  
 
पुनर्वनयुक्ती     कायगणनयमावली  
अवलोकनाथग     नूतनीकरि  
पणरवीक्षाधीन     णनम्न्वाक्षरीकार  
आवदेनपि     कायगभारपि  
भणवष्यणनवाह     नर्ररचना  
मूफयणनधारि     पणरणनरीक्षि  
अधगशासकीय     णशक्षिाणधकारी  
 
जोडाक्षरय क्तता  
 

शब्दाांची दीघगता जोखण्यासाठी अक्षरसांख्या मोजताना जोिाक्षर हे एकाच अक्षर मानले जात असले तरी 
प्रत्यक्ष उच्चारात त्यातील विाचा उच्चार एकानांतर एक असाच केला जातो सकवा लेखनात णलपीबद्ध करताना 
जोिाक्षरातील विग एकापुढे एक (उदा. : क्व, त्स), एका खाली एक (उदा. : कृ, नृ), एकाचा अांतर्गत दुसरा 
(उदा. : ह) सकवा याहूनही वरे्ळ्या पद्धतीने (उदा. : ष्र, वग) असे केले जाते. साहणजकच शब्दामध्ये 
जोिाक्षराांचे प्रमाि णजतके अणधक णततका तो शब्द उच्चारण्यास वा णलणहण्यास अणधक श्रम, वळे व 
लेखनसामग्री लार्िे अपणरहायग असते. प्रशासणनक मराठीत आढळलेफया जोिाक्षरयुक्त शब्दाांची काही ठळक 
उदाहरिे खाली नमूद केली आहेत. त्याांपैकी काही शब्दाांसाठी जोिाक्षरणवरणहत रूढ शब्द अल््तत्वात असूनही 
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ते जोिाक्षरयुक्त शब्द वापरले रे्ले आहेत. काही शब्द नवणनर्वमत के्षिणवणशष्ट पयाय असून काही सामान्सय 
अथाचेच आहेत. खालील उदाहरिे देताना काही शब्दाांसाठी उपलब्ध असलेले जोिाक्षरणवरणहत सकवा कमी 
जोिाक्षराांचे रूढ पयाय त्याांच्यासमोर कां साांत नमूद केले आहेत :  
 
आयुक्त      ज्ञापन  
्मरिपि     णनर्वदष्ट  
णशक्षिाणधकारी     अधगशासकीय  
्पष्टीकरि     पषृ्ठाांकन  
श्रेिी      परीवीक्षा  
खणनकमग (खािकाम)    णनम्न्वाक्षरीकार (खाली सही करिारा)  
सवेक्षक (भमूापक)    तृतीय श्रेिी कमगचारी (णतसऱ्या वर्ाचे सेवक)  
आदेशाथग प्र्तुत (आदेशासाठी सादर) प्रमािपि (दाखला)  
बहुन्समुांबई (महामुांबई)    प्रारूप (मसुदा)  
दशगणविारा (दाखणविारा)   अवलोकनाथग (अवलोकनासाठी)  
प्र्ताव (ठराव)     तत्सांबांधीचा (त्यासांबांधीचा)  
अगे्रणषत (पुढे पाठवलेला)   नोंदिीकृत (नोंदिी केलेला)  
उपल््थत (हजर)    फाम्सग (नमुने)  
साफव्हन्ससी (पतदारी)    प्रणवष्या (नोंदी)  
उपणरणनर्वदष्ट (वर णनदेश केलेला)  सांदभान्सवये (सांदभानुसार)  
र्ृहणनमाि (घर बाांधिी)  
 
अथसित्ता  
 

अथगदृष्या समपगक वाटिारे शब्दपयाय वा शब्दावली या दृष्टीने प्रशासणनक मराठीच्या नमुन्सयाांचे 
अवलोकन केले असता चार प्रकार आढळून येतात. त्याांचे सोदाहरि विगन खाली नमूद केले आहे :  
 

इष्टाथसता : काही शब्दयोजना इष्टाथगबोधक, चपखल, समपगक, सुटसुटीत व उणचत अशी आढळते. जसे 
‘मला सध्याच्या पदाणशवाय दुसरा कोिताच वाव णमळू शकिार नाही’ या वाक्यात ‘वाव’ या शब्दाद्वारे 
‘पदोन्नतीची सांधी’ असा अथग नम्रपिे सूणचत केला रे्ला आहे. अशा प्रकारच्या इष्टाथगबोधक शब्दयोजनेची काही 
उदाहरिे अशी :  
 
फाइलीचा पाठपुरावा करिे   खणजनादाखल  
मध्यांतरीय आदेश    वजनर्ोळा  
 

तालुके व उपणवभार् याांची सरसहा पुनरगचना  
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नजर पाहिी     सुसाध्यता अहवाल  
आठवि-णचठ्ठ्ठ्या  
टांकणलणखत कार्दाांची रुजवात  
खात्यात रु.५० सदोणदत ठेवाव ेलार्तील.  
 

निरथसकता : काही नमुन्सयाांत वापरलेफया शब्दयोजनेतील मूळ शब्द यथाथग असफयाचे परांतु आपफया 
णवद्वत्ताप्रदशगनाच्या चढाओढीत त्याचे अशुद्ध, चुकीचे रुप वापरले रे्फयामुळे मूळ अथग ्पष्टपिे झटकन आकलन 
करिे दुरापा्त होत असफयाचे णदसून येत असे. ‘ईक्ष्ट’ या शब्दातून अथगबोध होत नाही. येथे ‘इष्ट’ शब्द 
वापरण्याचा इरादा असावा. तो शब्द तेथे योजताच अथग कळतो. अशा शब्दाांची उदाहरिे बव्हांशी सामान्सय 
पिव्यवहार व कायालयीन णटप्पिी या प्रकाराांत आढळून येतात. अन्सय लेखनप्रकाराांत असे शब्द अर्दी 
तुरळक, अपवादात्मक ्वरुपात णदसतात. या प्रकारच्या शब्दयोजनेची उदाहरिे पुढीलप्रमािे आहेत 
(कां साांमध्ये अणभपे्रत शुद्ध शब्द णदला आहे.) :  
 
आकृष्ठ (आकृष्ट)      नाम णनदेषि (नामणनदेशन)  
पषृ्टी देिे (पुष्टी देिे)     णनरोपयोर्ी (णनरुपयोर्ी)  
प्राध्यान्सय (प्राधान्सय)      ७०% टके्क (७० टके्क वा ७०%)  
फाईलसह  
 
परीक्षा उत्तीिग करिे (परीक्षा उत्तीिग hone)   शोधाथग असिे (शोधात असिे)  
सांदभीय णवषयान्सवये (सांदर्वभत णवषयान्सवये)   कारगवाई (कायगवाही / कारवाई)  
प्रधान केलेफया शक्तीनुसार     णनलेणखत कायगवाही प्रर्तीवर आहे  
(प्रदान केलेफया शक्तीनुसार)     (णनलेखनाची कायगवाही चालू आहे)  
 
उपयोणर्ता प्रमािपि (उपयोजन प्रमािपि / वापर केफयासांबांधीचे प्रमािपि)  
जे ्वाक्षर नसतील.... (जे साक्षर नसतील...)  
 

निपरीताथसता : काही शब्दयोजनाांमध्ये शब्दाचे रुप शुद्ध असते. परांतु त्यातून व्यक्त होिारा अथग 
शब्दाच्या मूळ अथापेक्षा वेर्ळा असतो. उदाहरिाथग : “णनयम...लार्ू पित नाही.” असे एक वाक्य एका 
तीप्पाणनमध्ये आढळते. व्तुतः लार्ू पिते ते औषध, णनयम लार्ू होतो सकवा लार्ू असतो. अशा 
णवपरीताथगबोधक शब्दयोजनेची काही उदाहरिे खाली णदली आहेत :  
 
 

णवद्युत सांभाल : (णवदु्यत सांभार् ?, णवदु्यत णवभार्?)  
पणरपणित यादी : (पणरपिकात अांतभूगत असलेली ? णफरवलेली? )  
धतीवर आधाणरत : (धतीवर ? आधाणरत?)  
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नसती णवनाकारि मुद्दाम पाठणवफयाचे णदसते. (न्ती (फाइल) या शाखेचा सांबांध नसताना 
पाठणवफयाचे णदसते?)  

न्ती (फाइल) आवश्चयक नसताना पाठणवफयाचे णदसते?)  
योजना सांमत ठरिे (योजना सांमत होिे?)  
पदाचा सांभार् (पदाचा कायगभार?)  
ज्येष्ठतासूचीतील जन्समणतथी (ज्येष्ठतासूचीतील जन्सम णदनाांक)  
क्रमबद्ध का बदलण्यात आला ? (क्रमाांक/ क्रम का बदलण्यात आला?)  
नोकरी असह्यपिे चालू होती. (नोकरी अखांिपिे चालू होती?)  
या सांजे्ञच्या जार्ा (या हुद्द्ाच्या जार्ा?) 
परत िाकेने (उलट िोकेने? उलट टपाली?)  
योग्य तो णवषय द्यावा (योग्य तो णनिगय द्यावा?)  
 
जनतेमध्ये....असांतोष व्यक्त होिे (जनतेमध्ये....असांतोष णनमाि होिे?, जनतेकिून... असांतोष 

व्यक्त होिे?)  
 

तालुक्याचे लक्ष (तालुक्याचे लक्ष्य ?), ्वयांपूिग णटप्पिी (्वयां्पष्ट ? [आरो[इमग ?), णललावात 
सवाल करिे (णललावात बोली बोलिे?)  
 

अथसशून्यता: काही शब्दयोजना पूिगतः अथगशून्सय असफयाचे णदसते. तत्सम भारद्त शब्द वापरण्याचा 
मूळ इरादा, पि अर्दी णवपरीत रूपात वापरफयामुळे अथगशून्सय झालेला शब्द वापरला रे्फयाचे अशा प्रकरिी 
णदसते. अशी उदाहरिे अर्दी तुरळक असली तरी त्याांचा उल्लेख ि करिे योग्य नाही. कष्ठक्षम्य (कष्टाबद्दल 
क्षम्व?) बढोत्तरी (बढती?)  
 

णनसू-१८ मधील “... णनणवदेत ठेवलेफया रकमेच्या श.े १० टके्क शोधक्षकता प्रमािपि सादर अपांजीयीत 
ठेकेदाराकिून...” या वाक्यातील ‘शोधक्षकता’ या शब्दाचा अथग लार्तच नाही. ‘शोधक्षकता’ असा शब्द 
योजण्याची इच्िा असावी असे वाटते. पि तोही अथग सांदभानुसार योग्य वाटत नाही.  
 
अिेकरुपता  
 

प्रत्यक्ष व्यवहारातील प्रशासणनक मराठीच्या नमुन्सयाांमध्ये काही सांकफपना व्यक्त करण्यासाठी 
वरे्वरे्ळ्या णठकािी वरे्वरे्ळे पयाय वापरफयाचे आढळते. अशा काही एकाथगसूचक अनेकरूप पयायाांची काही 
उदाहरिे यापुढे नमूद केली आहेत :  
 

सांभार् – णवभार्  
क्रमवार यादी – श्रेिीवार यादी – ज्येष्ठता सूची – क्रमबद्ध सूची  
णनणवदाकार – टेंिरदार – णनणवदा भरलेफया व्यक्ती  
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कोटेशन सूचना – णनणवदा सूचना – जाहीर णनणवदा सूचना  
टेंिर नोटीस – टेंिसग पाणहजेत – णनणवदा – टेंिरणवषयी जाहीर खबर  
णनणवदापि – णनणवदा फामग – टेंिरचे फामग – णनणवदा प्रपि – टेंिर फाम्सग.  
णजफहाध्यक्ष – णजफहाणधकारी – णजफहा अणधकारी  
णवभार् प्रमुख – णवभार्ाध्यक्ष – कक्ष अणधकारी – कक्षाणधकारी  

अिेकाथसता  
 

या नमुन्सयाांमधील काही शब्दयोजना वरे्वरे्ळ्या णठकािी वरे्वरे्ळे अथग सूणचत करण्यासाठी वापरली 
रे्फयाचे आढळते. अशी काही उदाहरिे खाली नमूद केली आहेत :  
 
मंत्रालय : (१) महाराष्र शासनाचे मुांबई येथील प्रमुख कायालय  

(२) कें द्रीय शासनाचा प्रशासकीय णवभार्. जसे : र्ृह मांिालय  
 
निभाग  : (१) प्रशासकीय णवभार् के्षि. जसे : णवभार्ीय आयुक्त  

(२) महाराष्र शासनाचा प्रशासन यांििेतील एक शाखा. जसे : र्ृह णवभार्  
(३) णवद्यापीठातील णशक्षिशाखा. जसे : णवकृणतशास्त् णवभार्  
(४) महाणवद्यालयातील णशक्षि शाखा. जसे : रसायनशास्त् णवभार् 

 
अन्य भाषा-प्रभाि  
 

अन्सय भाषाांचा सांपकग  सकवा प्रभाव यामुळे भाषेच्या शब्दसांपत्तीवर पणरिाम होत असतो. मराठी भाषेवर 
णतच्या जन्समापासून सां्कृत, इांग्रजी, सहदी, कानिी, रु्जराती, फारसी अशा अनेक अन्सय भाषाांचा प्रभाव पिलेला 
आहे. अन्सय भाषाांतील असे णकत्येक शब्द आजच्या प्रमाि मराठीत एकजीव झाले आहेत, मराठी प्रत्ययादी 
प्रणक्रयाांनुसार मराठीत वावरत आहेत. मराठी भाषेने आत्मसात केलेफया व पचवलेफया या अन्सय भाषाांतील 
शब्दाांमुळे मराठीचे ‘मराठी’ पि णव्कणळत वा णवकृत ि होता णतची शब्दसांपत्ती समृद्ध झाफयाचे णदसते. उलट, 
अन्सय भाषाांपैकी काही भाषाांतील शब्द मराठीत वापरले रे्फयाने मराठीचे ‘मराठीपि’ हरवले जात आहे, नष्ट होत 
आहे व मराठी कृणिम बनत आहे असेही णदसून येते. आधुणनक प्रशासणनक मराठी भाषेचा, लर्तपूवीच्या 
्वातांवयपूिग काळात व ्वातांवयोत्तर काळात, अजूनही प्रशासन के्षिात वापरात असलेफया इांग्रजी भाषेशी आणि 
सांघभाषा सकवा सांपकग भाषा म्हिून ्वातांवयोत्तर काळात कें द्र शासनाच्या प्रशासनात वापरात असलेफया सहदी 
भाषेशी सतत व णवशषे सांबांध येत आहे. सां्कृत ही मराठी भाषेची जननी असफयामुळे पिलेफया 
सां्कृतणनष्ठतेच्या िायेचा णवचार याच प्रकरिात पुढील िेदकात केला आहे. येथे प्रत्यक्ष व्यवहारातील 
प्रशासणनक मराठीच्या नमुन्सयाांच्या अवलोकनानांतर शब्दयोजनेबाबत आढळिाऱ्या इांग्रजी व सहदी या भाषाांच्या 
प्रभावाची काही ठळक उदाहरिे खाली नमूद केली आहेत :  
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इंग्रजी भाषेचा प्रभाि : प्रशासणनक मराठीच्या शब्दयोजनेवर इांग्रजीच्या सरावामुळे वा अन्सय कारिाांमुळे 
इांग्रजी भाषेचा बराच प्रभाव पिफयाचे णदसून येते. अभ्यासलेफया नमुन्सयाांमध्ये एकूि पाच प्रकाराांनी हा प्रभाव 
पिफयाचे णदसते. प्रत्येक प्रकारची काही ठळक उदाहरिे खाली नमूद केली आहेत :  
 

नमुन्सयाांमध्ये काही इांग्रजी शब्द मराठी लेखनाच्या ओघात, त्याांच्या मूळ ्वरुपात पि देवनार्रीमध्ये 
णलहून मराठी भाषेचे व्याकरिाचे णनयम लावनू व जोिशब्दाांत अन्सय मराठी शब्दाांसह वापरफयाचे णदसते. अशा 
शब्दाांपैकी बहुताांश शब्द सामान्सय पिव्यवहार व कायालयीन णटप्पिी या प्रकाराांमध्ये आढळतात. या प्रकारची 
उदाहरिे अशी :  
 
नाणमनेशनद्वारे बढती     णसनीआरीटीला सांरक्षि  
वाटरमन      ्लीपरमध्ये  
लाबोरेटरी अटेन्सिन्सटची जार्ा    नामगप्रमािे  
टाईणप्टची टे्ट     कम्पवर 
णिसचाजग प्रमािपि     कोन्सिोनेशनचे प्र्ताव  
्टाप पेमेंटचे पि     ड्युल्प्लकेट ड्राफ्ट  
ओव्हरड्यू इांटरे्ट     सुपरवायजरी ्टाफला  
रेकािग रूममध्ये      ्टम्प पेपरवर  
पेन्सशन व लीव्ह सलॅरी कां रीब्युशन  
णबलाच्या णबनचूकपिाबद्दल    अणपलाचे ज्ञापन  
फाइलमध्ये      सुनाविीची नोटीस  
पासबुकासाठी      चेकने व्यवहार  
ओपनका्ट पद्धत     रेश पदवीधर  
्टाक सर्वटणफणकटे     पो्ट करिे (टपाल पेटीत टाकिे याअथी)  
 

मराठी लेखनाच्या ओघात परांतु इांग्रजी भाषेच्या व्याकरिप्रणक्रयेसह वापरलेले म्हिजे अनेकवचने, 
णवशषेिे, धातुसाणधते अशा ्वरुपात वापरलेले इांग्रजी शब्दही बरेच आढळतात. असे शब्दही बव्हांशी सामान्सय 
पिव्यवहार व कायालयीन णटप्पिी याांमध्येच आढळतात. अशा शब्दाांची काही उदाहरिे पुढे नमूद केली आहेत 
:  
 
णिल््रक्ट ्पेशल ऑणिटर सोसायटीज्   टायणप्ट््  
केसेस पेंसिर् आहेत     ससर्ल सीटेि  
कॅश के्रिीट खते     इांटरे्ट पेएबल खाते  
 इांटरे्ट णरणसव्हर खाते     णसफि पॉकीट  
णसझांि       बीिसग  
बीि्       लॉट््  
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प्रथम मराठी शब्द वापरून नांतर कां सात रोमन णलपीत वा देवनार्री णलपीत इांग्रजी प्रणतशब्द देण्याची 
प्रवृत्तीही आढळून येते. असे शब्द वरील दोन प्रकाराांच्या तुलनेने कमी, परांतु लक्षात येण्याजोग्या प्रमािात 
आहेत. त्याांची उदाहरिे पुढीलप्रमािे :  
 

सरसहा पुनरगचना (wholesale change or reconstitution)  
कोितीही अधूनमधून (at random)  
मुख्य सहायक (Head Assistant)  
सांकलन पद्धतीत (compilation system) 
वार्वषक रणज्टरामध्ये (REcord keeper’s Docket Sheet Registers)  
अभ्यासक्रमाबाबत केलेफया आराखड्याची (syllabus frame) प्रत  
भाषाणवषयक प्रयोर्शाळेप्रमािे (language workshop)  
एकाच्या नवे असलेला परांतु मारे् सही करून दुसऱ्याच्या नाव े केलेला क्रास चेक (थिग पाटी क्रॉस 

चेक), एकल सांक्रमिीय मतदानाच्या (ससर्ल रान्ससफरेबल व्होट)  
 

मराठीच्या प्रकृतीशी णवसांर्त वाटिारे, परांतु बेमालूमपिे मराठीत णलणहलेले व इांग्रजी भाषेच्या 
समानाथी साब्दाांच्या धतीवर बनवलेले शब्दही आढळतात. उदाहरिाथग :  

 
णदनाांणकत (dated), ्वाक्षरीत (signed)  
णनम्न्वाक्षरीकार (undersigned)  
‘जेथे आहे जसे आहे’ तत्त्वावर (on ‘as is where is’ basis)  
अिचिी अनुभवाव्या लार्िे (to experience difficulties)  
 
मराठी लेखनाच्या ओघात मराठी शब्द वापरण्याऐवजी इांग्रजी शब्द सकवा वाक्प्रयोर् रोमन णलपीमध्येच 

घुसिण्याची प्रवृत्तीही क्वणचत आढळते.  
 

उदाहरिाथग : ही Terminology तेवढ्यापुरती मयाणदत राहू शकत नाही. (येथे Terminology हा शब्द 
अयथाथग आहे हे वेर्ळेच. येथे तो शब्द ‘अट’ या अथी वापरला आहे).  
 

राजीनामा णद. २९-८-६६ F.N. मांजूर होऊन  
 
णजफहा कायालयातील English office Record Room मधील Exempted Category वर्ळून ...  

ही एक प्रकारे condition of service झालेली आहे.  
 

हिदी भाषेचा प्रभाि : प्रशासणनक भाषेवर सहदी भाषेचा प्रभाव चार वरे्वरे्ळ्या प्रकाराांनी पिफयाचे 
णदसून येते. काही णठकािी मराठी मजकुराच्या ओघात सहदी शब्द जसाच्या तसा वापरला रे्फयाची काही 
उदाहरिे आढळून येतात. प्रमाि भाषेत न आढळिारे, प्रमाि मराठीत न रुळलेले, प्रमाि मराठीने न 
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पचवलेले, परांतु सहदी भाषेच्या ्थाणनक सांपकामुळे मराठी भाषेच्या एखाद्या बोलीत वापरत असलेले असे हे 
शब्द आहेत.  
 
उदाहरिाथग :  
 
बयािा     रकम    आलमारी  
खदान     कवलूे    पांजीबद्ध  
अपांजीणयत    उम्मेदवर   बोझ  
जीमेदारी    न्तीबद्ध   मयै्येत  
असुणवधाजनक    अांदाजन   आबादी  
णवरासतीचा हक्क    लावारास मालमत्ता  नुकसानी  
हाजर     रसीद पावती   एक पांथ दो काज  
 

मराठी लेखनाच्या ओघात, सहदी शब्दाांच्या मदतीने सांयुक्त णक्रयापदाांचा वापर केफयाची काही 
उदाहरिे खाली नमूद केली आहेत. हाही सहदीच्या ्थाणनक सांपकाचा पणरिाम आहे.  
 
मुकरर करिे     नसती करिे    अदा करिे  
बेचन करिे     णक्तीने वसूल करिे   तबदील करिे  
 

मराठी लेखनाच्या ओघात वापरलेला शब्द सहदी भाषेच्या व्याकरिानुसार वापरला रे्फयाची 
उदाहरिेही तुरळक सापितात. हाही सहदीच्या ्थाणनक सांपकाचा पणरिाम आहे.  
अशा वापराची उदाहरिे अशी :  
 
णबना पूवग अनुमतीने    तरखाबाबद    जुना रेकािग  
मीटर खोलीचे दोन णववर   एकूि सतरा णिद्र पािले  
 

कें द्र शासनाच्या सकवा अन्सय सहदीभाषी शासनाच्या रूढ होत असलेफया कायालयीन सहदीतील शब्द 
वापरण्यात आफयाचेही क्वणचत कुठे आढळून येते. अशी उदाहरिे णवरळाच णदसतात. असे आढळलेले काही 
शब्द वानर्ीदाखल खाली देण्यात आले आहेत :  
 
्वा्र्थ्य कें द्र     ्वा्र्थ्य प्रमािपि   सुणवधा  
अांकेक्षि     णनवाणचत    सुरक्षा अनामत  
णनणवदा  
 
संस्कृतनिष्ठता  

 



 
अनुक्रमणिका 

 

आधुणनक प्रशासणनक मराठीच्या प्रत्यक्ष व्यवहारातील नमुन्सयाांच्या अवलोकनानांतर सां्कृतणनष्ठ शब्दाांचा 
वापर पाहू या. यामध्ये सां्कृतातून जसेच्या तसे उचललेले शब्द आणि मूळ सां्कृत शब्दास मराठी भाषेची 
प्रणक्रया (प्रत्ययादी) करून वापरलेले शब्द या दोन्सहींचा अांतभाव आहे. अशा सां्कृतणनष्ठ शब्दयोजनेपैकी काही 
शब्द सामान्सय अथाच्या रूढ शब्दाांचे सां्कृतणनष्ठ पयाय आहेत, तर काही शब्द खास प्रशासनके्षिीय नवीन 
सांकफपना व्यक्त करिारे नवणनर्वमत (मार्गदशगक कोशातून उचललेले वा भाषापे्रशाकाने ्वतः योजलेले) 
आहेत. अथात अशा काही नवणनर्वमत शब्दाांसाठी सामान्सय भाषेतील रूढ मराठी पयाय उपलब्ध आहेतच. खाली 
नमूद केलेफया सां्कृतणनष्ठ शब्दाांत वरील दोन्सही प्रकारच्या शब्दयोजनेच्या अांतभाव केलेला असून काही 
शब्दाांनांतर कां साांमध्ये मूळ अथास धक्का ना लार्ू देता तोच अथग व्यक्त करिारे काही पयायी शब्द णदले आहेत :  
 
समथगनाथग (समथगनासाठी)  
णवचाराधीन असिे (... वर णवचार चालू असिे)  
खणनकमग (खािकाम)  
तृतीय श्रेिी कमगचारी (णतसऱ्या वर्ाचे सेवक)  
्थांभ (रकाना)  
प्रणतवदेन (अहवाल)  
णनयत णदनाांक (नेमलेली तारीख)  
उपरोक्त (वरील)  
सांदभांणकत (सांदभात णदलेला)  
अगे्रणषत (पुढे पाठवलेला)  
ह्ताांतरि (दुसऱ्याच्या हाती सोपणविे)  
कायगवाही्तव (कायगवाहीसाठी)  
पुनरगचना (नव्याने रचना)  
प्रशासकीय दृष्या (प्रशासकीय दृष्टीने)  
पिान्सवये (पिानुसार)  
्तर (थर)  
अनुमोणदत (अनुमोदन णदलेले, अनुमोदन णमळालेले)  
दृष्टोत्पत्तीस (नजरेस)  
सत्यल््थती (खरी ल््थती)  
राज्व (महसूल)  
कृणष (शतेी)  
णनयुक्ती (नेमिूक)  
णवणनर्वदष्ट (णवशषे उल्लेखलेला)  
अणधक्रणमत करिे (रद्द करिे)  
णदनाांणकत (तारीख टाकलेला)  
अनुज्ञप्ती (परवाना, लायसेन्सस)  
्वाक्षरीत (सही केलेला)  
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शाविारे याांणिक साधन (कानाचे यांि)    सांज्ञा (नाव)  
वैध (कायदेशीर)      उक्त (साांणर्तलेला)  
मूच्िा (घेरी)       घोणषत करिे (जाणहर करिे)  
प्रिाली (पद्धत)       पुनरावलोकन (पुनः अवलोकन)  
अत्यफप (अर्दी थोिे)      एकसमयावच्िेदेकरून (एकाच वेळी)  
अदत्त (न णदलेले)      कारार्ृह (कारार्ार, तुरांर्)  
पणरणनरीक्षि (णचणकत्सक तपासिी,  
बारीक तपासिी)  
 
भणूवज्ञान       वतेनश्रेिी  
अनुदानसांणहता       ्मरिपि  
भरू्भगजल सवेक्षि      एकसूिीपिा  
आयुक्त        अधीक्षक  
भअूणभलेख       अणभन्सयास  
प्राणधकृत अणभकता      आ्थापना  
अनुजे्ञय        प्रदान  
अग्राह्य        देय  
मृत्युपि व्यव्थापक      उत्तराणधकारी  
अणभहा्थाांणकती      उपबांध  
उपार्वजत       पणरष्कार  
अणभलेखार्ार       श्रविदोष  
 
प्रमाणेतर घटक  

प्रशासणनक मराठी म्हिजे वापरमुलक भाषाप्रकार असून ते प्रमाि मराठीचेच कायगके्षिणवणशष्ट रूप 
असिे अपेणक्षत आहे. असे असूनही, आधुणनक प्रशासणनक मराठीमध्ये णतचा वापर करिाऱ्या व्यक्तींच्या 
णनज्बोलीचे प्रणतसबब पिफयाचे आढळते. असे अ-प्रमाि घटक बहुशः सामान्सय पिव्यवहार व कायालयीन 
णटप्पिी या प्रकाराांत आढळतात. शब्दयोजनेतील अशा प्रमानेि घटकाांची उदाहरिे या िेदकात णदली आहेत. 
सहदी भाषेच्या ्थाणनक सांपकामुळे मराठी भाषेच्या काही बोलींत आढळिारे शब्दही प्रशासाणनक मराठीत 
आढळतात. अशा शब्दाांचा उल्लेख ‘अन्सय भाषेचा प्रभाव’ या िेदकात केला असफयाने ते येथे समाणवष्ट केलेले 
नाहीत. प्रशासणनक मराठीत आढळलेफया पूवोक्त प्रकारच्या अ-प्रमाि शब्दाांची वा शब्दावलींची वा 
वाक्यप्रयोर्ाांची उदाहरिे अशी :  
 
आध्याप      अेनारा टपाल  
दोघािीही     ्पष्टीकरन  
पै्याणवषयी     कोनास  
तहणशल     बर्ायतदार  
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सेवणेश      येकर  
साक्षदार     सुचिा  
हाजर      शा्वती  
शाशन     आिखीन  
वाहि      जांर्िे  
जुण्या      आनेवारी  
णनविुि     र्ििाकार  
मणहण्याचे आत     िानिी  
मईल      आसली पाणहजेत  
जार्ा खाली होिे    उजर ऐकला जािे  
ल््वकृत करिेत आला    नाकारिेचा  
पिद्वारा मार्िी केलेस  
आिेवारी ठरवफया जाऊ शकते   ... काय प्रयत्न केफया रे्लेत  
 
अव्याकरनणकता :  

 
प्रशासणनक मराठीच्या नमुन्सयाांमध्ये व्याकरि दृष्या चुकीची सकवा अशुद्ध अशी शब्दयोजना वापरली 

रे्फयाचे काही णठकािी णदसून येते. बहुताांश चुका शब्दाचे सामान्सयरूप न केले जािे, नामाच्या सलर्वचनानुसार 
सवगनामाचे सलर्वचन ठेवले न जािे, णवशषेिाचे व नामाचे सलर्वचन एक नसिे अशा ्वरूपाच्या आहेत. अशी 
उदाहरिे बव्हांशी सामान्सय पिव्यवहार व कायालयीन णटप्पिी या लेखनप्रकाराांमध्येच आढळून येतात. 
अव्याकाराणनक शब्दयोजनेची काही उदाहरिे पुढे नमूद केली आहेत. उदाहरिाांत अव्याकरणिक घटक 
अधोरेणखत केला असून कां साांमध्ये व्याकरिशुद्ध रूप णदले आहे.  
 

जर कमगचारी...हजर झाला तर....त्याांनी (त्याने)  
जुने कायालयातील (जुन्सया)  
त्याच णदवस रुजू झाले (णदवशी)  
शासनाच्या सूचनाप्रमािे (सूचनेप्रमािे / सूचनाांप्रमािे)  
समायोजनकणरता (समायोजनाकणरता)  
सुधारत प्रत (सुधाणरत प्रत)  
कोरी णनणवदाप्रपि (कोरे णनणवदा प्रपि/कोरी णनणवदा प्रपिे)  
सांभाव्य उपप्रश्चनाांस उत्तरे देण्यासाठी लार्िारी ्वयांपूिग णटप्पिीच्या .... (लार्िाऱ्या)  
मी..... सत्यप्रत जोिीत आहो (आहे) (वतगमानकाळी प्रथम पुरुषी एकवचनी रूप)  
मी..... ऋिी होईल (होईन) (भणवष्यकाली प्रथमपुरुषी एकवचनी रूप)  

 
थोिक्यात, प्रत्यक्ष व्यवहारातील आधुणनक प्रशासणनक मराठीमधील शब्दयोजनेमध्ये नवणनर्वमत 

शब्दकोशाांतील पयाय, त्याांचे मूळ इांग्रज पयाय व अन्सय मराठी पयायही आढळतात. एकां दरीत पाहता या 
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तऱ्हेच्या शब्दवापरात सां्कृतप्रचुरतेमुळे भारद्त होऊन उच्चारसुलभता र्मावलेली, सहदी सकवा इांग्रजी 
भाषेच्या प्रभावामुळे कृणिम ठरिारी, प्रमािेतर घटकाांमुळे प्रशासनके्षिणवणशष्ट भाषाप्रकाराांत न शोभिारी, 
व्याकरि दृष्या अशुद्ध व णवपरीताथगबोधक ठरिारी अशी शब्दयोजनाही णवपुल आढळते.  
 
शासिव्यििार कोशातील शब्दयोजिा 
 

हा अभ्यास करीत असताना शासन व्यवहार कोशातील शब्दयोजनेचा णवचार करण्यासाठी शासन 
व्यवहार कोशामधील एकूि बारा पषृ्ठे यादृल्च्िक पद्धतीने णनविली. त्याांमध्ये णदलेले एकूि ४८६ इांग्रजी शब्दाांचे 
८६७ मराठी पयाय व्तुणनष्ठ पाहिीसाठी अभ्यासणवषय म्हिून णनविले. इांग्रजी शब्दाांमध्ये cf. या शब्दाांखालील 
शब्दर्टही अांतभूगत केले. या सवग पयायाांमध्ये शब्द व शब्दावफया या दोन्सहींचा समावेश आहे.  
 
जोडाक्षर य क्तता ि दीघसता  
 

या ८६७ मराठी पयायाांचे, प्रथम त्याांची जोिाक्षरयुक्तता व अक्षसांख्येच्या सांदभात दीघगता लक्षात घेऊन, 
णवश्लेषि केले. या एकूि ८६७ पयायाांपैकी फक्त ४४० पयाय जोिाक्षरयुक्त आढळले. म्हिजे णनम्म्याहून 
अणधक पयाय जोिाक्षरणवरणहत होते. सरकारी मराठीतील शब्द लाांबच लाांब असतात असा एक आरोप असतो. 
म्हिून सहा सकवा सहापेक्षा अणधक अक्षराांचे शब्द अांतर्गत असलेले पयाय पाणहले तर ८६७ पैकी ७६ पयाय तसे 
आढळले. दहापेक्षा अणधक अक्षरे असलेले पयाय ८६७ मध्ये फक्त १० आढळले.  
 
 
 
 
 
अन्य भाषेचा प्रभाि  
 

यानांतर पयायाांवरील अन्सय भाषेचा प्रभाव पाहण्याच्या दृष्टीने या ८६७ पयायाांचे, त्याांमधील सां्कृतणनष्ठ 
पयाय, इांग्रजीप्रभाणवत पयाय व सहदीप्रभाणवत पयाय व णमश्रभाषाप्रभाणवत पयाय असे चार र्टाांत वर्ीकरि केले 
आहे. 

 
पयायाांची सां्कृतणनष्ठता पाहताना प्रमाि मराठीत पूिगतः रुळलेफया ‘पणरल््थती’ सारख्या शब्दाांची 

र्िना सां्कृतणनष्ठ शब्दाांत केलेली नाही. माि ‘पणरल््थतीजाण्य’ हा शब्द ्ना्कृतणनष्ठ मानला आहे.  
चचग, णसनेमा याांसारखे शब्द इांग्रजीप्रभाणवत म्हिून मोजले आहेत.  
 

‘आांतरसांचारि’ याांसारखे प्रशासणनक सांघभाषेतून आलेले पयाय सकवा ‘मेहतर’ सारखे पयाय 
सहदीप्रभाणवत म्हिून मोजले आहेत.  
 



 
अनुक्रमणिका 

 

‘णसनेमार्ृह’ सारखे शब्द णमश्रभाषाप्रभाणवत म्हिून मोजले आहेत.  
 

या ८६७ पयायाांपैकी सां्कृतणनष्ठ पयाय सुमारे ४० टके्क म्हिजे ३४९ इतके आढळले. सहदीचा व 
इांग्रजीचा प्रभाव असलेले पयाय अर्दीच अफपसांख्येत म्हिजे प्रत्येकी फक्त सहा आढळले. प्राणधकृत एजांट, 
मोटारर्ािी, णसनेमार्ृह व अनुसूणचत बँक हे चार पयाय णमश्र प्रभावाचे आढळले.  
 
अपनरनचतता  
 

अपणरणचतता हा शब्द पयाययाांचा मानला जािारा रु्िधमग व्तुतः त्याांचा भाणषक रु्िधमग नसून दर 
व्यल्क्तर्णिक बदलिारा रु्िधमग आहे. यामुळे पयायाांची अपरीचीत्ता व्तूणनष्ठतेिे जोखता आली नाही. परांतु या 
अभ्यासासाठी घेतलेफया एकूि ८६७ मराठी पयायाांपैकी, प्र्तुत लेणखकेला मूळ इांग्रजी शब्दाांच्या आधाराणशवाय 
सकवा त्या सांदभानांतरही अणजबात समजू शकले नाहीत असे अपणरणचत शब्द मोजले असता ते एकूि ४५ (सुमारे 
५ टके्क) भरले. ते पयाय पुढीलप्रमािे :  
 

्वयांतोलक, ्वयांचणलि – पषृ्ठ ५०  
प्रवाणनका, खान्सर्ारक, पणरक्रम न्सयायालय, पय्वाधानी – पषृ्ठ १००  
वळे मारिे, णरक्त वाहिावळ, अप्रवृत्त णवणध, अनामपि, मृतभार – पषृ्ठ १५०  
मरिान्सवषेि, अन्सवषेि, दायक्रमणनदेशन करिे, दायक्रमणनदेशन – पषृ्ठ २००  
्वात्मार्वपत करिे, णवसपगि, तरांर्ाक - – पषृ्ठ २५०  
प्रकृष्ट करिे, प्रकृष्टता, प्रकृष्ट, प्रकृष्ट रीतीने, अांतःखांि करिे, आांतरसांचारि, अांतरमशार्त  
करिे, अांतरमशार्तीची कामे – पषृ्ठ ३००  
सांवाहक - पषृ्ठ ३५०  
पातमुख, उत्प्रवाह, उत्प्रवाणहत होने, णनर्ामी, उद्वधग - पषृ्ठ ४०० 
सूचक, एक्वाणधकार औषध, आणक्षप्त ठरविे, आके्षपि, उत्तरापेक्षा,  
णनदेशपुल््तका - पषृ्ठ ४५० 
लोणहत ज्वर, रांर्दृश्चय, अध्येता - पषृ्ठ ५०० 
अणधभार - पषृ्ठ ५५० 
वक्फ, कक्षसेणवका, कक्षसेवक - पषृ्ठ ६०० 

 
शब्दघटिेची / शब्दरचिेची िैनशष्ट्ये  
 

उपरोक्त णववेचनात नमूद केलेफया अभासाखेरीज सांपूिग कोशाचे अवलोकन शब्दघटनेची/शब्दरचनेची 
वैणशष्ये पाहण्यासाठी केले. त्या वळेी वरे्वरे्ळ्या प्रवृत्ती आढळफया. जसे : सामाणजक शब्द तयार करिे, 
उपसर्ग-प्रत्यायाांच्या साह्याने साणधत शब्द बनविे, मूळ इांग्रजी शब्दाला एकास एक या प्रमािात समाांतर पयाय 
णनमाि करिे सकवा एका पयायाच्या आधारे इांग्रजीप्रमािेच समाांतर शब्दांर्ट तयार करिे, नवणनर्वमत 



 
अनुक्रमणिका 

 

सां्कृतणनष्ठ शब्दाांना दुसरा सोपा पयाय देिे इत्यादी. अशा प्रवृत्ती णदग्दर्वशत करिारी प्रत्येक प्रकारची काही 
उदाहरिे खाली नमूद केली आहेत :  
 
कािी सामानसक पयाय  
 
सत्तावाद    प्राणधकारपि    मरिान्सवषेि  
 काचफुर्ारी    दायक्रमणनदेशन    ्वाणमत्वाणधकार  
मृतजात    अथगबोणधनी    जाणतबणहष्कृत  
सिसमाल्प्त    अनामपि    मृत्युशुफक  
णनशधेादेश    णशष्यवृणत्तधारी  
 
उपसगसघटीत पयाय  
 
अणधप्रमािता    प्राणधकार    अणधपि  
प्रणतरोधन    अणवके्रय    प्रकृष्टता  
अणतर्ौरव    णवसपगि    अणभकता  
उत्प्रवाह    उद्वधग     उपर्ृह  
णनर्ामी     प्रत्याशा  
 
प्रत्ययघनटत पयाय  
 
प्रकृष्टता    हौतात्म्य    समृद्धी  
शितु्व     आांतणरक    पणरसीणमत  
पणरल््थतीजन्सय  
 
शब्दगट बिलेले पयाय  
 
चलणचि   चलणचिर्ृह    चलणचिक  
चलणचिपट    चलणचणिकी  
प्राणधकार देिे    प्राणधकृत करिे    प्राणधकरि  
प्राणधकार पि    प्राणधकृत    प्राणधकृतपिे  
प्राणधकारी    प्राणधकार    प्राणधकारीवर्ग  
 
एक-एक प्रमाणात पयायनिर्ममती (one –to-one correspondence)  
 

Authenticity - अणधप्रमािता, खरेपिा, णवश्वसनीयता  
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Authenticated - अणधप्रमाणित  
Authenticating signature - अणधप्रमािन ्वाक्षरी  
Authentication - अणधप्रमािन  
Authentication of Bills  - णवधेयाकाांचे अणधप्रमािन  
Authentic copy - अणधप्रमाणित प्रत  
Chronological - कालक्रमानुसारी  
Chronology - कालानुक्रम, कालक्रम, कालर्िना  

 
नक्रयापदाचा पयाय संय क्त नक्रयापदािे करणे :  
 

Authenticate - अणधप्रमािन करिे  
Authorise - प्राणधकार देिे, प्राणधकृत करिे  
Circumscribe - पणरसीणमत करिे, अांणकत करिे, मयाणदत करिे  
Entertain - करमिूक करिे  
Enlist - भरती करिे, भरती होिे  
Enslave - रु्लाम करिे  

 
संस्कृतनिष्ठ पयायांसि अन्य पयाय देणे :  
 

काही शब्दाांच्या मराठी पयायाांत नव्या, सामान्सयतः अपणरणचत वाटतील अशा सां्कृतणनष्ठ पयायाांसह 
नेहमीचे रुळलेले सकवा रुळाण्याजोरे् अन्सय पणरणचत वा वापरसुलभ शब्दही णदफयाचे णदसून आले. उदाहरिाथग 
:  
 

Cabin - कोष्ठ, फळीघर  
Above average - अणधसामान्सय, सरासरीहून अणधक  
Above-written - उपरीणलणखत, वर णलणहलेला  
Post-dated - उत्तरणदनाांणकत, नांतरची तारीख टाकलेला  
Maintenance - पणररक्षा, सुल््थतीत ठेविे  
Embossed - उमटरेणखत, समुद्भतृ  
Forfeiture - समपहरि, र्माविी  

 
 
 
ििनिर्ममत शब्दांसि अन्य पयाय ि देणे :  
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काही शब्दाांचे पयाय प्ळाक्त सां्कृतणनष्ठ असून त्याांना दुसरे रुळलेले पयाय णदलेलेच नाहीत असे 
णदसून आले. उदाहरिाथग :  

Reassignment - पुनःअणभह्ताांकन  
Embodied - सांणनणवष्ट केलेला  
Electrocardiogram - हृ्पांद णवदु्यतलेखक  
Electroencephalogram - मल््तष्क णवदु्यतलेखक  
Tractor - कर्वषि  
Bulldozer - बलीवदग यांि  
Debenture - ऋिपि  
Drain of wealth - धनणनःसारि  
Levelling - समतलन  
Telescope - दूरेक्ष  
Sharpener - तीक्ष्िक  
Reafforestation - पुनवगनसांवधगन  
Officiating appointment - ्थानापन्न णनयुक्ती  
Infraction - व्यणतक्रमि  
Indemnity Bond - क्षतीपूती बांधपि  
Headphone -  णशरोश्रविक  

 
यथाथस स टस टीत पयाय :  

 
काही अणतशय सुलभ, प्रचारातील सकवा सहज रुळण्याजोरे् सुटसुटीत पयाय सुचणवण्यात आफयाचे 

णदसले. उदाहरिाथग :  
 

Piece work - उक्ते काम  
Accommodation bill - सोयहुांिी  
Inoculation - लसटोचिी 
Machinate - मनसुबा करिे, बेत करिे, कट करिे 
Plutocracy - धणनकशाही 
General hospital - सवोपचार रुग्िालय  

 
शासन व्यवहार कोशातील अभ्यासलेफया शब्दाांच्या व्तुणनष्ठ, तट्थ व पूवगग्रहरणहत अवलोकनानांतर 

पुढील णनष्कषग णमळाले : 
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(१) अभ्यासलेफया पयायाांपैकी सुमारे ४० टके्क शब्दपयाय सां्कृतणनष्ठ आहेत. अन्सय भाषाांनी प्रभाणवत 
असे तुरळक पयाय व ४० टके्क सां्कृतणनष्ठ पयाय वर्ळता सुमारे ५८ टके्क पयाय मराठी म्हिता येतील असे 
आहेत.  

(२) शब्दाांच्या उच्चारसुलभतेवर णवपरीत पणरिाम करिाऱ्या व शब्दाांच्या अांर्भतू कठीिपानास 
कारिीभतू होिाऱ्या जोिाक्षरयुक्तता व दीघगता या दोन रु्िधमांच्या सांदभात अभ्यासलेफया पयायाांमध्ये सुमारे 
५० टके्क शब्द जोिाक्षरयुक्त आहेत व तीनहून अणधक अक्षरी शब्द सुमारे ७० टके्क आहेत. 

 
(३) मराठी भाषेच्या सुबोधातेच्या दृष्टीने णकती प्रमािात दीघग वा जोिाक्षरयुक्त शब्द चालवनू घेता 

येतील याबाबत कोितीही प्रमािके उपलब्ध नसली तरी नवीन पयाय णनमाि करताना वा ्वीकारताना 
उपरोक्त दोन मुद्द्ाांच्या फारसा णवचार केला असावा असे णदसत नाही.  
 

िाक्यरचिा 
 

णशवकालातील आज्ञापिासारख्या प्रशासणनक लेखनात आढळिारी दीघग वाक्ये सप्रयोजक, 
पणरिामकारक व अकृणिम होती. या पाश्वगभमूीवर इांग्रज अमलातील प्रशासणनक मराठीमध्ये आढळिारी अनेक 
अणतदीघग वाक्ये ही कृणिम वाटतील अशी अकारि व अवाजवी दीघग, रु्ांतारु्ांतीची या यादीवजा पोटवाक्याांनी 
युक्त अशी असफयाचे तत्कालीन नमुन्सयाांवरून णदसून येते. मराठी मसुदा मूळ इांग्रजी मसुद्यावरून अनुवादाने 
तयार करिे सकवा इांग्रजीतील वाक्यरचना अपणरहायग वा आदशग वाटफयामुळे या इांग्रजीच्या धतीवर मराठी वाक्ये 
रचिे ही कारिे यामारे् प्रामुख्याने असफयाचे जािवते. इांग्रजीच्या अनुकरिातून आलेली ही मराठी वाक्याांतील 
अणतणदघगता बरेचदा टाळण्याजोर्ी होती असे णदसून येते. मराठीच्या वाक्याराचानेत णशरलेला हा कृणिमपिा 
प्रशासणनक मराठीच्या णनयोजनबद्ध णवकासाची प्तीस वष ेसांपत आफयानांतरही कायम आहे असे णदसून येते.  
 

रे्फया प्तीस वषांमधील प्रशासणनक मराठीच्या वाक्यरचनेचे ्वरूप व वैणशष्ये पाहण्यासाठी त्या 
वाक्याांची लाांबी णकती आहे, वाक्याांचे णकसी प्रमािात व कोिते प्रकार (केवळ-णमश्र-सांयुक्त) आढळतात, 
म्हिजेच वाक्ये साधी आहेत की नाहीत, तसेच नवीन कमगिी प्रयोर्ाही वारांवारता णकती आहे या दृष्टीने 
वाक्याांचा अभ्यास करिे आवश्चयक आहे. या अभ्यासासाठी णनविलेफया सवग नमुन्सयाांमधील सवग वाक्याांचे अशा 
प्रकारे णवश्लेषि केले आहे. उदाहरिादाखल काही नमुने या ग्रांथाच्या पणरणशष्ट तीनमध्ये मुळाबरहुकुम जसेच्या 
तसे समाणवष्ट केले आहेत आणि काही नमुने पणरणशष्टात न देता प्रत्यक्ष चचेतच खाली यथामूल उद्धतृ केले 
आहेत.  
 

प्रशासणनक मराठीतील वाक्यरचनाांचे सवगसामान्सय लोकव्यवहाराच्या मराठीतील वाक्यरचनाांच्या 
सांदभात तुलनात्मक मुफयाांकन करण्यासाठी मराठी भाषेच्या वाक्यरचनेच्या बाबतीत मनोभाषा णवज्ञानाच्या व 
इतर अभ्यासानांतर तयार केलेली कोितीही प्रमािके (नॉम्सग) उपलब्ध नाहीत असे लक्षात आले. त्यामुळे 
महाराष्र राज्यात शासनाने उच्च्तरीय मराठीच्या अध्ययनासाठी इयत्ता सातवी, आठवी, नववी व दहावी या 
शालेय वर्ांना लावलेफया पाठ्यपु्तकाांतील वचे्याांमधून प्रत्येकी सुमारे शांभर शब्दाांचे चार उतारे (एकूि सोळा 
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उतारे) णनविून त्याांमधील वाक्यरचना ही सवगसाधारि (नॉमगल) आहे असे मानले. तुलनेसाठी ती प्रमािभतू 
मानली.  
 

अभ्यासासाठी घेतलेफया नमुन्सयाांचे अवलोकन व णनरीक्षि केफयानांतर प्रशासणनक मराठीच्या 
वाक्याराचानेत तीन वरे्ळ्या बाबी णदसून आफया : १) अणधकाणधक शब्दसांख्या असलेफया लाांबच लाांब वाक्याांचा 
सढळ वापर, २) णमश्र वाक्याांचा बराच वापर आणि ३) नवीन कमगिी प्रयोर्ाच्या रचना. याखेरीज क्वणचत 
व्याकरि दृष्या चुकीच्या सकवा अव्याकरणिक व णशणथल वाक्यरचना आणि बोलींतील सकवा इतर भाषाांतील 
वाक्यरचना-पद्धतीचा प्रभाव पिलेफया वाक्यरचना यादेखील णदसून येतात.  
 

दीघसता : प्रशासणनक मराठीत पाचपेक्षा कमी शब्दाांच्या िोया वाक्याांपासून ते शांभरहून अणधक 
शब्दाांच्या अणतदीघग वाक्यांपयंत णवणवध लाांबीची वाक्ये आढळली. वाक्याची लाांबी जसजशी वाढत जाते तसतसे 
ते समजण्यास कठीि होऊ लार्ते आणि अथाच्या आकलनासाठी एकाहून अणधक वाचनाांची र्रज भासू 
लार्ते. कोित्याही लेखनाचा अथग समजून घेण्यासाठी वाचिामध्ये णजतका अणधक काल घालविे आवश्चयक 
होऊन बसेल णततका प्रशासणनक यांििेच्या कामाच्या र्तीवर व दज्यावर प्रणतकूल पणरिाम होिे अटळ आहे. 
या दृष्टीने प्रशासणनक मराठीच्या वाक्याराचानेचा अभ्यास करताना वाक्याांच्या लाांबीचे अणधक णवश्लेषि करिे 
आवश्चयक वाटले. णवश्लेशािारे णनष्कषग पणरणशष्ट तीनमध्ये तक्ता ४.१ व ४.२ मध्ये णदले आहेत. सवगसाधारि 
मराठीत ३० हून अणधक शब्दाांची वाक्ये जेमतेम २ टके्क आहेत व प्रशासणनक मराठीत ती तुलनेने भरपूर म्हिजे 
१७ टके्क आहेत.  
 

सािेपणा : प्रशासणनक मराठीमध्ये सांयुक्त, णमश्र व केवळ या णतन्सही प्रकाराांची वाक्ये आढळली. 
वाक्याचा साधेपिा त्याच्या प्रकारावरून ठरतो त्याचप्रमािे त्यातील पोटवाक्याांच्या सांख्येवरूनही ठरतो. म्हिून 
नमुन्सयाांतील सवग वाक्याांचे या दोन्सही प्रकारे णवश्लेषि केले आहे व सवगसाधारि मराठीतील वाक्याांचेही तसेच 
णवश्लेषि करून आकिेवारी एका तक्त्यात णदली आहे. हे तक्ते या पु्तकाच्या शवेटी पणरणशष्टात जोिले 
आहेत. ते णजज्ञासूांनी अवश्चय पाहावते. येथे थोिक्यात साांर्ायचे तर केवळ वाक्याांचे प्रमाि दोन्सही (प्रशासणनक व 
सवगसाधारि) भाषाप्रकाराांत जवळजवळ सारखेच आहे. णमश्र वाक्ये प्रशासणनक मराठीत सांयुक्त वाक्याांच्या 
दुपटीहून अणधक आहेत, तर सवगसाधारि मराठीत णमश्र व सांयुक्त वाक्ये सारख्याच प्रमािात आहेत. याबाबतचे 
तक्ते पणरणशष्ट तीनमध्ये णदले आहेत (तक्ता क्रमाांक ४.३ व ४.४).  
 

ििीि कमसणी प्रयोगाची िारंिारता : सवगसाधारि मराठीच्या नमुन्सयाांमध्ये एकही नवीन कमगिी प्रयोर्ाचे 
वाक्य आढळले नाही. तुलनेने प्रशासणनक मराठीत माि एकूि १२६१ वाक्याांमधील १९९६ पोटवाक्यांपैकी ४१२ 
पोटवाक्याांत नवीन कमगिी प्रयोर्ाचा वापर आढळला. हे प्रमाि सुमारे २० टके्क (एक पांचमाांश)एवढे म्हिजे 
बरेच जा्त होते.  
 

अन्य भाषा-प्रभाि : प्रशासणनक मराठी भाषेमध्ये, इांग्रजी भाषेच्या प्रभावामुळे, कृणिम वाक्यरचना 
झाफयाचेही आढळते. णमश्र वाक्याांमधील पोटवाक्ये सकवा णक्रयाणवशषेि पोटवाक्ये ह्याांत अशी उदाहरिे 
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णवशषेेकरून आढळतात व ती सामान्सय पिव्यवहार, णनणवदा सूचना, सूचना व जाणहरात या प्रकाराांत जा्त 
आढळतात. अशी काही उदाहरिे येथे नमूद केली आहेत :  
 

“...... ऑफसग सकवा ऑफसगच्या सुधारिा, ज्या णनणवदा उघिफयानांतर णमळतील, त्याांचा णवचार केला 
जािार नाही....” 

  
“.... कणमशनने तसेच सांपूिग प्रमािासाठी सकवा त्याच्या भार्ासाठी, जो तरीसुद्धा एकूि प्रमािाच्या ५० 

हून कमी नसेल, यश्वी णनणवदेसाठी पुरवठा आदेश देण्याचा अणधकार राखून ठेवला आहे.”  
“म्हिून मी.... सत्यप्रत जोिीत आहो जी की आपिास योग्य क्रमाांक ठरणविेस उपयोर्ी पिेल....”  
“बृहन्समुांबईचे महापाणलका आयुक्त....णनणवदा मार्वीत आहेत ज्या प्रमुख लेखापाल याांच्या.... 

कायालयात.....पोचाव्या.”  
 
“प्रमुख अणभयांता......णनणवदा मार्वीत आहेत ज्या त्याच णदवशी....उघिण्यात येतील.”  

 

“कणरता पांचायत सणमती णभवापूरकणरता ग्रामपांचायतीची यादी.... या कायालयास त्वणरत पुरणवण्याची 
कृपा करावी जेिेकरून वरील अनुदान वाटपाची त्वणरत कायगवाही करिे या कायालयास सोईचे होईल.”  
 

“उपरोक्त काांद्याचे कलम ३१० आणि अन्सय होिाऱ्या तरतुदी, जर काही लार्ू असतील तर, 
त्यानुसार...”  
 

“एकूि णरक्त पदाांच्या ८०% अांशासाठी राखून ठेवली आहे, ज्यात वरील (४) साठी राखून ठेवलेफया 
पदाांचा समावेश आहे.”  
 

“पाितेचे प्रमािपि.... मुदतीसाठीच ग्राह्य राहील, ज्यानांतर तो भारताचा नार्णरक झाफयासच त्याला 
सेवते ठेवण्यात येईल.”  
 

अव्याकरनणकता : प्रशासणनक मराठीच्या अभ्यासलेफया नमुन्सयाांमधील वाक्यरचनाांमध्ये व्याकरिदृष्या 
अशुद्ध, कोित्याही व्याकरणिक प्रकारात न मोििारी सकवा णशणथल ्वरुपाची वाक्येही आढळली. करता वा 
कमग याांच्याशी णक्रयापद जुळते ठेवण्याची काळजी न घेिे सकवा वाक्याचा प्रारांभ एका णवणशष्ट प्रकारच्या 
वाक्यासारखा करून नांतर अन्सय प्रकारची रचना अवलां बनू वाक्य पूिग करिे यामधून अशी वाक्ये उद्भवफयाचे 
णदसते. अशी वाक्ये प्रामुख्याने सामान्सय पिव्याहर या प्रकारातच आढळून येतात. अशा वाक्याांची काही 
उदाहरिे खाली नमूद केली आहेत :  
 

“माझे ्वतःचे वा्तव्य खास नार्पूर मुक्कामीच असफयामुळे कायम ्वरुपाची बदली इतरि मला तशी 
जमिार नाही असा मला मारे् आपफयाकिून अजग व त्याचे प्रत्युत्तरही णदले.”  
 

“तरी आपि वरील सवग र्ोष्टींचा सणव्तर णवचार करून मला योग्य तो न्सयाय णमळावा ही णवनांती.”  
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“... दोन्सही क्रमबद्ध याद्या णनरीक्षि केफया....”  
 

“... तेव्हा आपिास णवनांती की आपि ह्या दोन्सही याद्या णनराक्षनू योग्य तो फेरबदल करून घ्याल व 
योग्य तो क्रमाांक, असेल तो मला देऊन सांभाव्य घोटाळा टाळाल अशी आशा आहे.”  
 

“... तेव्हा आपिाला णवनांती करण्यात येते की आपि जर हे झेंिे परत घेऊ शकत असफयास ते परत 
घेऊन त्या झेंड्याांच्या बादलीत एक तर आम्हाला तेवढ्याच णकमतीचे प्रमाणित आकाराचे झेंिे सकवा तेवढी 
सकमत (रक्कम) पाठणवफयास योग्य होईल.”  

“जर कुिीही ्वतःसाठी सकवा दुसऱ्यासाठी फायदा णमळणवण्याच्या उदे्दशाने चुकीची माणहती णदफयास 
त्यावर कायदेशीर इलाज करण्यात येईल.”  
 

वाक्यरचनेबाबतच्या या अवलोकनानांतर पुढील णनष्कषग णमळाले :  
 

(१) अभ्यासलेफया नमुन्सयाांमधील वाक्यरचना सवगसाधारि मराठीमधील वाक्यरचनेच्या तुलनेने 
दीघगतेकिे झुकिारी आहे.  

 
(२) साधेपिाच्या दृष्टीने असे तुलनात्मक परीक्षि केफयास सांयुक्त वाक्याांच्या मानाने णमश्र वाक्याांचे 

अणधक प्रमाि हे प्रशासणनक मराठीचे वेर्ळेपि णदसते.  
 

(३) व्याकरिदृष्या चुकीची वा णशणथल वाक्यरचना, अन्सय भाषा-प्रभावामुळे कृणिम ठरिारी 
वाक्यरचना याही आधुणनक प्रशासणनक मराठीत आढळून येतात.  

 
(४) नवीन कमानी प्रयोर्ाची प्रकषाने जािविारी वारांवारता हे या मराठीचे व्याकरणिक वैणशष्य 

जािवते.  
 
कािी िम िे  
 

आधुणनक प्रशासणनक मराठीची लेखनपद्धती, लेखनधाटिी, शब्दयोजना व वाक्यरचना याांची वैणशष्ये 
वर चचेच्या सोयीसाठी वरे्वरे्ळी नमूद केली आहेत. प्रत्यक्षात त्याांतील एकाहून अणधक वैणशष्ये एकणिपिे 
एकाच नमुन्सयात आढळतात. अशी काही उदाहरिे आता पाहू या.  

 
सुरुवातीला एका खाजर्ी सां्थेच्या वार्वषक अहवालातील पुढील वाक्य पाहा :  

 

“आयकर अणधकाऱ्याांच्या णनिगयाणवरुद्ध अपील करण्याचा आपला हक्क राखून ठेवनू कणमशनर ऑफ 
इन्सकमटॅक्स अणधकाऱ्याांचा णनिगय आता बाजूला सारण्याचा णनिगय णदला असून, सां्थेला आयकर 
तरतुदीनुसार सूट णमळू शक्ते काय ह्याचे सांशोधन करण्याचे आदेश णदलेले आहेत; माि आपली सां्था व्यापक 
शकै्षणिक कायग करीत असफयाचा व त्यानुसार आपफयाला आयकर लार्त नसफयाचा दावा अजूनही त्याांच्या 
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दृष्टीने वादग्र्त असून त्या सांदभात आता आपि इन्सकमटॅक्स अॅपलेट णरब्युनल समोर अपील दाखल केले 
आहे.”  
 

या दीघग वाक्येत अनेक णवचार एकि कोंबलेले आहेत. सां्थेच्या सवग सभासदाांसाठी हा अहवाल 
असफयाने अथाची ्पष्टता अणधक अपेणक्षत आहे. पि येथे तर पणहफया वाचनात काहीच अथग णनष्पन्न होत नाही. 
फार तर ‘आपि अपील केले आहे’ एवढे समजते. कोित्या टप्प्याला कोिी काय केले आहे याचा पत्ताच लार्त 
नाही. ‘णनिगय बाजूला सारिे’ यामधून ‘णनिगय रद्द करिे’ अणभपे्रत असाव.े ‘सेट असाइि या इांग्रजी शब्दाांचा 
शब्दशः अनुवाद करून ‘बाजूला सारिे’ असा शब्द प्रयोर् केला असावा. तसेच ‘सांशोधन’ या शब्दातून शोध 
घेिे, तपासिी करिे, ‘इन्सव्हेल््टरे्ट’ करिे हे व्यक्त करायचे असाव.े ‘सांशोधन’ हा शब्द ‘णरसचग’ साठी वापरला 
जातो. येथे तो अणजबात लार्ू होत नाही. णवचाराांची अनावश्चयक रु्ांतारु्ांत व पणरिामी वाक्याची अनावश्चयक 
दीघगता, इांग्रजी शब्दाांचा सरास वापर व मराठी प्रणतशब्द चुकीचे वापरलेले अशी ही पणरल््थती आहे.  
 

आता ‘सरकारी’ मराठीचे एक उदाहरि पाहा : “सेवाप्रवशे णनयमावलीतील नाम णनदेशानाने व 
पदोन्नतीने नेमिूक करण्यासाठी जरी काही प्रमाि णवणहत केले असेल तरी जेथे ते प्रमाि रे्फया काही अनेक 
वषात नेमिुका करताना लक्षात घेतले नसेल तर ते पदोन्नती णनयणमत व दीघगकालीन करण्यात सांदभात आणि 
ज्येष्ठता सूची णनणित करण्याच्या सांदभात लक्षात घेऊ नये.”  
 

कमगचाऱ्याांची नेमिूक व सेवेतील ज्येष्ठता या अणतशय णजव्हाळ्याच्या णवषयाबाबत, केवल कमगचाऱ्याांच्या 
सांबांधातील हे पणरपिक आहे. अथाचा काटेकोरपिा येथे आवश्चयक आहे. वरील वाक्य कोितेही णवरामणचन्सह न 
देता णलणहलेले होते आणि ‘प्रमाि’ हा शब्द कोित्या अथाने वापरला आहे याबद्दल वाद होता. एका व्यक्तीचे 
म्हििे होते ‘रेश्चयो’ याअथी तो शब्द वापरला आहे. म्हिजे एकदा नाम णनदेशनाने व एका पदोन्नतीने असे 
एकास एक प्रमाि अणभपे्रत आहे. तर दुसऱ्या व्यक्तीचे म्हििे, ‘्टँििग’ (एज्युकेशनल) याअथी तो वापरला 
आहे. म्हिजेच पदव्युत्तर परीक्षा पणहफया वर्ात उत्तीिग सकवा पीएच्.िी. पदवी अशी शकै्षणिक अहगता ठरवण्यात 
आलेली आहे. पणहला अथग बरोबर असेल तर रु्िोत्तर वा ‘पर्पर प्रमाि’ असे म्हििे अणधक योग्य झाले असते 
व दुसरा अथग बरोबर असेल तर ‘शकै्षणिक अहगता’ असे म्हििे योग्य झाले असते. ‘मानक’असेही म्हिता आले 
असते. पि कोशात ‘प्रमाि’ शब्द आहे म्हिून तो जसाच्या तसा वापरला आणि मराठीच्या अनुभवी 
अणधकाऱ्यालाही चटकन णनिगय घेता येिार नाही अशी पणरल््थती येऊन ठेपली. येथे शब्दणनविीत कोशाचा 
वापर तारतम्य न ठेवता केला आहे. त्याखेरीज णमश्र वाक्यातील पोटवाक्याांचा पर्परसांबांध ्पष्ट होण्यासाठी 
“णवणहत केले असेल तरी” यानांतर आणि ‘लक्षात घेतले नसेल तर ते’ यानांतर ्वफपणवराम देिेही जरूर होते, ते 
णदलेले नाहीत हे वेर्ळेच.  
 

वरील दोन उदाहरिाांत वाक्याच्या रचनेतील जणटलते-ल्क्लष्टतेबरोबरच णवचाराांची, कफपनाांची 
रु्ांतारु्ांत आहे. त्याचप्रमािे सवगनामाांचा उपयोर्, णक्रयापदाची कालदशगक रूपे याांमध्येही नेमकेपिा नाही. पि 
आता णवद्यापीठ प्रशासनातील एका साध्या णवषयावरील पणरपिकातील हा उतारा पाहा : “असे णनदशगनास आले 
आहे की, णवद्यापीठ णवद्या पणरषद/कायगकारी पणरषद याांच्या सभेसमोर ठेवण्याचे दृष्टीने ज्या णवषयणटप्पिी 
पाठवफया जातात त्या णवणनयम/पणरणनयम/अणधणनयम सकवा इतर कोित्या तरतुदीनुसार त्या त्या 



 
अनुक्रमणिका 

 

प्राणधकरिासमोर ठेविे आवश्चयक आहे ते कोठेही नमूद केलेले नसते. तसेच णवत्तीय 
बाबीसांबांधीचे/आ्थापिाणवषयक बाबीसांबांधीचे/णशक्षिणवषयक बाबीसांबांधीचे प्र्ताव अनुक्रमे णनयांिक, 
उपकुलसणचव (आ्थापिा) व उपकुलसणचव (परीक्षा) ह्याांचेमाफग त मा. कुलरु्रूां ना सादर न करता सरळ 
सादर करून वा मा. कुलरु्रूां ची मान्सयता घेऊन, णवद्या पणरषद / कायगकारी पणरषदेसमोर ठेवण्याचे दृष्टीने 
पाठणवण्यात येतात.  
 

....त्या दृष्टीने असे णनदेश देण्यात येतात की, णवद्यापाणरषद/कायगकारी पणरषदेसमोर सकवा 
प्राणधकरिासमोर णवषय ठेवण्याकणरता पाठणवताना तो अणधणनयमातील / परीणनयमातील / णवणनयमातील / 
सेवाणनयमातील सकवा इतर कोित्या तरतुदीनुसार ठेविे आवश्चयक आहे, तसेच, णवषय, णवत्तीय बाबींशी 
सांबांणधत असफयास सांबांणधत फाईल अनुक्रमे णनयांिक/उपकुलसणचव (आ्थापिा)/ उपकुलसणचव (परीक्षा) 
ह्याांचेमाफग त मा. कुलरु्रूां ना सादर करण्यात येऊन, त्याांची मान्सयता घेण्यात आली आहे, यासांबांधीचा उल्लेख 
कणमटी णवभार्ाकिे णवषय पाठणवताना, त्यासोबत जे पि पाठणवण्यात येते त्यामध्ये व णटप्पिीमध्ये असावा.”  
 

लाांबच लाांब वाक्ये णलणहण्याची प्रवृत्ती येथेही णदसतेच. एकाच वाक्यात अनेक मुदे्द कोंबले रे्ले आहेत. 
प्र्तुत पणरपिक केवल णवणशष्ट अणधकाऱ्याांशीच सांबांणधत आहे. त्याांनी अनुसरायच्या णवणशष्ट 
कायगपद्धतीणवषयीच्या सूचना त्यात आहेत. नेहमीच्या कामकाजाचा सराव व पणरचय असफयाने णवद्यापणरषद, 
कायगकारी पणरषद, णवणनयम, पणरणनयम इत्यादी शब्द सकवा णनयांिक, उपकुलसणचव, कुलरु्रू अशी पदनामे 
त्याांना नवीन नाहीत. हे शब्द नवणनर्वमत असले तरी सरावाने रूढ व पणरणचत झाले आहेत. त्याांचा वापरही योग्य 
तसा झाला आहे. पि असे असूनही मजकुराचा अथग समजून घेऊन त्यानुसार कायगवाही करण्याची इच्िा असेल 
तर एका वाचनाने अथाचे आकलन होिार नाही अशी ल््थती आहे. अनेक णवचाराांची, कायगवाहीतील टप्प्याांची 
माणलका, त्याांचा क्रम आणि पद्धत याांची इतकी सरणमसळ या वाक्याांत आहे की अपेणक्षत पणरिाम म्हिजे 
सूचनाांची अांमलबजाविी अवघिच आहे.  
 

या उदाहरिाबाबत हे जे मत प्रथम वाचनानांतर झाले त्याला पुष्टी णमळवनू देिारे आिखी एक 
उदाहरि त्याच फाइलीमध्ये णमळाले. वरील उदाहरिातील पणरपिक रवाना झाफयानांतर सुमारे एक 
वषगभरानांतरच्या तारखेचे त्याच णवषयाबाबतचे दुसरे पणरपिक वाचायला णमळाले. या दुसऱ्या पणरपिकाचा 
मसुदा भाणषक तुलनेसाठी पाहिे उद्वोधकच नव्हे तर मराठीपे्रमी वाचकाला आफहादजनकही ठरेल असे वाटते. 
तो मसुदा असा :  
 

“.... णवद्यापीठाच्या णनरणनराळ्या प्राणधकरिासमोर णवषय ठेवण्यासाठी णवषय णटप्पिी पाठणवण्याचे 
दृष्टीने णनरणनराळ्या पणरपिकाांद्वारे वळेोवळेी ज्या सूचना णनर्गणमत केफया आहेत त्याांचे काटेकोर पालन होत 
नसफयाचे णदसून आले आहे.  
 

कणरता या सांदभात पुन्सहा णवनांती करण्यात येते की णनरणनराळ्या प्राधीकरिाांसमोर णवषय ठेवण्याच्या 
दृष्टीने पाठणवताना पणरपिकातील सूचनाांचे पालन करूनच णवषय/णवषय णटप्पिी पाठवीत जाव्यात अन्सयथा 
णवषय णटप्पिी ल््वकारण्यात येिार नाही.  
 



 
अनुक्रमणिका 

 

णनर्वनराफक्या पणरपिकाांद्वारे णनर्गणमत केलेफया सूचनाांचा थोिक्यात र्ोषवारा पुन्सहा खालीलप्रमािे 
देण्यात येत आहे :  

 
१) णवद्याणवषयक पणरषदेमधून कायगकारी पणरषदेसमोर ठेवावयाच्या अथवा कायगकारी पणरषदेला सादर 

करावयाच्या णवषयाची णटप्पिी मराठी मध्येच पाठवावी.  
 

२) पणरणनयम/णवणनयम/अणधणनयम/सेवाणनयम सकवा इतर कोित्या तरतुदीच्या आधारे णवषय 
कायगकारी पणरषदेसमोर/ णवद्या पणरषदेसमोर ठेविे आवश्चयक आहे. त्याच तरतुदीच्या उल्लेख णटप्पिीमध्ये 
शवेटी असावा.  
 

३) णवद्या पणरषद / कायगकारी पणरषदेकिून अपेणक्षत असिाऱ्या ठरावाचे प्रारूप णटप्पिीसोबत 
जोिण्यात याव.े 

  
४) णवद्या पणरषदा/कायगकारी पणरषदेच्या मुख्य णवषय सुणचत णवषयक घेतला जावा या बेताने णटप्पिी 

मांजूर होऊन येताच त्याांच्या प्रती कुलसणचव कायालयातील सणमती णवभार्ास पुरणवण्यात याव्यात. णवषय 
ऐनवळेी पाठणवण्यात येऊ नयेत.  
 

५) णवषय, आ्थापिा/अथग णवभार् / परीक्षा णवभार् याांच्या सांबांणधत असफयास अनुक्रमाने 
उपकुलसणचव (आ्थापिा) / णनयांिक / उपकुलसणचव (परीक्षा) याांच्याकिून सांबांणधत ना्तीची िाननी 
करून घेऊन, याांच्या माफग तच न्ती मा. कुलरु्रूकिे मांजूराती्तव सादर करावी व याबाबत मुखपिात त्याचा 
उल्लेख करावा. 
 

६) णवषय णटप्पिीस कुलरु्रूां ची मान्सयता घेण्यात आली सकवा नाही यासांबांधी उल्लेख सोबत पाठणवण्यात 
येिाऱ्या पिात (मुखपिात) करावा. 
 

७) णवषयाबाबत णवषय णटप्पिी पाठणवताना – णवषय णटप्पिीतील मुद्याबद्दल व इतर पूरक माणहती 
कायालयीन माणहती्तव अलर्रीत्या सोबत पाठवावी.  
 

८) कायगकारी पणरषदेसाठी णवषय णटप्पिीच्या ८०, णवद्यापणरषदेसाठी १२० व दोन्सहीही पणरषदाांस 
जािाऱ्या णवषयाच्या १८५ प्रती पुरणवण्यात याव्यात.  
 

९) णवद्या पणरषद/कायगकारी पणरषद याांनी णनिगय कळणवफयानांतर ्मरिपािाांची वाट न पाहता त्या 
णनिगयावर अांणतमरीत्या कायगवाही होईपयंत कायगवाही करण्याची जबाबदारी सांबांणधत अणधकाऱ्याची राहील.  
 

करीता ह्या पणरपिकाद्वारे सवग सांबांणधताांना कळणवण्यात येते की, त्याांनी णनरणनराळ्या प्राणधकरिाांसमोर 
णवषय-णवषयणटप्पिी ठेवण्याचे दृष्टीने पाठणवताना वरील सूचनाांचे पालन कराव ेही णवनांती.  



 
अनुक्रमणिका 

 

 
आपला नम्र, 

्वाक्षणरत 
(कुलसणचव)” 

 
हा दुसरा मसुदा पाहिे आफहाददायी होईल असे वर म्हटले त्याचे कारि लक्षात आले असेलच. 

अर्ोदरच्या पणरपिकाचे पालन नीट होत नाही यासाठी नव ेपणरपिक काढताना त्याची भाणषक रचना पूिगतः 
बदलण्याची ही कफपना ज्या व्यक्तीच्या मनात आली असेल ती खरोखरच अणभनांदनास पाि आहे. भाषेचा 
इतका णवचार करून व योग्य तऱ्हेने भाषेत बदल करून अपेणक्षत कायग करवनू घेिे शक्य आहे याची जािीव 
झाफयाचे हे णचन्सह खरोखरच प्रसादणचन्सह आहे. आिखी एक सांतोषचे कारि हे की पणहफयाच सूचनेत ‘णटप्पिी 
मराठीतच पाठवावी’ असा आग्रह आहे. मराठीचा वापर व्हावा व तो योग्य रीतीने व्हावा या दोन्सही इच्िा या 
उदाहरिाने व्यक्त होतात.  

 
भाषारचनेच्या दृष्टीने णवचार केला तर आधीच्या मसुद्यात एकाच वाक्यात अनेक णवचार, अपेक्षा 

कोंबफया होत्या, त्याऐवजी दुसऱ्या मसुद्यात एक एक णवचार क्रमवार सुसांर्तपिे माांिला असून अपेणक्षत 
कायगवाही वरे्वरे्ळ्या पणरच्िेदाांत (क्रमाांकासह) णदली आहे.  
 

न्ती, मांजूराती्तव असे ्थाणनक बोलीतील सहदीप्रभाणवत शब्द आणि प्राणधकरि आ्थापिा, णवषय 
सूणचत (णवषयसूचीत याऐवजी), अांणतमणरत्या असे अ-शुद्धलेखन या शब्दयोजनेतील बाबीही नमूद 
करण्याजोग्या आहेत. प्रशासनके्षिणवणशष्ट पदनामे इत्यादी शब्दप्रयोर् माि णबनचूक आहेत.  
 

बरोबरीच्या दज्याच्या सकवा कदाणचत दुय्यम दुज्याच्या अणधकाऱ्याांना हे सूचनावजा पणरपिक 
पाठणवताना व्यक्त होिारी सौजन्सयाची, आजगवाची भावनाही लक्षिीय आहे. येथे करिा हुकूम नसून प्रशासनाची 
णश्त व सोय म्हिून णवणशष्ट पद्धती पाळावी अशी णवनांती करण्यात आली आहे. वणरष्ठाांची इच्िा सकवा णवनांती ही 
खरी म्हिजे आज्ञाच असते हे प्रश्चनातील तत्त्व उमर्लेले अणधकारी पणरपिकाचे पालन मनापासून करतीलच, 
पि त्याांना त्याचा अथग नीट समजायला माि हवा, ही आांतणरक समाज पणरपिक काढिाऱ्याच्या मनात असावी. 
येथे जरब नाही असे नाही. कारि “अन्सयथा णवषय णटप्पिी ्वीकारण्यात येिार नाहीत” अशी जािीव करून 
णदलेली आहेच. पणरपिक सांपवताना णलणहलेले ‘आपला नम्र’ हे शब्द माि सौजन्सयाचा अणतरेकच ठरतात. 
आधुणनक प्रशासनात पणरपिकासारखा लेखनप्रकार व्यल्क्तणनरपेक्ष व पदपरत्व े पाठवलेला असतो. सरकारी 
पणरपिकात शवेटी फक्त पदनाम असते व जबाबदार म्हिून त्या पदधारकाची सही असते. व्तुतः सदर 
पणरपिकात देखील सुरुवातीला एखाद्या व्यक्तीला उदे्दशून सांबोधण्यात आलेले नाहीच. म्हिजेच सुरुवात व 
शवेट वरे्वरे्ळ्या प्रकारे झाली आहेत. तसेच सामान्सयतः पणरपिकाच्या शीषगभार्ी त्याचा णवषय आणि सांदभग 
(येथे आधीच्या तत्सम पणरपिकाांचे सांदभग देता आले असते) णदला जातो तोही येथे णदलेला नाही हे आिखी 
एक वरे्ळेपि.  
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भाषेबाबत जािीवपूवगक सुधारिा करण्याची ही इच्िा सकवा प्रवृत्ती दाखविारे आिखी एक उदाहरि 
असे : एका मसुद्यात कणनष्ठ कमगचाऱ्याने ‘अनणधकृतपिे’ असा शब्द वापरला होता, तो अणधकाऱ्याने बदलून 
‘आनाअणधकृतपिे’ केला. अन् + अणधकृत अनणधकृत (जसे-अन् + उपल््थत = अनुपल््थत सकवा अन् + 
आवश्चयक = अनावश्चयक) असा सांधीचा णनयम नीट आठवत नसफयाने दुरु्ती देखील चुकीचीच झाली हे खरे, 
पि प्रयत्न सुधारिेचा होता. याच मसुद्यात पुढे “जर ्पष्टीकरि सादर करण्यास असमथग ठरलात तर” असा 
मजकूर होता तो बदलून “जर ्पष्टीकरि सादर केले नाही तर” असा बदल केफयाचे णदसते. अकारि सां्कृत 
शब्द वापरू नये ही जािीच येथे णदसते.  
 

एकीकिे भाषा दृष्या असा जार्ृत व जार्रूक कमगचारी णदसतो त्याचप्रमािे मराठी पयायाांसाठी अिून 
न राहता सरास इांग्रजी शब्द वापरून व्यवहार केफयाचीही उदाहरिे णद्तते. जसे : “यानांतर काही णदवसाांनी 
आपि हे आईल इांणजन व सक्सन पाइप परत पाठवले. परांतु त्याला इांणजनाचे हेि लावलेले नव्हते व ते 
आपिसुद्धा आिून देण्याचे व आईल इांणजनला फीट करून देण्याचे कबलू केले....” सकवा.... “कणरता 
आपिास पुन्सहा णवनांती करण्यात येते की, इलेल्क्रक मोटार पांपाचे पावसापासून तसेच चोरापासून सांरक्षि 
व्हाव.े या दृष्टीने नवीन णटनाचे शिे तयार करण्याची कृपया व्यव्था करावी.”  
 

काही णठकािी मुद्दाम मोठे भारद्त (?) शब्द वापरण्याची इच्िा सकवा हौस णदसते. काही वेळा ते 
अनावश्चयक असतात, तर कधी चुकीचे असतात. ते वापरलेले असतात क्वणचत णवद्वत्ता दाखणवण्यासाठी, क्वणचत 
प्रणतष्ठाणनदशगक म्हिून, तर क्वणचत खरोखरच असे शब्द प्रशासनात वापरायचेच असतात अशा समजुती मुळे ! 
अशी काही उदाहरिे पाहा:  
 

“.... बारमाही मजुराांचे लावण्याथग मांजुरी प्रदान करण्याबाबत .... प्रके्षिावरील सवग मजूर सांपावर 
असफयामुळे प्रके्षिावरील दैनांणदन कामकाजाचा खोळांबा णनमाि झाला होता... तेव्हा णवनांती ही की प्रके्षिावर 
सांपाची साांर्ता झाफयामुळे ऋजू झालेफया...पर्ार काढण्याथग मांजुरी प्रदान करावी ही णवनांती.” ‘साांर्ता’ 
यज्ञाची होते, समारांभाची होते, सांपाची नाही ही बाबत लक्षात घेतली रे्लेली नाही. लावण्याथग, काढण्याथग हे 
शब्दही ‘आदेशाथग’ च्या धतीवर चुकीचे बनवले आहेत. ‘रुजू’ शब्दात ‘ऋजू’ असा ‘रु’ ऐवजी ‘ऋ’ वापरला 
आहे. एका णठकािी ‘सांपूरक कारिा्तव’ असा शब्दप्रयोर् होता. पुढे कां सात ‘कम्पेन्ससेट ग्राउांि’ असा इांग्रजी 
शब्द देवनार्रीत होता. तपणशलाने वाचफयावर ते ‘कम्पाशनेट ग्राउांि’ होते, असे लक्षात आले. ‘कम्पाशनेट’ या 
साठी कोशात ‘अनुकां पा’ असा पयाय आहे. ‘कम्पेन्ससेट’ साठी ‘भरपाई’ हा पयाय आहे.  
 
एका पिावर शरेा होता : “तुमच्या रजेमुळे कायालयीन कामाचा व्यत्यय होतो” येथे ‘खोळांबा’ शब्द अणभपे्रत 
होता. ‘णनदेश’ देिे याऐवजी पणरपिकात ‘णनदेश’ देिे असे म्हटले होते. णनदेश म्हिजे सूचना, णनदेश म्हिजे 
सांदभग हा फरक लक्षातच घेतलेला नव्हता.  
 

‘सरेंिर लीव्ह’ साठी कोशामध्ये ‘प्रत्यर्वपत रजा’ असा शब्द आहे. परांतु या णवद्यापीठात वाचलेफया 
कार्दपिाांत सवगि त्याऐवजी ‘उत्सर्वजत रजा’ असा पयाय वापरफयाचे णदसले. ‘उत्सजगन’ म्हिजे 
‘एक्सणक्रशन’, श्वसनसां्थेप्रमािे वा पचनसां्थेप्रमािे ‘उत्सजगनसां्था’ शरीरात असते असे कधी खुलासेवार 
साांणर्तलेच रे्ले नसाव.े ‘अर्वजत’ म्हिजे ठराणवक काळ कतगव्य बजावफयानांतर णमळवली जाते ती रजा आणि 
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अशी रजा प्रत्यक्ष न घेता शासनला परत करून फक्त रजावतेन घेतले जाते. त्या वळेी तुमच्या खात्यातून वजा 
केली जाते ती तुम्ही शासनाला पुनः अपगि करता अशी ‘प्रत्यर्वपत रजा’ असा खुलासा कोशात नसफयाने अशी 
चूक घिली असावी.  
 

‘कम्युटेि लीव्ह’ साठी कोशात णदलेला ‘पणरवर्वतत रजा’ हा पयाय परावतीत, परावार्वतक अशा 
चुकीच्या ्वरुपात वापरफयाचे णदसले.  
 

‘वकग चाज्िग’ साठी कोशातील ‘कायगव्ययी’ शब्द न वापरता ‘कायगव्यापी’ हा शब्द वापरफयाचे आढळले.  
 

कोशात नसलेले पयाय – णवपरीत अथाचे सुद्धा- वापरिे सकवा कोशातील शब्द चुकीच्या पद्धतीने 
णलहून वापरिे ही प्रवृत्ती सरकारी कायालयातही अणजबात णदसत नाही असे माि नाही. एका सरकारी 
महाणवद्यालयातदेखील ‘कम्युटेि लीव्ह’ साठी ‘परावर्वतत रजा’ असाच पयाय वापरफयाचे आढळले. एका 
महाणवद्यालयाची कार्दपिे चालताना आिखी एका र्ोष्टीला पुष्टी णमळाली. उच्चारण्यास कठीि व 
जोिाक्षरयुक्त शब्द एक तर भाषेत रुळत नाहीत, रूढ होत नाहीत, झालेच तर अपभ्रष्ट व चुकीच्या ्वरुपात 
वापरले जातात. या कार्दपिाांत ‘साांल्ख्यकी’ हा ‘्टॅणटल््टक्स’ या इांग्रजी शब्दाचा मराठी पयाय (णवभार्ाचे 
नाव) पुढील सहा प्रकाराांनी णलणहलेला णदसला : १) साांल्ख्यकी २) साांख्यकीय ३) साांखीकी ४) साांख्यकीशास्त् 
५) साांख्याकी ६) साांख्यकीशास्त्. शासकीय पणरभाषा कोशात भौणतकी, याांणिकी या धतीवर ‘साांख्यकी’ हा 
पयाय णदलेला आहे. आता प्रश्चन असा आहे की ‘सांख्याशास्त्’ हा थोिाफार रूढ शब्द का नाही वापरायचा ? 
पणरभाषा सणमतीने तो शब्द णवचारात घेऊन नाकारला होता का ? हे सवग समजण्याचा अणधकार जनतेस आहे. 
तो कसा वापरला जािार ?  
 

लेखनाच्या ओघात ताांणिक शब्द चटकन सुचला नाही म्हिून एखादा इांग्रजी शब्द देवनार्रीत 
णलणहण्याची वृत्ती काही णठकािी णदसली तद्वच काही वळेा रूढ सोपा शब्द प्रचणलत असूनही इांग्रजी शब्द 
वापरफयाचेही णदसले. जसे : “हे .... आज णद.... रोजी कामावर ऑणफस अवरप्रमािे रुजू झाले.” सकवा 
“अिणमशन सेलचे कामाकणरता आपिास ड्युटी देण्यात आली असून...”  
 

माि याच के्षिात कोशात नसलेले पि भाषेत चपखल बसिारे काही शब्दही सहज वापरफयाचे णदसले. 
कोिताही अहवाल सकवा योजना इत्यादी पाठवताना त्याच्यावर एक पि – ज्याला इांग्रजीत ‘कव्हसरर् लेटर’ 
असे म्हितात – पाठवण्याची प्रशासन के्षिात प्रथा आहे. शासनाच्या कोशात व शासन व्यवहारातही त्यास 
‘उपणरपि’ असे म्हितात. णवद्यापीठाच्या वापरत यासाठी ‘मुखपि’ हा पयाय आढळला ! काही णठकािी 
्पष्टीकरिासाठी ‘सोबत पाठवण्यात येिारे पि (मुखपि)’ असाही उल्लेख आढळला. ‘काल्न्सफिेल्न्सशयल’ 
नसलेले म्हिजे ‘र्ोपनीय’ नसलेले पि ते ‘ओपन लेटर’ म्हिजे खुले पि होय. त्याऐवजी ‘उघि पि’ असा 
पयाय आढळला व ‘उघि आवकजावक नोंदवही’ असाही पयाय आढळला.  
 

इथे आिखी एक णवशषे आढळला तो म्हिजे णवद्यार्थ्यांना उदे्दशून काढलेफया पिकाांमधील भाषेत 
अनौपचाणरक व औपचाणरक अशा लेखनधाटिींचे णमश्रि ! वाक्प्रचाराांचा, म्हिींचा, सुवचनाांचा आधार घेऊन 
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मनवळविीचा, चुचकारण्याचा सूर ! “सुबुद्ध व णववेकशील णवद्यार्थ्यांनी मौन धारि न करता पुढे आले 
पाणहजे.... ‘अध्यात ना मध्यात ही प्रवृत्ती सोिली पाणहजे....” “असाध्य ते साध्य, कणरता सायास – कारि 
अभ्यास, तुका म्हिे ही उक्ती लक्षात ठेवली पाणहजे...” ही त्याची काही उदाहरिे !  
 
समारोप  
 

रे्फया ३५ वषांमधील प्रशासणनक मराठीच्या ्वरूपाच्या व वैणशष्याांच्या या अभ्यासाचे सार 
पुढीलप्रमािे थोिक्यात साांर्ता येईल :  

 
(१) आधुणनक प्रशासणनक मराठीमध्ये लेखनप्रकाराांचे नावीन्सय व लेखनपद्धतीची के्षिणवणशष्टता, ही 

लेखनपद्धतीची वैणशष्ये णदसतात.  
 

(२) व्यल्क्तसांदभगणनरपेक्षता, सौजन्सयपूिगता, अनलां कृतता, णनःसांणदग्धता ही लेखनधाटिीची वैणशष्ये 
आढळतात.  

 
(३) सां्कृतणनष्ठता, जोिाक्षरयुक्तता, प्रशासनके्षिणवणशष्टता हीही शब्दयोजनेची वैणशष्ये णदसतात.  

 
(४) वाक्यरचनेची दीघगता व णमश्रता हे रु्िधमग णदसतात, आणि नवीन कमगिी प्रयोर्ाची वारांवारता हे 

व्याकरणिक वैणशष्य णदसते.  
(५) आधुणनक प्रशासणनक मराठीतील अनेक नमुन्सयाांच्या, उपरोक्त मुद्द्ाच्या आधारे केलेफया 

अवलोकनानांतर असे लक्षात येते की, आधुणनक प्रशासणनक मराठीची उपरोक्त बाबतीतील वैणशष्ये व 
वरे्ळेपिे ही प्रकषाने जािवतात, आणि म्हिूनच आधुणनक प्रशासणनक मराठीचे रुप प्रशासनके्षिणवणशष्ट 
भाषाप्रकार म्हिून प्र्थाणपत झाले आहे. 
 

या पुढील प्रकरिामध्ये आधुणनक प्रशासणनक मराठीचे ्पष्ट झालेले हे ्वरूप व णतचे णवशषे णवचारात 
घेता, एक सवगसाधारि कायगके्षिणवणशष्ट भाषाप्रकार म्हिून असलेले प्रशासणनक मराठीचे अणधभाणषक प्रयोजन व 
कायग पार पािण्याच्या दृष्टीने ही मराठी यश्वी होत असफयाचे णदसते सकवा कसे याचे णववेचन केले आहे.  
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प्रकरण पाच 
पनरणामकारक संिादसंस्थापिातील यशापयश 

 
आधुणनक काळात प्रशासनके्षिात मराठीचा वापर करण्यामार्ील प्रयोजन जनतेला ‘आकलनीय’ 

असिारी भाषा प्रशासनात वापरिे हे होते. हे प्रयोजन पूिाथाने साध्य होण्यासाठी नुसती राखण्याची काळजी 
घेतली जािे जरूर आहे. म्हिून प्रचणलत प्रशासणनक मराठीच्या णवकासाचा अभ्यास करताना ही पुरेशी 
समपगक, पणरिामकारक व सांवादसां्थापनक्षम आहे सकवा कसे हे पाहिे आवश्चयक आहे.  
 

केवळ राजकत्यांचे णहतसांबांध जतन करू पाहिाऱ्या वा जनतेचा सांबांध अर्दी तोकिा व मयाणदत 
असिाऱ्या पूवगकालीन प्रशासणनक लेखनात ‘पणरिामकारक सांवादसां्थापनातील यशापयश’ हा मुद्दा काहीसा 
र्ौि असला तरी लोककफयािकारी व लोकशाही राज्यपद्धतीतील आधुणनक प्रशासणनक लेखनात 
पणरिामकारक सांवादसां्थापनाचे महत्त्व अनन्सय आहे.  
 

प्र्तुत प्रकरिात प्रथम ‘पणरिामकारक सांवादसां्थापन’ या सांकफपनेबाबत सैद्धाांणतक णववेचन केले 
असून नांतर आधुणनक प्रशासणनक मराठीच्या अभ्यासलेफया नमुन्सयाांवरून त्याबाबत जािवलेफया णवशषे बाबी 
सोदाहरि नमूद केफया आहेत. शवेटी प्रशासणनक लेखनातील काही मूळ नमुने उद्धतृ करून पयायी मसुदे 
सुचणवले आहेत व नव्या मसुद्याांद्वारे सुचवलेफया बदलाांची चचाही केली आहे.  
 

आधुणनक प्रशासणनक मराठी हा सवगसाधारि कायगके्षिणवणशष्ट भाषाप्रकार असफयामुळे प्रशासणनक 
मराठीचे यश अणधभाणषक प्रयोजन साध्य होण्यावरच अवलां बून आहे.  
 
पनरणामकारक संिादसंस्थापि म्पिणजे काय ?  
 

भाषेद्वारे सांवादसां्थापन (कम्युणनकेशन) होिे म्हिे पे्रषकाच्या मनातील णवचाराचा अणभपे्रत अथग 
भाणषक घटकाांद्वारे जसाच्या तसा भाषेच्या ग्रहिकत्याच्या मनात सांक्रणमत होिे होय.  
 

भाषेद्वारे एका व्यक्तीचे णवचार दुसऱ्या व्यक्तीस काळण्याची ही णक्रया नेहमी केवल ठोकळेबाज सकवा 
एकपदरी असते असे नाही. ही णवचारसांक्रमिाची णक्रया अनेकपदरीही असते. पे्रषकाच्या मनातील णवचारात 
मध्यवती सांदेशाबरोबरच काही सहवाती सांदेश व प्रयोजन-सांदेशही असिे शक्य असते. भाषापे्रशाकाची 
पे्रषिक्षमता व ग्रहिकत्याची ग्रहिक्षमता याांचा समतोल साधला रे्ला तरच ह्या सवग सांदेशाांसह णवचारसांक्रमि 
होईल.  

 
एखादे उदाहरि देऊन ही णिणवध सांदेशाची कफपना ्पष्ट करता येईल. शजेायांच्या रेिीओवरून ऐकू 

आलेले र्ाण्याचे सूर ऐकून जेविाऱ्या मुलाांची चुळबुळ सुरु झाली आहे. ते पाहून आई म्हिाली, “शजेारचा 
रेिीओच इथे ्पष्ट ऐकून येतो आहे; आपला लावायची र्रज नाही.” त्या वाक्याचा वाच्याथग हाच पे्रषकाच्या 
मनातील मध्यवती सांदेश आहे. ‘मुलाांनी जेवताना उठू नये, णश्त मोिू नये,’ अशी अआग्या देिे हा प्रयोजन-
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सांदेश आहे. ‘शजेारचे लोक नेहमीच आवाजवी मोठ्या आवाजाने रेिीओ लावतात व आपफया घरातील शाांतता 
ढळते’ ही आईची नाराजी सकवा मुलाांचे जेवनावारचे लक्ष उिाफयाचे आईला झालेले दुःख हे सांदेश त्याबरोबर 
सहवती आहेत.  

थोिक्यात, भाषेच्या पे्रषकाच्या मनातील मध्यवती सांदेश, सहवती (र्ृहीत व अनुमाणनत) सांदेश व 
प्रयोजन सांदेश याांच्याशी सुसांवादी असे आकलन भाषेच्या ग्रहिकत्याला झाले तर सांवादसां्थापन पूिगतः व 
यश्वी झाले असे म्हिता येईल. याांपैकी कोित्याही एका प्रकारच्या सांदेशाचे आकलन ग्रहिकत्यास झालेच 
नाही सकवा त्या सांदेशाशी णवसांवादी असे आकलन झाले तर सांवादसां्थापन अयश्वी झाले सकवा अपुरे झाले 
असे म्हिाव े लारे्ल. सांवादसां्थापानाच्या हेतूने पे्रशाकाने सांदेश पे्रणषत केला, पि ग्रहिकत्यापयंत तो 
पोचलाच नाही वा त्याला आकलन झालाच नाही तर सांवादसां्थापन झालेच नाही. पीटर ड्रकर या 
व्यव्थापनतज्ञाने ‘कम्युणनकेशन’ ही सांकफपना ्पष्ट करताना म्हटफयाप्रमािे पे्रणषत केलेला सांदेश ग्रहि केला 
रे्फयावरच ‘कम्युणनकेशन’ ची प्रणक्रया पूिग होते ¹ . अलीकिच्या काळात कम्युणनकेशन या इांग्रजी शब्दासाठी 
‘सांपे्रषि’ हा पयाय वापरला जातो. परांतु सांपे्रषि या पयायामधून केवल सांदेशपे्रशानाची, पाठवण्याची णक्रया 
सूणचत होते असे लक्षात आफयामुळे त्याऐवजी ‘सांवादसां्थापन’ हा पयाय प्र्तुत चचेत योजला आहे.  
 

भाणषक व्यवहारामध्ये भाषेचा पे्रषक, भाषेचा ग्रहिकरता व प्रत्यक्ष भाणषक घटक असे तीन घटक 
अांतभूगत असतात. सांवादसां्थापन सांपूिग व यश्वी होण्यासाठी त्या णतन्सही घटकाांची क्षमता णवणशष्ट दज्याची व 
रु्िवते्तची असिे आवश्चयक असते. भाषेच्या पे्रषकाची पे्रषिक्षमता म्हिजेच भाषाणनर्वमतीची क्षमता (कपणसटी टू 
प्रोड्यूस) सकवा अणभव्यक्तीक्षमता (कपणसटी टू एक्सपे्रस), ग्रहिकत्याची ग्रहिक्षमता म्हिजेच 
भाषाआकलनाची क्षमता (कपणसटी टू काम्प्रीहेंि) याांच्याप्रमािेच भाणषक घटकाांची सांवाद्थापनक्षमता 
(कम्युणनकॅणबणलटी) ही सुद्धा या प्रणक्रयेत महत्त्वाचे कायग पार पािीत असते. कारि भाणषक व्यवहारातील 
सहभार्ींची णनर्वमणतक्षमता व आकलनक्षमता याांच्याशी जुळती अशी सांवाद्थापनक्षमता भाणषक घटकाांत असेल 
तरच सांवाद्थापन शक्य होते.  
 

भाषेची ‘कम्युणनकॅणबणलटी’ या इांग्रजी शब्दासाठी मराठी पयाय शोधू रे्ले असता आकलनीयता 
(इांटेणलणजणबणलटी ) हा एक पयाय सुचला. परांतु या पयायाद्वारे व्यक्त होिारी सांकफपना भाषेच्या 
ग्रहिकत्याशी (आकलनकत्याशी) अणधक सांबांणधत आहे. पे्रषि, भाणषक घटक व ग्रहि या णतन्सही बाजूांची 
उणचत दाखल घेतली रे्फयाचे ्पष्ट होत नसफयामुळे तो पयाय दूर सारावा लार्ला. ‘सांदेशवहनक्षमता’ हा 
आिखी एक पयाय नजरेसमोर आला. परांतु भाषेच्या ‘कम्युणनकॅणबणलटी’ पेक्षा वरे्ळी अशी एक 
भाषाणवज्ञानातील सांकफपना व्यक्त करण्यासाठी तत्सम असा पयाय याआधीच वापरण्यात आफयाचे आढळले. 
आधुणनक सामाणजक भाषाणवज्ञानाच्या के्षिातील ‘कम्युणनकेटीव काांणपटन्सस’ ही सांकफपना व्यक्त करण्यासाठी 
‘सांदेशवाहनक्षमता’ हा पयाय वापरण्यात आला आहे.² या सांकफपनेत भाणषक व्यवहारातील सामाणजक व 
साा्ं कृणतक सांदभासह पे्रषकाच्या भाणषक णनर्वमणतक्षमतेचा सांदभग अणभपे्रत आहे. यामुळे ‘कम्युणनकॅणबणलटी’ या 
इांग्रजी शब्दासाठी सांदेशवहनक्षमता याऐवजी ‘सांवादसां्थापनक्षमता’ हाच पयाय ्वीकारला आहे.  
 

पे्रषकाची भाणषक अणभव्यल्क्तक्षमता व णनर्वमणतक्षमता आणि ग्रहिकत्याची भाणषक आकलनक्षमता या 
बाबी त्याची भाषाणवषयक जािीव (लँग्वजे कन्सशसनेस), त्याचा शकै्षणिक व सामाणजक दजा, त्याचे कायगके्षि, 
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त्याची बौणद्धक कुवत अशा अनेक र्ोष्टींवर अवलां बनू असतात. साहाज्कीच त्या व्यल्क्तसापेक्ष असतात. भाणषक 
घटकाांची सांवादसां्थापनक्षमता ही भाषेतील अथगवाहक घटकाांवर म्हिजे शब्दयोजना व वाक्यरचना याांवर 
अवलां बनू असते. भाषेतील सुती अक्षरे अथगहीन असतात. म्हिून अथगवाहक अक्षरे वा अक्षरसमूह म्हिजे शब्द 
आणि सलर् अथाणभव्यक्तीसाठी व णवचार माांिण्यासाठी केलेली शब्दाांची माांििी म्हिजे वाक्यरचना या दोन 
बाबी भाषेची सांवादसां्थापनक्षमता णनणित करीत असतात. भाणषक व्यवहाराद्वारे सहभार्ींमध्ये सांवादसां्थापन 
होण्यासाठी, पे्रषकाची भाणषक णनर्वमणतक्षमता व अणभव्यल्क्तक्षमता, ग्रहिकत्याची आकलनक्षमता आणि भाणषक 
घटकाांची अांर्भतू सांवादसां्थापनक्षमता या बाबी पर्परपूरक असिे, सकबहुना त्याांचा समतोल साधला जािे 
आवश्चयक असते.  
 

परांतु भाणषक व्यवहारात केवळ सांवादसां्थापन यश्वी व पूिग झाले की भाणषक व्यवहाराचे मूळ व 
अणधभाणषक प्रयोजन साध्य होत नसते. ते मूळ प्रयोजन साध्य होण्याचे सांवादसां्थापन हे एक साधन असते. 
सांवादसां्थापनाद्वारे जो पणरिाम साधायचा असतो तो साध्य होिेही महत्त्वाचे असते. सांवादसां्थापनाची 
पणरिामकारकता ही भाषावापराच्या रूढी, सामाणजक व साा्ं कृणतक पणरल््थती याांवर अवलां बून असते. 
पणरिामकारक सांवादसां्थापनाशी (इफेल्क्टव्ह कम्युणनकेशन) समतुफय अशी ‘यथोणचत णवज्ञापन’ ही सांकफपना 
अशोक केळकर याांनी एके णठकािी माांिली आहे.³ पे्रषक जीव व ग्राहक जीव याांमध्ये सुसांवाद घिवनू आिायला 
उपकारक होिारे णवज्ञापन म्हिजे यथोणचत णवज्ञापन असे त्याांनी म्हटले आहे. केळकराांनी ‘णवज्ञापन’ हा शब्द 
‘पे्रषि’ या अथी वापरला आहे. यथोणचत णवज्ञापनाद्वारा साधायचा सुसांवाद म्हिजे पणरिामकारक 
सांवादसां्थापन.  
 

साराांश, कोित्याही भाषेचे पणरिामकारक सांवादसां्थापनातील यशापयश जोखायचे असफयास, त्या 
भाषेतील सहभार्ींची णनर्वमतीची वा अणभव्यक्तीची क्षमता व आकलनाची क्षमता या बाबींशी जुळती अशी 
सांवादसां्थापनक्षमता त्या भाषेत आहे सकवा नाही हे तर पाहायला हवेच. पि त्याबरोबरच सहभार्ींचा 
पर्परसांबांध, भाणषक व्यवहारामार्ील भाणषक व अणधभाणषक प्रयोजने, भाषेकिून अपेणक्षत कायग, तसेच भाणषक 
व्यवहाराचे कायगके्षि व सांबांणधत भाणषक व्यवहाराच्या रूढ पद्धती, सामाणजक व साा्ं कृणतक सांदभग या सवगच 
णवचार करायला हवा. त्या भाषेची लेखनाची माांििी व शलैी वा धाटिी समपगक व समुणचत आहे सकवा नाही 
हेही पाहायला हव.े  
 

आधुणनक प्रशासणनक मराठीच्या सांदभात प्रत्यक्ष व्यवहारातील नमुन्सयाांच्या वा मार्गदशगक शब्दकोशातील 
पयायाांच्या णचणकत्सक णवश्लेषिाधरे पणरिामकारक सांवादसां्थापनक्षमता जोखण्यापुवी या सवग बाबींसांबांधात 
चचा करिे आवश्चयक आहे.  
 

लोकशाही शासन पद्धतीच्या ्वीकारानांतर भारतीय सांणवधानाने णकमान शकै्षणिक दजा 
असण्याबाबतची कोितीही अट न घालता, मानणसक दृष्या कमकुवत सकवा अपसामान्सय नसलेफया आणि 
वयाची अठरा वषे पूिग झालेफया प्रत्येक व्यक्तीला मताणधकार णदलेला आहे आणि मतदाराांना प्रशासक या 
नात्याने प्रशासन प्रणक्रयेतील प्रत्येक बाब समजून घेता यावी, प्रशासनात सणक्रय भार् घेता यावा हे प्रयोजन 
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नजरेसमोर ठेवनू, प्रशासनाचे माध्यम प्रादेणशक भाषा (येथे महाराष्रात मराठी भाषा) असावी असा णनिगय 
घेतला आहे.  
 

सरकारी भाषामांिळ अहवाल, १९५६ यामधील ही पुढील वाक्ये पुरेशी बोलकी आहेत :  
 

(१) ‘कफयािकारी राज्यात राज्यकारभार व न्सयायालये याांमध्ये सामान्सय मािसाला समजेल उमजेल 
अशाच भाषेत काम चालले पाणहजे. देशाच्या लोकशाहीत प्रत्येक नार्णरक हा भोवताली घििाऱ्या घटनाांचा 
न्सयायाधीश असतो व त्याला आपले मत बनवायचे असते.’⁴  

(२) ‘आज प्रत्येक नार्णरक हा या ्वतांि राज्यकारभाराचा भार्ीदार झाफयानांतर आणि त्याला या 
कारभाराला अनुमती देण्याचा हक्क मताच्या रूपाने णमळालेला असताना, त्या मतदाराला कळेल, समजेल व तो 
त्या कारभारात अणधकाणधक रस घेऊ शकेल असाच भाषेत सरकारी कामकाज चालले पाणहजे.’⁵  
 

यामुळे बव्हांशी, प्रशासणनक यांििेतील कमगचारी हे आधुणनक प्रशासणनक मराठीचे पे्रषक म्हिून व 
महाराष्रातील सवग प्रौढ मतदार हे आधुणनक प्रशासणनक मराठीचे ग्रहिकते म्हिून सहभार्ी राहतील. यामुळे 
प्रशासणनक यांििेच्या कमगचाऱ्याांची भाणषक णनर्वमणतक्षमता वा अणभव्यल्क्तक्षमता व प्रौढ मतदाराांची भाणषक 
आकलनक्षमता याांच्या तुलनेत जुळती अशी सांवादसां्थापनक्षमता आधुणनक प्रशासणनक मराठीत आहे सकवा 
नाही हे पाहिे आवश्चयक वाटते.  
 

कोित्याही भाषेची णकमान सांवादसां्थापनक्षमता ठरवण्यासाठी मुलभतू भाषाणवषयक जाि असलेफया 
कोित्याही णनजभाणषक व्यक्तीस जा्तीत जा्त णकती लाांबीचे वाक्य समजू शकेल, एका वाक्यात जा्तीत 
जा्त णकती पोटवाक्ये अांतभूगत असफयास वाक्याच्या आकलनास अिथळा येिार नाही हे पाहिे जरूर असते. 
या सांदभात मुलभतू भाषाणवषयक जाि म्हिजे काय असा प्रश्चन णवचारता येईल. कोितीही णवणशष्ट शकै्षणिक 
पातळी वा दजा, व्यल्क्तर्त अशी णवशषे बौणद्धक कुवत याांची अपेक्षा न ठेवता प्रौढ णनजभाणषकास असलेली 
भाषाणवषयक जाि (सलल्ग्वल््टक कॉल्म्पटन्सस) म्हिजे मुलभतू भाषाणवषयक जाि.  

 
प्रौढ मराठी णनजभाणषकाची प्रमाि मराठीच्या सांदभातील अणभव्यल्क्तक्षमता, आकलनक्षमता वा मूलभतू 

भाषाणवषयक जाणिवचेे वा भाणषक कौशफयाचे प्रमाि (्टाँििग सकवा नामगल) ्वरूप याांणवषयीचे सांशोधन आज 
उपलब्ध नाही. त्यामुळे याबाबत इांग्रजी भाषेच्या सांदभात झालेफया सांशोधनाचा आधार घेऊन व आत्मणनष्ठ 
तारतम्य बुद्धीचा वापर करून णववचेन करिे भार् आहे.  
 

असे णववचेन करताना इयत्ता सातवी ते दहावी या शकै्षणिक इयत्ताांसाठी महाराष्रातील णशक्षि मांिळाने 
उच्च्तरीय (प्रथम भाषा) मराठी भाषेसाठी नेमलेफया पाठ्यपु्तकाांमधील वचे्याांतील काही उताऱ्याांचा ्थूल 
आधार घेतला आहे. प्रशासन यांििेतील मसुदालेखनाचे वा णटप्पिीलेखनाचे काम करिाऱ्या सवांत खालच्या 
्तरावरील कमगचाऱ्याला सेवाप्रवशेासाठी णकमान शालान्सत परीक्षा उत्तीिग होिे जरूर असते. तसेच महाराष्रात 
अद्यापही णनरक्षर मतदार बऱ्याच प्रमािात असले तरी भारतीय सांणवधानातील तरतुदीनुसार व शासनाच्या 
धोरिानुसार सवग प्रजेला इयत्ता सातवीपयंतचे प्राथणमक णशक्षि मोफत णदले जािार आहे. यामुळे आधुणनक 
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प्रशासणनक मराठीच्या सहभार्ींच्या प्रमािभतू भाणषक क्षमतेचे पणरमाि ठरवण्यासाठी इयत्ता सातवी ते दहावी 
या शकै्षणिक दज्याच्या भाणषक क्षमतेचा ्थूल मानाने आधार घेतला आहे.  
 
शब्दयोजिा आनण पनरणामकारक संिादसंस्थापि 
 

आधुणनक प्रशासणनक मराठीतील सांवादसां्थापन हे शब्दयोजनेच्या सांदभात शब्दाांची अपणरणचतता, 
बोजिता सकवा बोजिपिा आणि अयथाथगता याांमुळे बाणधत होत असते, तर त्या सांवादसां्थापनाच्या 
पणरिामकारकतेवर शब्दयोजनेची कृणिमता, अनावश्चयकता वा अनावश्चयक पुनरुक्ती, रुक्षता, सौजन्सयशून्सयता 
आदी बाबींचा प्रणतकूल पणरिाम होत असतो. शब्दयोजना णजतकी ग्रहिकत्यास पणरणचत, पे्रषकाच्या व 
ग्रहिकत्याच्या दृष्टीने णजतकी वापरसुलभ, भाषेच्या प्रकृतीशी जेवढी जुळती णततके सांवादसां्थापन अणधक 
पणरपूिगतः यश्वी होते व भाषेतील शब्दयोजना मराठी भाषेच्या दृष्टीने णजतकी अकृणिम, मराठीच्या रूढ 
वापरपद्धतीशी जेवढी जवळची, णततके ते सांवादसां्थापन अणधक पणरिामकारक होते. या सवग बाबी 
पर्परव्यापी, एकमेकाांत णमसळलेफया आहेत; परांतु चचेच्या सोयीसाठी त्याांची वर्गवारी करून पुढे णववचेन केले 
आहे.  
 

येथे शासन व्यवहार कोश, पदनाम कोश याांतील शब्दपयाय आणि अभ्यासलेफया प्रत्यक्ष नमुन्सयाांतील 
शब्दयोजना या दोहोंचा णवचार केला आहे.  
 
अपनरनचतता  
 

प्रशासणनक मराठीत वापरले जािारे सकवा प्रशासनणवषयक शब्दकोशाांत असलेले णकत्येक शब्द 
सामान्सय मराठी नार्णरकाला अपणरणचत असतात. त्यामुळे त्याांचा अथगबोध होिे कठीि होऊन बसते. माि 
अपणरणचतता ही र्ोष्ट व्यल्क्त सापेक्ष आहे. तसेच अपणरणचतता वारांवार वापराने, नवीन णवषयाचे ज्ञान करून 
घेऊन, णवशषे णशक्षिाद्वारे कमी वा नाहीशी होण्यासारखी असफयाने तो ्थायी ्वरूपाचा दोषही ठरू शकत 
नाही.  
 

काही शब्द सवग्वी प्रशासन के्षिातच अल््तत्वच असलेफया सांकफपना व्यक्त करिारे असे असतात. 
साहणजकच प्रशासन के्षिातील कामकाजाशी ज्याांचा फारसा सांबांध नाही अशा व्यक्तींना ते शब्द पणरणचत 
नसफयामुळे समाजात नाहीत. वैकल्फपक रजा, णनयत सेवावधी, णनलां बन, उपदान, प्रपि, लेखा, पदनाम, 
णववरिपि, अांतणरम, अांशकाणलक पद असे प्रशासन के्षिातील अनेक शब्द उदाहरिादाखल देता येतील.  
 

ग्रहिकत्याचा या णवणशष्ट के्षिाशी पूवायुष्यात फारसा सांबांधच आलेला नसफयाने त्या के्षिातील शब्द 
त्यास अपणरणचत वाटतो. ज्याने कधी शास्त्णवषयक णशक्षि घेतलेलेच नाही त्याला ‘वक्रनणलका’ हा शब्द 
अपणरणचत वाटिे शक्य आहे. कोटगकचेऱ्याांच्या कामाची अणजबात माणहती नसलेफया व्यक्तीस ‘समन्सस’ हा शब्द 
अपणरणचत वाटेल.  
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प्रशासणनक मराठीतील काही शब्द सां्कृतणनष्ठ असफयामुळे सां्कृतचा व्यासांर् नसलेफयास ते 
अपणरणचत व म्हिूनच दुबोध वाटतात. शासन व्यवहार कोशातील प्रकृष्ट शतेी, णवद्यमान, अवसायन, आ्थापन, 
अध्यादेश, व्यादेश (इांजांक्शन), प्राव्था (फेझ), उप्थापक (पे्रझेन्सटर), कर्वषि (रक्टर), अणभह्ताांणकत, 
णनकृां त (्टेल्न्ससल), उत्प्रवासन करिे (एणमगे्रट), एकल सांक्रमिीय असे णकत्येक शब्द सांकृतणनष्ठ असून मराठी 
भाषेत रूढ नाहीत. ते अपणरणचत वाटतात. ‘चोरिोळा’ (eye-hole) ही कफपना माणहत असूनही ‘अणक्षल्च्िद्र’ 
म्हिजे काय असा प्रश्चन पिू शकतो. ‘पशुणचणकत्सालय’ म्हिजे ‘रु्राांचा दवाखाना’ हे कळिे कठीि जाते.  
 

काही शब्द नवीन घिवलेले असतात. साहणजकच ते पुरेसे रुळलेले नसतात व त्यामुळे अनोळखी 
वाटतात. नामजोर् धनादेश (ऑिगर चेक), अव्थाकल्फपत वाटप (फेइि ऑलोकेशन), आवाहनपि 
(समन्सस), णनष्प्रभाणवत करिे (सुपरसीि) अशा शब्दाांचा वाच्याथग ्थूलतः कळू शकला तरी एखाद्या णवणशष्ट 
सांदभात त्याचा नेमका कोिता अथग अणभपे्रत आहे हे कळू शकत नाही.  
 

‘णलफ्ट’ म्हिजे काय हे माणहत असूनही त्यासाठी घिवलेले नव ेसां्कृतणनष्ठ शब्द ‘उद्वहन यांि’ सकवा 
‘उद्वाहक’ ह्याांचा अथगबोध होिे कठीि जाते. तसेच ‘लायसन्सस’ माहीत असते, पि ‘अनुज्ञप्ती’ चा अथग कळत 
नाही. ्थाणयक होण्यासाठी परदेशी जािे हे कळते, पि ‘उत्प्रवासन करिे’ या शब्दाांतून काहीच अथग समाजात 
नाही. ‘पजगन्सयाश्रयी’ म्हिजे कोरिवाहू हे समजण्यास वेळ लार्तो.  
 
बोजडता  
 

शब्दाही अक्ष सांख्येतील दीघगता व जोिाक्षरयुक्तता याांमुळे शब्द बोजि बनतो. हे दोन्सही रु्िधमे शब्दाचे 
अांर्भतू रु्िधमग असफयामुळे शब्दाची ‘बोजिता’ व्यल्क्तणनरपेक्ष असते व ती व्तुणनष्ठ णवश्लेषिाद्वारे ठरवता 
येते. बोजि शब्द व्यवहारात वापरण्यास िासदायक ठरतात. त्यामुळे त्याांचा वारांवार वापर करण्याचे 
टाळण्याकिे प्रवृत्ती असिे ्वाभाणवक मानाव े लारे्ल. शब्दाांची अपणरणचतता दूर होण्यासाठी तो व्यवहारात 
अणधकाणधक वापरला जाण्याची णनकि असते. यामुळेच नवणनर्वमत शब्द बोजि नसिे श्रेय्कर ठरते. प्रकरि 
चारमध्ये वर्विलेफया जोिाक्षरयुक्त व दीघग शब्दयोजनाांखेरीज आिखीही काही बोजि शब्दाांची उदाहरिे देता 
येतील.  
 

शासन व्यवहार कोशातील अभ्यवके्षि (सेन्ससॉरणशप), के्षि्वामी (लँिलॉिग), सवगणचणकत्सालय 
(पॉणलल्क्लणनक), पुनवगनसांवधगन (रीअफारे्टेशन), प्रत्यावतगन (णरव्हशगन), दूरेक्ष (टेणल्कोप), 
बाष्पणनष्कासन करिे (रान्ससपायर) असे शब्द जोिाक्षरयुक्त व दीघग असफयाने बोजि ठरतात. मल््तष्क 
णवद्युतलेख, हृत््पांद णवद्युतलेख, दायक्रमणनदेशन (एांटेलमेंट), असमाप्य, लघुशस्त्धारी असे णकत्येक शब्द 
उदाहरिादाखल देता येतील. ‘लघुशस्त्धारी’ या शब्दात शस्त् ‘लघु’ की व्यक्ती ‘लघु’ असा प्रश्चन एखाद्यास 
पििे अशक्य नाही. ‘लहान शसे्त् धारि करिारा’ सकवा फार तर लघुशसे्त् धारि करिारा’ असे म्हटफयास शब्द 
फार बोजि वाटिार नाही. णदघगतेमुळे बोजि ठरिाऱ्या शब्दाांचा दोष व्यक्त करताना र्सनर् या अभ्यासकाने 
म्हटले आहे की, जार्ोजार्ी चरबीचे थर साठलेली अणत्थूल स्त्ी पोहण्याच्या पोषाखात जशी णदसेल तसे दीघग 
व बोजि शब्द (लॉांर् वलूी वमसग) असलेले णलखाि भासते.⁶  



 
अनुक्रमणिका 

 

 
एका प्रमािपिातील ‘्नायुबलहीनतेचा णवकार’, /ध्वणनसांकेत’, ‘श्रविदोष’ असे बोजि शब्द 

उदाहरिादाखल उद्धतृ करता येतील. ‘आपिास हाताची सकवा पायाची हालचाल करताना सकवा णनयांिि 
ठेवताना अनुभवास येिारा असा एखादा ्नायुबलहीनतेचा णवकार आहे काय ?’ याऐवजी ‘आपिास हाताची 
सकवा पायाची हालचाल करताना अचानक ्नाय ू लुळा पिून त्या हालचालीवरचा ताबा जातो काय?’ असे 
म्हिून चालले असते. तसेच ‘आपिामध्ये सवगसाधारि ध्वणनसांकेत ऐकू न येण्याइतपत श्रविदोष आहे काय?’ 
याऐवजी ‘आपि कानाने अधू आहात काय?’ हा प्रश्चन अणधक सांवादसां्थापनक्षम झाला असता !  
 
 
 
 
अयथाथसता  
 

शब्दातून वरवर पाहता प्रतीत होिाऱ्या रूढ अथाहून वेर्ळ्या अथाने शब्द वापरला रे्ला असेल तर तो  
अयथाथग सकवा णवपरीताथग ठरतो. शासन व्यवहार कोशात असे शब्द णवरळा असले तरी काही शब्द 
वानर्ीदाखल देता येतील. ‘पोलादी खिाांचे कपात’ या पयायावरून त्या णवणशष्ट कपाटातील खि ‘पोलादी’ 
आहेत असे वाटते. व्तुतः ‘खाि असलेले पोलादी कपाट’ असा अथग अणभपे्रत आहे. ‘िोळे उघििारी घटना’ 
(आयओपनर) ह्या पयायाच्या वापरामुळे घटना िोळे कशी उघििार असा सांभ्रम पििे अशक्य नाही. याऐवजी 
मराठी भाषेत रुळलेला ‘िोळ्यात अांजन घालिारी घटना’ हा पयाय सुचवता येईल. ‘णिद्रक’ आणि ‘िेदक’ 
याांपैकी णिदे्र पािण्याचे यांि कोिते व णिदे्र पाििारी व्यल्क्त कोिती हे झटकन समजिे दुरापा्त होते. तसेच 
‘हृत््पांद णवद्युतलेखक’ हे यांि आहे आणि ‘नांतरचे पणरिाम’ याांमधील अथगभेद ज्या इांग्रजी शब्दाांसाठी ते वापरावे 
अशी अप्लेक्षा आहे त्या मूळ शब्दाांच्या सांदभाणशवाय कळिार नाही. ते समानाथी शब्द असून एक सामान्सय 
व्यवहारातील साधा शब्द आहे, तर दुसरा सां्कृतणनष्ठ व म्हिूनच भारद्त शब्द आहे असे वाटते. मुळात 
‘नांतरचा पणरिाम’ ‘आधीचा पणरिाम’ असे नसतात. मुद्दाम बनवलेफया शब्दाांमध्ये तरी ‘मार्ाहून पिात्ताप 
होईल’ सकवा ‘प्रत्येक जन आपला ्वाथग पाहतो’ असे णवणचि पयाय नसावते अशी अपेक्षा रै्रवाजवी ठरिार 
नाही. ‘आफ्टरइफेक्ट’ या इांग्रजी शब्दाचा बराच काल रेंर्ाळिारा, दूरर्ामी पणरिाम हा अथग ‘पिात्पणरिाम’ या 
पयायामधून सूणचत होतो असे वाटत नाही. तसेच एखाद्या घटनेमुळे झालेला पणरिाम, दुसरे पीक वा दुसरी 
कापिी, सकवा पणहली कापिी झाफयावर उर्वलेले र्ावात हा ‘आफ्टरमाठ’ या शब्दाचा अथग ‘नांतरचे पणरिाम’ 
या पयायामधुनही सूणचत होत नाही. पदनाम कोशातील सहायक रोर् अन्सवषेि अणधकारी (कुकु्कटपालन) हे पद 
धारि करिारा अणधकारी अन्सवषेि कुकु्कटाांचा रोर्ाांचे करतो, कुकु्कटपालनाच्या रोर्ाांचे नव्हे. त्याचे भान न 
राणहफयाने तो पयाय अणधकच कुचेष्टेचा णवषय होतो.  
 

कोशाांतील पयायाांप्रमािेच प्रत्यक्ष व्यवहारातील नमुन्सयाांमध्येही असे काही अयथाथग वा णवपरीताथगसूचक 
शब्द वापरले रे्फयामुळे सांवादसां्थापानास अिथळा पोचफयाचे णदसून येते.  
 



 
अनुक्रमणिका 

 

एका प्रमािपिामध्ये ‘अपांरु्त्व’ हा शब्द वापरला आहे. दोन-तीन वाचानाांनांतर लक्षात येते की तेथे 
‘अपांर्त्व’ असा अथग अणभपे्रत आहे. एका जाणहरातीमध्ये ‘मान्सयवर णिप्लोमाधारकाकिून अजग मार्णवण्यात येत 
आहेत’ असे नमूद केफयाचे णदसले. व्तुतः त्याांना ‘मान्सयताप्राप्त’ असे अणभपे्रत होते.  
 

मार्ील प्रकरिाच्या अखेरीस उद्धतृ केलेफया उदाहरिाांतील ‘सांपुरक कारिा्तव’, ‘कामाचा 
व्यत्यय’, उत्सर्वजत रजा’ ही शब्द योजनाही सांवादसां्थापनासाच अिथळा णनमाि करते.  
 
पनरणामकारकता  
 

सांवादसां्थापन झाफयानांतर ते अपेणक्षत पणरिाम साधते सकवा नाही हे पाहिेही आवश्चयक असते. भाषेत 
वापरलेली शब्दयोजना पे्रषक व ग्रहािकता याांच्या सांबांधाचे भान ठेविारी, भाषेच्या रूढ वापराशी जुळती व 
भाषेच्या सामाणजक-साा्ं कृणतक बाजूची दाखल घेिारी नसेल तर ती ग्रहिकत्यास हा्या्पद, अ्वीकाराहग व 
क्वणचत णतर्करिीयही वाटू शकेल व पणरिामतः ग्रहिकत्याकिून अपेणक्षत प्रणतसाद न णमळण्याचा धोका 
राहील. प्रशासणनक मराठीतही असे शब्द आढळतात.  

सवगसामान्सय भाषेहून ‘वरे्ळा’शब्द बनवण्याच्या प्रयत्नात शब्दातून झटकन अथग प्रतीत झाला पाणहजे हा 
मूळ हेतूच नजरेआि होतो व शब्दाचे रूप हा्या्पद ठरते. मराठी भाषेचे णवणशष्ट वळि व सोिता शब्द बनवला 
नाही तर तो कृणिम वाटतो.  
 

अशा तऱ्हेच्या शब्दयोजना ग्रहिकत्यास कधी हा्यासपद, कधी र्ूढ, कधी दुबोध तर कधी चीि 
आिण्यास कारिीभतू ठरिाऱ्याही वाटतात व पणरिामी सांवादसां्थापनाचा अपेणक्षत पणरिाम-पुढील कायगवाही 
सकवा अन्सय प्रणतसाद देिे-घितच नाही.  
 

आचायग अिे याांनी नवीन प्रशासणनक शब्दाांवर टीका करताना ‘अणभभाषि’ या शब्दाचा उल्लेख करून 
म्हटले होते की, “मी प्रथम हा शब्द ऐकला तेव्हा अणभहासाव ेकी अणभरिावे हेच मला कळेना”.⁷ र्.प्र. प्रधान 
याांनी याच्याही पुढे जाऊन म्हटले आहे की ‘अणभ’ हा उपसर्ग मोठ्या र्ोष्टींना वापरतो म्हिून मोठ्या मािसाच्या 
णचतेला ‘सरि’ ऐवजी ‘अणभसरि’ म्हिजे काय?⁸ ‘णवणध’ या नवणनर्वमत शब्दाांची अिे याांनी उिवलेली टर 
अणतरेकी असली तरी मराठी भाषेत नव्याने बनवलेले शब्द भाषेच्या सामाणजक बाजूकिे दुलगक्ष केफयामुळे 
हा्या्पद ठरू नयेत ही त्यामार्ील भावना लक्षात घेिे आवश्चयक आहे.  
 

‘वरदणक्षिा’ व सहदीत वापरला जािारा ‘दहेज’ हे शब्द हुांड्यासाठी न ्वीकारता नव्याने बनवलेले 
‘वरशुफक’ व वधूशुफक’ हे शब्द मराठी मनाला रुचिारे वा पिारे नाहीत.  
 

पदनाम कोशातील ‘याांणिक कायगदेशक’ या पननामातील ‘याांणिक’ हे कतृगवाचक’ नाम आहे की 
‘काय्दगशगक’ चे णवशषेि ते ्पष्ट न झाफयाने ग्रहाांकात्याचा समजुतीचा घोटाळा होऊ शकतो.  
 



 
अनुक्रमणिका 

 

पदनाम कोशात ‘वॉशर’ साठी धावक असा मराठी पयाय णदला आहे. ‘धावक’म्हिजे धावा काढिारा 
(रनर) सकवा ‘ चाकाच्या धावचेा एक िोटा प्रकार’ असे एखाद्यास वाटले तर त्यास फारसा दोष देता येिार 
नाही. मूळ इांग्रजी शब्दाच्या सांदभांणशवाय हा अथग कळिे दुरापा्त होते. त्या सांदभानांतर सुद्धा हा ‘धावक’ 
म्हिजे धुिारा का आणि धातूचा सकवा रबरी वायसर का नाही हा प्रश्चन उरेलच. शासन व्यवहार कोशात हा शब्द 
पाणहला की ‘धोबी’ या समान्सय व्यवहारातील शब्दाचा समानाथी शब्द म्हिून ‘धावक’ हा शब्द आलेला णदसतो. 
पदनाम कोशातही ‘वॉशर-कम्-क्लीनर’ साठी ‘धावक णन ्वच्िक’ तर ‘वॉशर अांि फीिर’ साठी ‘धावक आणि 
पूरक’ असा पयाय आहे.  
 

‘पूरक’ या पननामाचा इांग्रजी मूळ शब्द feeder असा आहे. पि मराठीत पूरक हा शब्द ‘पूती करिारा’ 
अशी अथी रूढ असफयाने हा नवा अथग झटकन प्रतीत होत नाही, प्रतीत झाफयावर रुचत नाही. ‘तरांर्क’ म्हिजे 
‘तरांर्ण्याचा रबरी टायर’ सकवा ‘तरांर्िारा खुिेचा चेंिूवजा र्ोळा’ असे सकृद्दशगनी वाटते. पि प्रत्यक्षात शासन 
व्यवहार कोशात हा पयाय ‘ग्लायिर’ या इांग्रजी शब्दासाठी सुचवण्यात आला आहे. ‘तरांर्त जािारे णवमान’ हा 
अथग सूणचत करिारा शब्द म्हिून ‘तरांर्ाक’ हा पयाय अणधक णवचाराांती पटू शकतो. पि मुळात, इांग्रजी मूळ 
शब्दाचा सांदभग व त्याचा ्पष्टीकरिात्मक अथग जािून घेिे अपणरहायग होते, हा दोषाच मानवा लारे्ल. त्याऐवजी 
‘तरांर्ाक णवमान’ हा पयाय चालू शकला असता.  
 

‘नाम्जोर् धनादेश’ या शब्दावरून एखाद्यास ‘शहाजोर्’ शब्द आठविे अशक्य नाही (“हुांिीचे ‘शहाजोर् 
हुांिी’ व ‘नामजोर् हुांिी’ असे प्रकार पूवी होतेच मुली!” हे एक त्याचे समथगन) व्तुतः राजेशाही सांपली तेव्हाच 
शहाजोर् हुांिीची नामशषे झाली आणि ‘खोटी शखेी णमरविारा तो शहाजोर्’ असा अथग आता रूढ झाला आहे. 
‘धनादेश’ मधील धन म्हिजे पैसा, आदेश म्हिजे ऑिगर असे वाटून तो ‘मनीऑिगर’ चा पयाय वाटिेही शक्य 
आहे.  
 
प्रशासनिक मराठीतील िाक्यरचिा आनण पनरणामकारक संिादसंस्थापि  
 

शब्दयोजना व शब्दाांची णनवि याप्रमािेच शब्दाांची माांििी व शब्दाांचा पर्परसांबांध याांवरही 
अथाणभव्यक्ती अवलां बनू असते. एक सकवा त्याहून अणधक सांपूिग णवचार व्यक्त करिारा शब्दसामून म्हिजे 
वाक्य होय. साहणजकच भाषेद्वारा सांवादसां्थापन होत असताना वापरला जािारा सवांत महत्त्वाचा 
व्याकरणिक व अथगवाहक घटक म्हिून वाक्याचाच णवचार करिे सयुल्क्तक होईल. पणरिामकारक 
सांवादसां्थापनासाठी आवश्चयक प्रणक्रयाांपैकी पणहला टप्पा म्हिजे सांवादसां्थापन होने होय. त्यानांतरच 
सांवादसां्थापन पणरिामकारक होने वा न होने ठरते. वाक्याची सांवादसां्थापनता त्या त्या वाक्यात अांतभूगत 
असलेला णवचार णकती प्रमािात आकलन केला जातो त्यावर म्हिजेच वाक्याच्या अथगवाहकतेवर वा 
सुबोधतेवर अवलां बून असते. वाक्याची सुबोधता भाषादृष्या वाक्याचा आकार, प्रकार, त्यातील शब्दयोजनेची 
माांििी, समपगकता याांवर अवलां बून असते. दुसऱ्या शब्दाांत साांर्ायचे तर, वाक्यरचना सुबोध व पणरिामकारक 
व्हायची असेल तर वाक्ये साधी, सु्पष्ट, सुटसुटीत व लहान असिे आवश्चयक ठरते. हु्यलन णवणलस याांनी 
आपफया ‘्रक्चर, ्टाईल अांि यसेूज’ या पु्तकात म्हटले आहे की, वाक्यातील शब्दाांची भाऊर्दी ही 
वाक्याचा जोम व ्पष्टता याांचा मोठाच शि ूठरते. कारि शब्दबांबाळ शलैीमुळे णलखाि बेिौल तर होतेच, पि ते 
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दुबोधही होते व वाचकाला कां टाळवािे, नीरस वाटू लार्ते.⁹ रु्ांतारु्ांतीची व लाांबलचक पल्लेदार वाक्यरचना हे 
भाणषक दुबोधतेचे एक प्रमुख कारि असते. णवष्िुशास्त्ी णचपळूिकर याांनी उत्तम भाषापद्धतीचे विगन करताना 
सुबोधातेचे महत्त्व प्रणतपादन केले आहे. वाक्याराचानेच्या सुबोधतेचे ्पष्टीकरि देताना त्याांनी ‘दूरान्सवय’ हा 
सुबोधतेचा मोठा अिथळा आहे असे म्हिून ‘वाक्याच्या णनरणनराळ्या अवयवाांचा अन्सवय वाचफयाबरोबर तेव्हाच 
लक्षात यावा व ते फार लाांबलचक व रु्ांतारु्ांतीचे नसावे’ असे साांणर्तले आहे.¹⁰ सांवादसां्थापनामध्ये वाक्याचे 
महत्त्व अणधक आहे, कारि शब्दयोजनेची दुबोधता ही कोशाचा आधार घेऊन, सांदभग पाहून, सरावाने वा 
णवषयाची ओळख करून घेऊन दूर केली जाऊ शकते. पि दीघगता, सांणमश्रता, कफपनाांची व णवचाराांची रु्ांतारु्ांत 
यामूळ दुबोध झालेली वाक्यरचना समजून घेण्यास असे मार्ग उपलब्ध नसतात. म्हिून प्रशासणनक मराठीतील 
वाक्यरचनेची सांवादसां्थापनक्षमता व होिाऱ्या सांवादसां्थापनाची पणरिामकारकता अभ्यासताना वाक्याांचा 
साधेपिा, सुटसुटीतपिा, सु्पष्टता व लाांबी (आटोपशीरपिा) याांचा सणव्तर णवचार करिे जरुरीचे आहे.  
 

वाक्यरचनेची सांवादसां्थापनक्षमतेवर व त्याच्या पणरिामकारकतेवर पणरिाम करिाऱ्या साधेपिा, 
सुटसुटीतपिा, सु्पष्टता व लाांबी या चार रु्िधमाचा व्याकरिदृष्या भाषेतील वा भाषेबाहेरील कोित्या 
घटकाांशी सांबांध येतो ते णवचारात घेिे आवश्चयक आहे.  

 
वाक्यातील साधेपिा हा त्यातील पोटवाक्याांच्या (क्लॉजेस) सांख्येवर अवलां बनू असतो. वाक्याची सु्पष्टता ही 
शब्दयोजनेच्या नेमकेपिावर, समपगकतेवर व अनलां कृत सरळ माांििीवर अवलां बून असते. वाक्याांचा 
सुटसुटीतपिा सकवा त्याची सघनता ही वाक्यातील णवचाराांच्या, कफपनाांच्या वा तपणशलाांच्या सांख्येवर, 
पर्परसांबांधावर, एकसूिेवर व आवश्चयकतेवर अवलां बनू असते. वाक्याची लाांबी अक्षरसांख्येवर सकवा अथगपूिग 
अक्षरसमूहाांच्या सांख्येवर म्हिजे शब्दसांख्येवर अवलां बून असते.  

या चार बाबींपैकी वाक्यातील पोटवाक्याचे व शब्दसांख्या म्हिजे साधेपिा व लाांबी या दोन बाबी 
व्तुणनष्ठ मोजिीने णनणित करता येिाऱ्या असून त्या वाक्याच्या अथगवाहकतेवर, सांवादसां्थापनक्षमतेवर 
पणरिाम करतात. सु्पष्टता व सुटसुटीतपिा ज्याांच्यामुळे कमी होतो त्या शब्दाविांबर, अलां काणरकता, 
अनावश्चयक तपणशलाांची भारुिभरती या बाबी तुलनेने सुबोधतेपेक्षा पणरिामकारकतेस अणधक हानी पोचणवतात 
आणि त्या बऱ्याचशा व्यल्क्तसापेक्ष असतात. म्हिूनच, त्या केवळ आत्मणनष्ठ तारतम्यबुद्धीने णनरीक्षि व 
णवश्लेषि करून णनणित करिे भार् पिले आहे. या चारही बाबी तोड्याफार प्रमािात पर्परसांबांधी असून 
केवळ चचेच्या सोयीसाठी ही वर्गवारी केली आहे.  
 

प्र्तुत चचेत उदाहरिे देताना, पणरणशष्टाांमध्ये जोिलेफया नमुन्सयाांपैकी उदाहरि असेल तेथे नमुन्सयाचा 
सांदभग देऊन सांबांणधत रु्िधमग व्यक्त होतील अशा णरतीने आवश्चयक तेवढे वाक्याांश उद्धतृ केले आहेत. 
पणरणशष्टातील सांदभग णदलेला नाही तेथे ती उदाहरिे अभ्यासलेफया परांतु पणरणशष्टात न जोिलेफया 
नमुन्सयाांमधील आहेत. अशा णठकािी मूळ सांपूिग वाक्य उद्धतृ केले आहे.  
 
िाक्याचा सािेपणा  
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वाक्यातील पोटवाक्याांची सांख्या व त्याांचे प्रधानत्व-र्ौित्व याांवरून वाक्याांची सांणमश्रता ठरत असते. 
केवळ, णमश्र व सांयुक्त या प्रकाराांपैकी केवळ वाक्य हे अथग समजण्याच्या दृष्टीने सवांत साधे असते. कारि त्यात 
एकच णवधान माांिलेले असते. सांयुक्त वाक्य वा णमश्र वाक्य हे त्यातील पोटवाक्याांद्वारे एकाहून अणधक णवधाने व 
णवचार व्यक्त करीत असते व तुलनेने अथाकलनास कठीि जाते. एका वाक्यात अांतभूगत असिाऱ्या 
पोटवाक्याांची सांख्या जसजशी वाढत जाईल तसतसा वाक्याचा साधेपिा कमी होत जाऊन वाक्यरचना 
अणधकाणधक रु्ांतारु्ांतीची होऊ लार्ते. यामुळे वाक्याांच्या साधेपिाच्या सांदभात केवळ, णमश्र, सांयुक्त या 
प्रकाराांप्रमािेच पोटवाक्याांची सांख्याही णवचारात घेतली आहे.  
 

प्रशासणनक मराठीतील सहभार्ींची मुलभतू भाषाणवषयक जािीव लक्षात घेता व आधारभतू 
पाठ्यपु्तकाांच्या वचे्याांतील वाक्याांचा णदसून येिारा प्रमािभतू साधेपिा पाहता, एकाच वाक्यात अांतभूगत 
असिारी जा्तीत जा्त २ सकवा ३ पोटवाक्ये समजावनू घेिे सवगसाधारि व्यक्तीस सुलभ जाईल. याहून 
अणधक पोटवाक्ये एका वाक्यात अांतभूगत झाफयास ते वाक्य समजण्यास दुबोध होऊ लारे्ल. पणहफया वाचनात 
त्याचा अथग समजावनू घेिे अणधकाणधक जि जाऊ लारे्ल. पोटवाक्याांचा वाढत्या सांख्येबरोबर ही दुबोधता 
वाढत जाईल व ग्रहिकत्याच्या दृष्टीने अथाकलनासाठी एकाहून अणधक वेळा वाचन करण्याची र्रज वाढत 
जाईल. ४ सकवा ५ पोटवाक्याांची णमश्र वा सांयुक्त वाक्ये दुसऱ्या सकवा णतसऱ्या वाचनानांतर समजू शकतील. 
परांतु त्याहून अणधक पोटवाक्ये एका वाक्यात अांतभूगत असफयास त्याांचा एकमेकाांशी असलेला सांबांध लक्षात ठेवनू 
अथगबोध करून घेिे णजणकरीचे व कालापव्ययाचे होऊन बसेल. (सकबहुना अशा वाक्याांच्या आकलनासाठी 
मानणसक प्रणक्रयेने त्याांचे सांश्लेषि करून घेिेच भार् पिेल).  

 
आधुणनक प्रशासणनक मराठीतील वाक्यरचनेच्या साधेपिाचा णवचार करता, अभ्यासलेफया १५३ 

नमुन्सयाांमधील बहुताांश वाक्ये केवळ असून सुमार ३८ टके्क वाक्ये णमश्र वा सांयुक्त असफयाचे णदसून आले. या 
णमश्र व सांयुक्त वाक्याांपैकी बहुताांश वाक्याांत तीनहून अणधक पोटवाक्ये नाहीत. परांतु त्या नमुन्सयाांतील अणतदीघग 
वाक्यांपैकी बहुतेक वाक्ये णमश्र वा सांयुक्त असून त्याांत प्रमािभतू सांख्येपेक्षा अणधक पोटवाक्ये असफयाचे णदसून 
आले. पोटवाक्याांच्या या अणतणरक्ततेमुळे सांवादसां्थापानावर णवपरीत पणरिाम होतो. उदाहरिादाखल यापुढे 
अशी कही वाक्याांबाबत णववेचन केले आहे.  
 

नमुना क्रमाांक असू-३ मधील पणहले २९७ शब्दाांचे वाक्य सांयुक्त वाक्य असून त्यात एकूि आठ 
पोटवाक्ये आहे. ‘ज्याअथी, महाराष्र णजफहा पणरषदा व पांचायत सणमत्या.... पुढीलप्रमािे सुधारिा करीत आहे’ 
त्या त्या अणतदीघग सांयुक्त वाक्यामध्ये ‘त्या अथी... महाराष्रा शासन याद्वारे असा णनदेश देत आहे....’ आणि 
‘.... या प्रयोजानाखाली.....करीत आहे’ अशी दोन प्रधान वाक्ये असून ‘ .....ज्याअथी....णवणहत करण्यात 
आली होती....’ ‘ आणिज्याअथी.... मट आहे’; ‘आणि ज्याअथी.... कबूल आहेत’ ही तीन णक्रयाणवशषेि 
पोटवाक्ये; ‘..... वर साांणर्तफयाप्रमािे... बांद होईल’; ‘व उक्त काम... णनणहत होईल’ ही दोन नाम पोटवाक्ये 
आणि ‘याचा यापुढे.... आला आहे’ हे कां साांतर्गत णवशषेि पोटवाक्य आले आहे. या आठ पोटवाक्याांचा 
पर्परसांबांध लक्षात घेऊन सांपूिग वाक्याचा अथग ध्यानात घेण्यासाठी ते वाक्य पुन्सहा पुन्सहा वाचाव ेलार्ते.  
 



 
अनुक्रमणिका 

 

नमुना क्रमाांक सू-४ मधील पणहले वाक्य २०६ शब्दाांचे णमश्र वाक्य असून त्यात एकूि बारा पोटवाक्ये 
आहेत. ‘मी खाली सही करिारा नोटीस देतो की ....’ हे प्रधान पोटवाक्य आहे व अकरा र्ौि पोटवाक्ये 
आहेत. ‘मुांबई र्ृहणनमाि...णदलेले आहे’; ‘आपि ज्याअथी.... सादर केलेला आहे; ‘आणि ज्याअथी.... 
मांिळाला कळवले आहे’; ‘आणि ज्याअथी.... पाठणवलेला आहे’ ही चार णक्रयाणवशषेि पोटवाक्ये आहेत. ‘उक्त 
सांपादनाच्या.... मान्सयता णदली आहे’ हे नामवाक्य असलेले पोटवाक्य प्रधान वाक्याच्या कमाच्या जार्ी आले 
आहे. याखेरीज पणहफया णक्रयाणवशषेि पोटवाक्याांच्या अांतर्गत, ‘ज्याचा यापुढे ... केला आहे’ हे आणि ‘णजचा 
यापुढे... णनदेश केला आहे’ हे अशी दोन णवशषेि पोटवाक्ये कां साांतर्गत आली आहेत. ‘इमरात...राहण्याजोर्ी 
नाही व ती धोकादायक...हाणनकारक आहे’ ही दोन समानाणधकरि पोटवाक्ये असून ‘असे मांिळाचे मत आहे’ 
हे प्रधान पोटवाक्य आहे. दुसऱ्या णक्रयाणवशषेि पोटवाक्याच्या अांतर्गत ‘जमीन सांपादन करण्यासाठी व 
...आदेश काढला जावा म्हिून’ हे पोटवाक्य झाले आहे. ही अकरा र्ौि पोटवाक्ये व एक प्रधान वाक्य याांनी 
णमळून बनलेले हे णमश्र वाक्य इतके रु्ांतारु्ांतीचे आहे की सांपूिग वाक्याची फोि करून प्रत्येक पोटवाक्य सुटे 
समजावनू घेऊन त्याांचा पर्परसांबांध आणि एकूि वाक्याचा अथग झटकन आकलन करून घेिे जवळजवळ 
अशक्यप्राय आहे.  
 

वरील उदाहरिाांवरून असे लक्षात येते की पोटवाक्याांच्या अवा्तव रु्ांतारु्ांतीमुळे सांवादसां्थापन 
पूिगतः यश्वी होने दूरच राणहले, परांतु कधी कधी वाक्य सांपूिगतः अबोध होऊन बसते.  
 

दीघग व रु्ांतारु्ांतीचे वाक्य समजावनू घेिे उच्चणशणक्षत व त्या त्या के्षिातील अनुभवी व्यक्तीसही कसे 
कठीि जाते ते र्.प्र. प्रधानाांनी काढलेफया उनर्ाराांवरून ्पष्ट होते. कायद्याच्या भाषेतील एक चार 
पोटवाक्याांचे रु्ांतारु्ांतीचे वाक्य उद्धतृ करून त्याांनी म्हटले आहे : “णवधानपणरषदेत काम करताना कायद्याची 
मराठी भाषा वाचण्याची सवय असूनही मला या पणरच्िेदातून अथगबोध होण्यासाठी खूप पणरश्रम घ्यावे 
लार्ले.”¹¹  
 

एका वाक्यात अनेक पोटवाक्ये असफयामुळे अथाकलनास अिचि होते, त्याप्रमािेच वाक्य केवळ 
असो वा नसो व पोटवाक्याांची सांख्या कमी असो वा जा्त, ते केवळ वाक्य वा वाक्यातील एखादे पोटवाक्य 
अणतदीघग असफयासही णततकीच दुबोधता णनमाि होऊ शकते. पोटवाक्याांची दीघगता व त्याांची प्रमािभतू सकवा 
चालवनू घेण्याजोर्ी लाांबी याांचा णवचार पुढील िेदकात करण्यात आला आहे. येथे अशा तऱ्हेच्या काही 
वाक्याांची उदाहरिे वानर्ीदाखल उल्लेखता येतील.  
 

नमुना क्रमाांक साप-१७ मधील तेराव ेवाक्य केवळ वाक्य असून ३७ षमबाांचे आहे, तर नमुना क्रमाांक 
आ-३ मधील पणहले वाक्य केवल असून ते १११ शब्दाांचे आहे. नमुना क्रमाांक असू-३ मधील पणहफया वाक्यातील 
पणहले पोटवाक्य १०१ शब्दाांचे आहे, तर नमुना क्रमाांक सू-५ मधील एकोणिसाव्या वाक्यातील दुसरे र्ौि 
पोटवाक्य ४७ शब्दाांचे आहे.  
 
िाक्याची दीघसता  
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वाक्याच्या अथाकलनावर प्रणतकूल पणरिाम करिारा दुसरा दोष म्हिजे वाक्याची दीघगता होय. 
वाक्याची दीघगता सकवा लाांबी वाक्यातील अक्षरसांख्येवरून सकवा शब्द सांख्येवरून मोजता येईल. अक्ष सांख्ये द्वारे 
मोजलेली लाांबी तांतोतांत होईल हे खरे असले तरी वाक्यातील अक्षरसांख्या मोजिे सांवादसां्थापानाच्या 
सांदभात अनावश्चयक व अव्यवहायग होईल. अथगहीन सुटी अक्षरे मोजण्यापेक्षा अथगवाहक अक्षरसमूह म्हिजे शब्द 
मोजिे अणधक सयुल्क्तक ठरेल असे लक्षात आफयामुळे वाक्याच्या लाांबीबाबत शब्दसांख्याच णवचारात घेतली 
आहे. कारि वाक्याची लाांबी मोजण्याचे प्रयोजन त्याची सांवादसां्थापानाची क्षमता मोजिे हेच आहे. या पूवी 
उल्लेणखफयाप्रमािे सहभार्ींची भाषाणवषयक जान णवचारात घेऊन वाक्याच्या लाांबीचे अपेणक्षत प्रमािभतू णकमान 
व कमाल पणरिाम णनणित करिे आवश्चयक वाटते.  
 

वाक्याच्या सांवादसां्थापानेच्या सांदभात सामान्सयतः णकती शब्दसांख्या मारक ठरिार नाही याबाबत 
मराठी भाषेत अद्याप सांशोधन झाफयाचे आढळत नाही. परांतु भाषेची मूलतत्त्व े व भाषाव्यवहाराची मानणसक 
प्रणक्रया ही सावगणिक व सावगकालीन असफयामुळे याबाबत इांग्रजी भाषेच्या अभ्यासात वाक्याची लाांबी व वाक्याची 
सांवादसां्थापानक्षमता याबाबत णववचेन करताना रुिॉफफ फ्लेश याांनी असे म्हटले आहे की, सवगसाधारि 
व्यक्तीस सरासरी १७ शब्दाांची वाक्ये वाचण्यास फारसा िास होिार नाही; २१ शब्दाांचे वाक्य साधारि दुबोध 
होईल व यापेक्षा शब्दसांख्या वाढत जाईल तसतशी वाक्याची दुबोधता वाढत जाईल.¹² इांग्रजी भाषेत to, in, of 
याांसारखी शब्दयोर्ी अव्यये हे ्वतांि शब्द मानले जात असफयामुळे १७ ही शब्दसांख्या सुसह्य होईल. पि 
मराठीत शब्दयोर्ी अव्यये वा णवभल्क्तप्रत्यय हे ्वतांि शब्द मानले जात नसफयामुळे ही मयादा याहीपेक्षा कमी 
असिे आवश्चयक आहे असे म्हिाव ेलारे्ल.  
 

प्रमाि सांवादसां्थापानक्षमतेसाठी आधारभतू मानलेफया पाठ्यपु्तकाांतील णनविक १६ उताऱ्याांतील 
एकूि १५६ वाक्याांचे दीघगतेसाठी केलेले णवश्लेषि व सूक्ष्म अभ्यासासाठी णनविलेफया १५३ नमुन्सयाांतील एकूि 
१२६१ वाक्याांचे त्याच पद्धतीने केलेले णवश्लेषि पणरणशष्ट तीनच्या अखेरीस तक्ता क्रमाांक ४.१ व ४.२ मध्ये णदले 
आहे.¹³ या णवश्लेषिाचा णवचार करता असे लक्षात येते की, पाठ्यपु्तकाांतील उताऱ्याांतील वाक्याांची सरासरी 
१०.७ शब्द इतकी आहे. या शब्दसांख्येच्या आधारे १० पेक्षा ४ कमी व ४ जा्त अशा शब्दसांख्येची म्हिजे ६ ते १४ 
शब्दाांची वाक्ये प्रमािभतू सांवादसां्थापनाची मानली आहेत. याहून लहान वाक्ये बाळबोध ्वरुपाची व १५ वा 
त्याहून अणधक शब्दसांख्येची वाक्ये ही साधारि दुबोध मानली आहेत. प्रशासणनक मराठीतील १५३ नमुन्सयाांतील 
वाक्याांची २१.६१ शब्द ही सरासरी लाांबी णवचारात घेता १५ ते ३० शब्दसांख्येची वाक्ये साधारि सकवा णनदान 
काही प्रकरिी चालवनू घेण्यजोग्या दुबोधतेची मानावीत असे ठरवले आहे.  
 

वरील णवश्लेषिाचा आणि इांग्रजी भाषेतील सांबांणधत सांशोधनाचा णवचार केफयावर असे लक्षात येते णक, 
१५ सकवा त्याहून अणधक शब्दसांख्येच्या वाक्याांचा अथग समजावनू घेण्यासाठी सवगसाधारि व्यक्तीस थोिेफार 
प्रयासाच कराव ेलार्तील. प्रमाि मराठीतील वाक्याची णकमान सांवादसां्थापानक्षमता व आधुणनक प्रशासणनक 
मराठीच्या सहभार्ींची भाषाणवषयक क्षमता लक्षात घेता, वाक्याची लाांबी १५ शब्दाांपेक्षा जसजशी वाढत जाईल 
तसतशी वाक्याची सांवादसां्थापानक्षमता कमी कमी होत जाईल. प्रशासनामधील अनेक रु्ांतारु्ांतीच्या व ल्क्लष्ट 
णवषयाांवर सकवा प्रकरिाांवर लेखन करीत असताना १५ हून अणधक शब्दाांची लाांब वाक्ये रचिे आवश्चयक होऊन 
बसते हे मान्सय करूनही अशी वाक्ये वारांवार आफयास त्या अणतणरक्ततेचे समथगन करता येिार नाही. सकबहुना 
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णकतीही ल्क्लष्ट णवषय असला तर्री शक्य असेल तेथे व्याकरिदृष्या शुद्ध व अपेणक्षत पणरिाम साधिारे असे 
अणधक शब्दसांख्येचे दीघग वाक्य रचण्यासाठी लार्िारी एका व्यक्तीची बौणद्धक शल्क्त त्या दीघग वाक्याऐवजी 
दोन वा तीन सुसह्य लाांबीची वाक्ये रचण्यासाठी वापरली जावी. त्यामुळे ते वाक्य वाचताना कराव्या लार्िाऱ्या 
बौणद्धक कसरतीमुळे होिारा अनेकाांच्या वळेेचा अपव्यय, त्याांचा मानणसक ताि व बौणद्धक शीि आपोआप 
टळेल. आणि त्याांना त्या सवग वळेचा, मानणसक ्वा्र्थ्याचा व बुद्धीचा वापर णवषयातील सम्याांची उकल वा 
उपाययोजना करण्याकिे करता येईल. कारि वाक्य शब्दसांख्येने णजतके अणधक दीघग णततके त्या वाक्याचा 
अथग समजून घेण्यासाठी त्याचे दुसरे वा णतसरे वाचन करण्याची र्रज पििे अपणरहायग होईल. दीघग वाक्याचा 
अथग लावण्यासाठी मानणसक प्रणक्रयेने मूळ वाक्याची फोि करून घेण्याखेरीज सवगसाधारि सकबहुना 
कोित्याही वाचकाला र्त्यांतरच राहत नाही. प्रत्येकाच्या भाणषक कौशफयानुसार, बुद्धीनुसार ही मानणसक 
प्रणक्रया कमीअणधक िासदायक वाटली तरी असा प्रसांर् णजतक्या वारांवार येईल णततक्या अणधकाणधक प्रमािात 
वाचक णलखािातील मजकुराबाबत उदासीन होईल.  
 

जी र्ोष्ट ्वतांि वाक्याच्या लाांबीची तीच पोटवाक्याांचा लाांबीची होईल. केवल वाक्य अथगकालानास 
सुलभ जाते असे म्हटले असले तरी त्या एकाच वाक्यात अनेक णवचार वा कफपना कोंबफया रे्फया असतील तर 
त्याची लाांबी वाढिे अपणरहायगच असते. आणि वाक्याांची दीघगता वाढू लार्ताच त्यातील णवणवध वाक्याांशाांचा 
पर्परसांबांध ्पष्ट ठेवनू व्याकरि दृष्या केवल वाक्य रचण्यापेक्षा णमश्र वा. सांयुक्त वाक्य राचाफयास 
सांवादसां्थापनास मदतच होते. यामुळे एकाहून अणधक पर्परसांबद्ध कफपना व णवचार व्यल्क्त करण्यासाठी 
णमश्र वा सांयुक्त वाक्याचा अवलां ब केला जातो व प्रत्येक णवचाराच्या वाक्याांशाचे ्वतांि पोटवाक्य केले जाते. या 
दृष्टीने रु्ांतारु्ांतीचे सांबद्ध णवचार व्यक्त करण्यास वा आकलन करून घेण्यास णमश्र व सांयुक्त वाक्यही सोयी्कर 
वाटते. परांतु या वाक्यातील एकेका पोटवाक्याच्या लाांबीसही वाक्याच्या णदघगतेचे णकमान पणरिाम लार्ू होते. 
म्हिजेच असे एक पोटवाक्य १५ पेक्षा अणधक शब्दाांचे असले तरी ते वाक्य दुबोध होते. थोिक्यात साांर्ायचे 
झाफयास वाक्याचा साधेपिा व लाांबी या दोन्सही बाबी चालवनू घेण्यजोग्या असतील तरच वाक्य 
सांवादसां्थापनक्षम आहे असे म्हिता येईल.  
 

नमुना क्रमाांक सू-७ मधील पणहले वाक्य १९७ शब्दाांचे आहे. या णमश्रवाक्यात ८ पोटवाक्ये आहेत. 
म्हिजे पोटवाक्याची सरासरी लाांबी सुमारे २५ शब्द इतकी आहे. या सवग पोटवाक्याांची – णनदान काहींची – 
सुटी वाक्ये केली असती तर अथाकलन सुलभ झाले असते. प्र्तुत वाक्य मारुतीच्या शपेटासारखे इतके 
लाांबले आहे णक ते वाचताना नारूचा धार्ा जसा णकतीही रु्ांिाळला तरी णशल्लकच राहतो तसे वाटू लार्ते. 
इांग्रजीतील अशा वाक्याांना ‘टेपवमग इांल्ग्लश’ म्हिून फ्लेश याांनी णहिवले आहे. ¹⁴ फ्लेश म्हितात, ‘सरकारला 
असे वाटत असते णक मािसे इतकी क्षदु्र व भाांिकुदळ असतात णक आम्ही णनयम णलणहताना एखादा ्वफपणवराम 
जरी णदला तरी णमळालेफया तेवढ्या क्षणिक अवधीत सुद्धा ती लरे्च जाऊन तो णनयम मोितील. म्हिून णनयम 
पूिग झाफयाणशवाय वाक्य सांपवायचेच नाही ! सुरुवातीपासून असा काही खमका पणविा घ्यायचा की त्या 
करड्या आणि किव्या हुकुमाबाबत तसे काही करताच येऊ नये !”¹⁵  
 

नमुना क्रमाांक काटी-८ मधील पणहले वाक्य सांयुक्त व ६३ शब्दाांचे आहे. व्तुतः यातील दोन प्रधान 
वाक्याांना ‘व’ या अव्ययाने न जोिता त्याांची ्वतांि वाक्ये सहज करता आली असती.  
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नमुना क्रमाांक णनसू-९ मधील पणहले वाक्य केवल असून ते ७२ शब्दाांचे आहे. या एका दीघग वाक्याांची 

दोन सकवा तीन िोटी वाक्ये करिे शक्य आहे.  
 

नमुना क्रमाांक णनसू-२० मधील पणहले वाक्य ६८ शब्दाांचे सांयुक्त वाक्य आहे. या वाक्यातील पणहले 
प्रधान वाक्य ६२ शब्दाांचे आहे व दुसरे ५ शब्दाांचे आहे व दुसरे ५ शब्दाांचे आहे. ‘व’ या अव्ययाने ती जोिली 
आहेत ‘... णनणवदा मार्णवण्यात येत असून ... त्या.... ्वीकारतील व ... उघितील’ अशा या वाक्यातील ‘व’ 
नांतरचे दुसरे िोटे प्रधान वाक्य तर ्वतांिपिे णलणहता आले असतेच, पि पणहफया प्रधान वाक्याचीही दोन 
लहान केवल वाक्ये करता आली असती. ‘... मार्णवण्यात येत आहेत. कायगकारी अणभयांता ... ्वीकारतील’ 
अशी दोन वाक्ये केफयास अथामध्ये काहीही बदल न होता अथाणभव्यक्ती ्पष्टतः होते.  
 

नमुना क्रमाांक प्रप -२ मध्ये सांपूिग पिक म्हिजे एक णमश्र्वाक्य असून त्यात ५ पोटवाक्ये आहेत व एकूि 
२९० शब्द आहेत. यातील प्रत्येक पोटवाक्याचे ्वतांि वाक्य करिे सहज शक्य आहे. अशा तऱ्हेच्या वाक्याांची 
अणतदीघगता म्हिजे एके काळी शलैीचा तथाकणथत ‘रु्ि’ समजला जाई. आता तो ‘टाकाऊ रु्िधमग’ मानला 
जातो. असे णलणहिे म्हिजे ‘पल्लेदारपिा’ नसून ती एक प्रकारची रोर्ट सुजच आहे असे वाटते. अशा 
अनावश्चयक व अणनष्ट णदघगतेच्या वाक्यातील दोषाांचे विगन करताना रुिॉफफ फ्लेश याांनी ‘वाक्याचा हत्तीरोर्’ 
(सेंटेन्सस एणलफां टायणसस) असे समपगक शब्द वापरले आहेत.¹⁶  
 
िाक्याची स स्पष्टता  
 

वाक्यामध्ये अयथाथग, अपणरणचत, बोजि सकवा णवपरीताथगसूचक शब्द वापरले रे्फयास वाक्याचा अथग 
्पष्ट समजिे दुरापा्त होऊन बसते. तद्वतच आिवळिी सकवा सांणदग्ध सुरात णलखाि केले रे्फयास तेही 
दुबोध सकवा वाचिायास उबर् आििारे ठरू शकते. प्रशासणनक मराठीचे उणद्दष्ट साध्य व्हायला हव ेअसेल तर 
ती भाषा लोकाांना व अन्सय कमगचाऱ्याांना म्हिजेच भाषेच्या ग्रहाांकात्यांना वाचण्याचा उबर् येईल अशी असू नये. 
प्रशासणनक यांििेच्या भाषेतील सांणदग्धता वा आिवळि सांवादसां्थापनामार्ील मुलभतू प्रयोजनास मारक 
ठरते. प्रशासणनक मराठीत आढळिाऱ्या अशा अणनष्ट शब्दयोजनेने वा धाटिीने उदे्वर् होतो. त्यामुळेच 
प्रशासणनक मराठीवर व मार्गदशगक कोशाांवर टीका होत असते.  
 

‘पांचवार्वषक योजना सांपुष्टात येत असूनही’ असे शब्द वापरिाऱ्या पिालेखास ‘योजनेचा णनयत 
कालावधी सांपत आला आहे तरीही’ असे म्हिायचे आहे. हा अथग सूणचत करण्यासाठी केलेली शब्दयोजना 
असमथग ठरली आहे.  
 

‘भारा्थ कमगचारी’ या शब्दाांमुळे ‘ध्यान्थ साधु’ आठवतो ! प्रत्यक्षात ज्याच्याकिे णवणशष्ट पदाचे काम 
आहे, त्या पदाचा भार साांभाळिारा ‘प्रभारी कमगचारी’ असा अथग येथे अणभपे्रत आहे.  
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‘प्रधान केलेफया अणधकारानुसार’ म्हिजे काय ? असा प्रश्चन पितो. बऱ्याच णवचारानांतर ‘प्रदान’ ऐवजी 
चुकून ‘प्रधान’ हा शब्द वापरला रे्फयाचे कळते.  
 

पुढे णदलेफया एका अजामधील वाक्यरचना बेंर्रूळपिामुळे, अव्याकरणिक व णशणथल रचनेमुळे 
सांवादसां्थापानास णकती व कसा अिथला णनमाि करते ते पाहण्यासारखे आहे : “वा्तणवक या कायालयात 
आजपयंत साधारिपिे शासनाकिून ्थायी आणि अ्थायी अशा दोनदा याद्या मांजूर होऊन आफयात. पि ह्या 
कालावधीत णनयुक्ती कायां साखालीवला; काम टायणप्ट इांग्रजी व मराठी टांकलेखक. या बाबतीत सुरुवातीला 
गे्रिेशन यादी आली त्या वेळेस नुकतेच कायालय वाढले म्हिून कमी जार्ा मांजूर झाफया होत्या व नांतरही पुन्सहा 
दुसऱ्याांदा आफया असून सुद्धा काही पदाांचे पर्ार ्केलसारखे असून सुद्धा टांकलेखाकाला पदोन्नती माि 
दुसऱ्या पदावर केलेली आहे असे क्रमबद्ध यादीवरून णदसून येते.”  
 

अशाच प्रकारच्या रु्ांतारु्ांतीच्या, ्पष्टाथगता सूणचत करिाच्या दृष्टीने दुबळ्या ठरलेफया वाक्यरचनेचा 
आिखी एक उतारा असा : “याणशवाय आपफया येथे मराठी टांकलेखक शासनाकिून उत्तीिग झाले असून त्याांना 
अणधकारी र्ि शुद्धलेखन देऊन त्याचे मराठीत रुपाांतर होऊन तेही टांकलेखकाला कराव ेलार्ते म्हिजे मराठी 
लघुणलणपकाांकिून ते टायसपर् होत नाही. दररोजच्या कायालयीन कामकाजात तसे होत नाही. पि 
णवधानसभेच्या वेळेस सकवा अन्सयि अणधकारी वर्ांनी शुद्धलेखन णदफयास तसे होत असते.”  
 

नमुना क्रमाांक पप – ८ मधील पुढील वाक्य याच प्रकारे अणभपे्रत अथग ्पष्टतः व्यक्त करण्यात पुरेसे 
यश्वी ठरत नाही. ‘इतःपर ज्या शाखा मांजूर मात्यादेचे अांतर्गत ह्त्थ रोख बाळर्िार नाहीत त्याांचेकिून 
व्याज वलू करिे क्रमप्राप्त ठरेल’ या वाक्यामधून ‘इतःपर ज्या शाखा मांजूर मयादेहून अणधक रोख रक्कम हाती 
बाळर्तील त्याांच्याकिून व्याज वसूल करिे क्रमप्राप्त ठरेल’ असे साांर्ायचे आहे.  

 
एका पिात शवेटी ‘सोबत प्रमािपिाची पोच णदली आहे’ असे वाक्य होते. सांपूिग पिातील मजकूर 

वाचून ही ‘पोच’ म्हिजे काय ते काळात नव्हते. पिाच्या शवेटी प्रमािपिाची एक प्रत माि जोिलेली आहे. 
अनवधानाने ‘प्रत’ ऐवजी ‘पोच’ शब्द वापरफयामुळे अथग समजण्यात णवघ्न आले आहे !  
‘आकारात एकसूिीपिा असिे,’ ‘मोठी लोक्सां्ख्या’ सकवा ‘या सांजे्ञच्या जार्ा’ अशा वाक्याांशातून व 
वाक्प्रयोर्ातून अथगणनश्चपती करिे अणतशय िासदायक व वेळखाऊ होऊन बसते. ‘आकारात समानता-समतोल 
असिे.’ ‘जा्त लोकसांख्या’ सकवा ‘या हुद्द्ाच्या जार्ा’ अशा शब्दयोजनेने अथाणभव्यक्ती ्पष्ट व सुकर झाली 
असती.  
 

‘बधोत्तारी’ वा ‘काष्ठक्षम्य’ तसेच ‘नोकरी असह्यपिे चालू असिे,’ ‘एका कायालयाने दुसऱ्या 
कायालयाशी बांधुत्व राखिे’ अशा शब्दयोजनाांचा अथग लावण्यास घेिे म्हिजे ग्रहिकत्याच्या वेळेचा, बुद्धीचा 
अपव्ययच होतो. त्यामुळे प्रशासणनक यांििेच्या कामाांची र्ती व दजा याांवर प्रणतकूल पणरिाम होने अपणरहायग 
असते.  
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पुढील वाक्य चुकीच्या माांििीमुळे कसे हा्या्पद अथग व्यक्त करते ते पाहा : “...पीकसांरक्षि द्रव्य 
लावनू प्रणक्रया केलेले मनुष्यप्रािी व पशुपक्षी याांना खाण्यास अयोग्य असलेले णबयािे...” या वाक्यात वरवर 
पाहता मनुष्यप्राण्याांवर व पशुपक्ष्याांवर प्रणक्रया केली असफयाचा भास होतो. व्तुतः प्रणक्रया णबयाण्यावर केलेली 
असून त्यामुळे ते खाण्यास अयोग्य झाले आहे असे साांर्ायचे आहे.  

 
वर सुरुवातीला नमूद केफयाप्रमािे सांणदग्ध, आिवळिी धाटिीचा अवलां ब केफयामुळे ग्रहिकत्यास 

अथग ्प्थ व णनत समजिे दुरापा्त होते. अशी सांणदग्धता हेतुपूवगक असेल वा नसेल, परांतु प्रशासणनक 
मराठीत अशी आिवळिी धाटिी समपगक ठरत नाही. कारि आधुणनक प्रशासणनक मराठीचे प्रयोजन व कायग 
याांचा णवचार करता ती जा्तीत जा्त सांवादसां्थापनक्षम असिे अणभपे्रत आहे. सांवादसां्थापनाद्वारे अपेणक्षत 
पणरिाम साधला जाण्यासाठी सरळ माांििीच आवश्चयक आहे.  

 
एका कायालयीन णटप्पिीमधील पुढील पणरच्िेद या दृष्टीने वाचण्यासारखा आहे : “प्र्तुत प्रकफप-

उभारिीसाठी योग्य जारे्ची णनवि करण्याच्या दृष्टीने कोरािी, कामठी, णसलेवािा व इतर भार्ाची पाहिी 
महाराष्र शासनाच्या भणूवज्ञान व खणनकमग सांचालनालयाच्या व महाराष्र राज्य णवद्युत मांिळाच्या अणधकाऱ्याांनी 
केली. या पाहिीतही हे औल्ष्िक णवद्युत कें द्र बाांधण्याकणरता मजबूत पाया असलेली कोरािी येथील ही जार्ा 
सवग दृष्टीने एकमेव जार्ा असफयाचे णनदशगनास आले.... उच्च प्रतीचे िोलोमाइटचे भरपूर साठे नार्पूर 
णजफह्यात मनसर, देवळपार आणद के्षिात असफयाने व कोरािी येथील िोलोमाइट कणनष्ठ प्रतीचे असफयामुळे, 
परांतु या जारे्वर णवद्युत कें द्राचे जि बाांधकाम करिे योग्य असफयाने त्या जारे्ची वरील कामाकणरता णनवि 
करण्यात आली....” या पणरच्िेदातील अथग उकळण्यासाठी पुन्सहा पुन्सहा त्याचे वाचन कराव ेलार्ते. “खािीत 
काढलेफया कच्चा खाणनजाांवर पुढील प्रणक्रया करण्यासाठी उभारावयाचा प्रकफप, पणरवहनाच्या खचाचे प्रमाि 
पाहता, खणनजे णमळतात त्या ्थानापासून फार दूर उभारिे अयोग्य ठरेल; बाांधकामासाठी मजबतू पायाची 
जमीन आवश्चयक आहे ; कोरािीची जार्ा त्या दृष्टीने सुयोग्य ठरली; त्या भार्ात सापििाऱ्या खणनजाांची सकमत 
व दूरवरच्या वाहतुकीचा खचग याांचा णवचार करता, प्रकफपउभारिीसाठी कोरािीची णनवि केफयास आर्वथक 
दृष्टीने नुकसान होिार नाही असे लक्षात आले.” हा त्याचा सरळ अथग आहे. प्रथम उद्धतृ केलेला मजकूर हा 
सरळ अथग त्वणरत व पणरिामकारक रीतीने व्यक्त करण्यास असमथग आहे.  

 
अशाच एका अहवालामधील पुढील वाक्याचा नेमका अथग अणभपे्रत आहे हे कळण्यासाठी पाचसहा 

वाचिेही अपुरी ठरतील : “... चुनखिीचा साठा १०० फुटाांपेक्षा अणधक खोलवर असफयाचे व साधारितः काही 
णठकािी तो त्यापेक्षा ० ते ६ फूट इतका अणधक अशा कमी-जा्त खोलीपयंत अल््तत्वात असफयाचे आढळून 
आले आहे.”  

 
 
 

िाक्याची सघिता  
 



 
अनुक्रमणिका 

 

वाक्याचा सुटसुटीतपिा सकवा आटोपशीरपिा म्हिजेच वाक्याची सघनता ही त्यामध्ये णकती णवचार वा 
कफपना अांतभूगत आहेत यावर अवलां बनू असते. साहणजकच अनावश्चयक शब्दाांची भारूिभरती सकवा यादीवजा 
्वरूपात एकापुढे एक जोिलेली व फारसा पर्परसांबांध नसलेली पोटवाक्ये वा वाक्याांश याांमुळे वाक्याांची 
सघनता नाहीशी होते. पणरिामतः बेिौल, कृणिम व भोंर्ळ झालेली वाक्ये सांवादसां्थापनात तर अयश्वी 
होतातच, पि प्रशासणनक मराठीचे कुशलतेने जलद व यथोणचत कायग पार पािण्यासही ती अपुरी पितात. 
ज्याांना उदे्दशून ही भाषा वापरली जाते त्याांच्यात प्रशासणनक यांििेचे घटक अांतभूगत असले तर त्याांची कायगक्षमता 
खालावते व जनतेस उदे्दशून भाषेचा वापर केला रे्ला असेल तर जनतेस ती आकलन न झाफयाने वा 
आकलनास ती कठीि वाटफयाने जनतेकिून अपेणक्षत प्रणतसाद णमळण्याची शाश्वती राहत नाही.  

 
पोटवाक्याांची अनावश्चयक व टाळता येण्याजोर्ी रु्ांफि, वाक्याांची अणतरेकी दीघगता याांमुळेही वाक्याांची 

सघनता नाहीशी होते. आधुणनक प्रशासणनक मराठीत आधालेली सघनता नसलेली अशी काही वाक्ये पुढे नमूद 
केली आहेत.  

 
नमुना क्रमाांक प्रप -२ मध्ये पणहफया णमश्र वाक्यातील ५ पोटवाक्याांची पाच वाक्ये करता आली असती व 

मराठीत कृणिम व बेिौल वाटिारी २१० शब्दाांची वाक्यरचना टाळता आली अ्ती. त्याखेरीज ह्यापुढे ‘उक्त 
अणधणनयम’ असे णनदेणशलेला; ह्यापुढे ‘उक्त महानर्रपाणलका’ असे उल्लेणखलेली; ह्यापुढे ‘उक्त प्रारूप 
बदललेली योजना असे णनदेणशलेली’ हे तीन काांसाांतर्गत वाक्याांश सवग्वी अनावश्चयक – ज्यास इांग्रजीत 
‘िेिवुि’ म्हितात – असे आहेत. सांपूिग प्रणसणद्धपिकात कोठेही आिखी कोिताही अन्सय अणधणनयम, 
महानर्रपाणलका वा योजना याांचा उल्लेख नाही. अशा पणरल््थतीत काांसांतर्गत वाक्याांश टाळून तो अणधणनयम, 
ती महानर्रपाणलका,ती योजना असे सुटसुटीत उल्लेख कता आले असते व त्यामुळे वाक्य आटोपशीर होण्यास 
मदत झाली अ्ती.  

 
एका णनयमपुल््तकेतील पुढील वाक्य म्हिजे पुनरुक्त व अनावश्चयक शब्दाांचा कळस आहे : “कायालय 

ही एक सांघानात्मक यांििा असते आणि ही यांििा चालणवण्याची प्रिाली म्हिजेच कायगलयीन कायगपद्धती 
होय” हे वाक्य “कायालय या ्नाघातानेच्या कामकाजाची ठराणवक पद्धती म्हिजे कायालयीन कायगपद्धती 
होय” असे णलणहले असते तर अणधक सुटसुटीत झाले असते.  

 
एका खाजर्ी बकेँच्या पिामधील असेच एक बेिौल वाक्य पाहण्यासारखे आहे. “वर सांदर्वभत 

दशगणवलेफया पणरपिकाांकिे आपले लक्ष वधेण्यात येत आहे. परांतु आपले सां्थेकिून बकेँकिे कश के्रणिट 
मयादा मार्िीच्या ... कणरता अजग प्राप्त न झाफयामुळे” या वाक्यात ‘सांदर्वभत दशगणवलेफया’ याांपैकी कोिताही 
एक शब्द र्ाळून चालले असते. तसेच ‘परांतु’ ह्या शब्दाची इथे र्रजच नाही.  

 
एका पिातील पुढील वाक्यातील तीन (अधोरेणखत) अनावश्चयक ‘चां’ ची उपल््थती एकूि मजकूर 

ह्या्या्पद बनवते व ग्रहिकत्याच्या मनात अणभपे्रत अथग णनमाि होण्यास साहणजकच अिथळा उत्पन्न करते : 
“तसेच एखाद्या नायब तहसीलदाराची बढती तहणसलदाराचे जारे्वर झालीच तर त्याांची फाईल राजपणित 



 
अनुक्रमणिका 

 

आ्थापना णलणपकाकिे वर प्रमािेच ह्ताांतर करण्यात यावी. तसेच केफयानी दुसऱ्या णलणपकास त्या 
कमगचाऱ्याबाबतचा भतूकाळचा पिव्यवहार लक्षात राहील.”  

 
नमुना क्रमाांक प्रप -१ मध्ये पिे/अजग/णनवेदने; पिाांना/अजांना / णनवेदनाांना ; पिाांतील / अजांतील / 

णनवदेनाांतील अशा णतहेरी शब्दाांऐवजी पिव्यवहार ; पिव्यवहाराला; पिव्यवहारातील असा एक शब्द वापरून 
चालले असते.  

 
नमुना क्रमाांक साप – १ मधील णतसरे वाक्य अनावश्चयक रीतीने दीघग, रु्ांतारु्ांतीचे व पणरिामी बेंर्रूळ 

झाले आहे. “सदरहू पिात पुढील बाबींची माणहती असावी : (१) ....(२)... (३) ....अशा माणहतीच्या 
अभावी.... शक्य होिार नाही” अशा रीतीने हा मजकूर णलणहला असता तर अठाकालन सुलभ झाले असते. ७४ 
शब्दाांच्या एका णमश्रवाक्याऐवजी िोटी िोटी ५ वा ६ वाक्ये णलहून तोच अथग अणधक पणरिामकारक रीतीने 
व्यक्त करता आला असता.. याच वाक्यातील “....याांची कृपया नोंद घ्यावी” या शवेटच्या पोटवाक्यातील 
‘कृपया’ शब्द वर्ळता तरी अथाला व औपचाणरकतेला धक्का पोचिार नाही. इांग्रजीतील ‘प्लीज’ च्या चालीवर 
मराठीत ‘कृपया’ आवश्चयक नाही. ‘नोंद घ्या’ या आज्ञाथगऐवजी केलेफया ‘नोंद घ्यावी’ अशा णवध्यथी रचनेद्वारेच 
सौजन्सयपूवगक सूचनाां व्यक्त होते.  

 
नमुना क्रमाांक साप – १२ मधील चौथे वाक्य असेच बेिौल झाले आहे. “नवीन शाळा सुरु करताना 

जुन्सया सवगच कमगचाऱ्याांना सां्थेच्या पदाणधकाऱ्याांनी सभेच्या वळेी बोलवावयास पाणहजे होते.” हे पणहले 
पोटवाक्य ्वतांि वाक्य म्हिून णलणहिे योग्य ठरले असते.  

 
नमुना क्रमाांक साप – १४ मधील पुढील वाक्यातील “...पाठवण्याची व्यव्था कृपया न चुकता करावी 

ही णवनांती...” या वाक्याांशातील ‘कृपया’ व ‘ही णवनांती’ याांपैकी एक शब्द अनावश्चयक म्हिून टाळता आला 
असता.  

 
नमुना क्रमाांक प्रप – ९ मधील चौथे वाक्य असेच यादीवजा पोटवाक्याांनी बनलेले रु्ांतारु्ांतीचे व 

समजण्यास कठीि झाले आहे. “...जे खोटे आहे असे त्यास वाटते सकवा जे खरे आहे असे त्यास वाटत 
नाही...” याऐवजी “...ज्याच्या खरेपिाणवषयी त्यास शांका आहे....” असे म्हिता आले असते.  

 
एका कायालयीन णटप्पिीत ‘मन्सयुअलमधील धतीवर आधाणरत कायगपद्धती’ असा वाक्याांश आहे. 

‘धतीवर आधाणरत’ याांपैकी एक शब्द र्ाळता आला असता.  
 
येथवरच्या चचेत नमूद केलेफया घटकाांपैकी काही घटक हे व्यल्क्तसापेक्ष आहेत तर काही भाषेचे 

अांर्भतू घटक आहेत. शब्दाांची अपणरणचतता, अयथाथगता हे घटक पे्रषकाची णनर्वमणतक्षमता व अणभव्यक्तीक्षमता, 
ग्रहिकत्याची आकलनक्षमता आणि भाषेचे सामाणजक-साा्ं कृणतक सांदभग याांच्याशी सांबांणधत असतात. 
वाक्यरचनेची कृणिमता, सु्पष्टता सकवा सघनता याांबद्दलही दर व्यक्तीर्णिक वरे्वरे्ळे मत वा प्रणतणक्रया 
असण्याची शक्यता आहे. शब्दाांची बोजिता (दीघगता व जोिाक्षरयुक्तता), वाक्याांची दीघगता व साधेपिा या 



 
अनुक्रमणिका 

 

बाबी माि भाणषक अांर्भतू रु्िधमग असफयामुळे व्यल्क्तणनरपेक्ष राहून व्तुणनष्ठ पद्धतीने मोजता येतील अशा 
आहेत.  

 
प्रशासनिक मराठीचे स बोि संस्करण  
 

यानांतर आधुणनक प्रशासणनक मराठीचे काही णवद्यमान नमुने उद्धतृ केले असून त्याांचे नवीन मसुदे 
सुचवले आहेत. पणरिामकारक सांवादसां्थापानाच्या दृष्टीने त्यातील भाषेच्या यशापयशाबद्दल णववचेन केले 
आहे. अपणरणचततेमुळे अथग समजण्यास कठीि सकवा बोजितेमुळे उच्चारण्यास व वापरण्यास कठीि अशा 
शब्दाांचा वारांवार वापर आणि एका वाक्यातील पोटवाक्याांची अणतरेकी सांख्या सकवा एका वाक्यातील वा 
पोटवाक्यातील अणतरेकी शब्दसांख्या याांपैकी कोित्याही एका वा दोन्सही कारिाांमुळे दीघग झालेफया वाक्याांची 
रचना याांमुळे सांवादसां्थापानास अिथळा णनमाि होतो. तसेच भाषावापराच्या रूढ पद्धतीची व पे्रषक-पे्रष्याच्या 
नात्याची बजू राखून शब्दाांची णचणकत्सक णनवि व माांििी केली न रे्फयास सांवादसां्थापन यश्वी होऊनही 
अपेणक्षत व इष्ट पणरिाम साधू शकत नाही. कधी सांवादसां्थापानाची प्रणक्रया शुरू होण्याचीच खािी राहत नाही, 
तर क्वणचत ती प्रणक्रया सुरु झालीच तर सांवाद ‘णवसांवादी’ होण्याची धा्ती राहते. या सवग बाबी नवीन वरे्ळे 
मसुदे सुचवताना णवचारात घेतफया आहेत.  

 
उदािरणे  
 

१) पणहले उदाहरि म्हिून नमुना क्रमाांक प्रप्र-६ मधील ६७ शब्दाांचे एक णमश्र वाक्य णनविले आहे. 
त्यात एकूि ४ पोटवाक्ये आहेत. प्र्तुत नमुना म्हिजे मोटार वाहन चालवण्याच्या परवान्सयाचे नवीकरि करून 
घेण्यासाठी करायच्या अजाचे प्रमाि प्रपि आहे. यामुळे तो कायालयीन वापराबरोबरच जनतेच्याही वापराचा 
नमुना ठरतो. अजगदाराच्या शारीणरक पाितेबाबत त्याने ्वतः करायच्या प्रणतज्ञापनात एका प्रश्चनावलीमध्ये 
वरे्वरे्ळ्या प्रकारचा तपशील द्यायचा आहे. या प्रश्चनावलीतील एक प्रश्चन असा आहे : 

  
मूळ निद्यमाि िम िा  
 

“(ख) आपि णदवसा प्रत्येक िोळ्याने सकवा जर आपि पाच वषापेक्षा कमी नसलेफया कालावधीसाठी 
मोटार वाहन चालवण्याची अनुज्ञप्ती धारि केली असेल आणि पाच वषाच्या उक्त कालावधीनांतर आपि एका 
िोळ्याची दृष्टी र्मावली असेल आणि हा अजग प्रवासी वाहनाखेरीज, वळवण्याच्या चाकाच्या बाजूला बाहेरचा 
आरसा जोिलेफया हलक्या वाहनासाठी असेल तर एका िोळ्याने (चष्मा वापरीत असफयास, चष्म्याने) २५ 
मीटर अांतरावरून णदवसा पुरेशा प्रकाशात सात अक्षरे व आकिे असलेली मोटारर्ािीची क्रमाांककपाटी ओळखू 
शकता काय ?”  

 
या प्रश्चनासमोर असलेफया मोकळ्या जारे्त होय सकवा नाही असे उत्तर देिे आवश्चयक आहे. हे उत्तर 

वैद्यकीय व्यावसाणयकाने द्ययचे नसून ्वतः अजगदाराने द्यायचे आहे. या वाक्यातील शब्दयोजना व शब्दमाांििी 
थोिीफार बदलून आणि पाच िोया वाक्याांची योजना करून, मूळ मुसद्यातील प्रश्चनातून अपेणक्षत असलेली 
माणहती पुढीलप्रमािे णवचारता येईल :  



 
अनुक्रमणिका 

 

 
 
 
 
 

पयायी मस दा  
 

“(ख-१) दोन्सही िोळ्याांनी पाहू शकिाऱ्या अजगदाराांनी भरावयाचे : आपि प्रत्येक िोळ्याने (चष्मा 
वापरीत असफयास चष्म्याने) णदवसा पुरेशा प्रकाशात २५ मीटर अांतरावरून सात अक्षरे व आकिे असलेली 
मोटारर्ािीची क्रमाांकपाटी ओळखू शकता काय ?  

 
(ख-२) एका िोळ्याने अांध असलेफया अजगदाराांनी भरावयाचे :  
 
(२.१) आपि णकसान पाच वष ेमोटार वाहन चालणवण्याची अनुज्ञप्ती धारि केली आहे काय ?  
 
(२.२) आपि एका िोळ्याला आलेला अांधपिा त्या पाच वषाच्या कालावधीनांतर आला आहे काय ?  

 
(२.३) हा अजग प्रवासी वाहनाखेरीज, वळवण्याच्या चाकाच्या बाजूला बाहेरच्या आरसा जोिलेफया 

हलक्या वाहनासाठी आहे काय ?  
 

(२.४) आपि एका िोळ्याने चष्मा वापरीत असफयास चष्म्याने) २५ मीटर अांतरावरून णदवसा पुरेशा 
प्रकाशात सात अक्षरे व आकिे असलेली मोटारर्ािीची क्रमाांकपाटी ओळखू शकता काय ?  
 
नििेचि  
 

वरील मूळ मसुद्यातील प्रश्चन हा केवळ एकाच प्रश्चन नसून त्यातील प्रत्येक पोटवाक्य हा एक ्वतांि 
प्रश्चन आहे. त्यामधील प्रधान पोटवाक्यात अांतभूगत प्रश्चन एका णवणशष्ट र्टातील म्हिजेच दोन्सही िोळ्याांची दृष्टी 
शाबतू असलेफया अजगदाराांसाठी असून र्ौि पोटवाक्यातील प्रश्चन हे दुसऱ्या र्टातील (एका िोळ्याची दृष्टी 
र्मावलेफया) अजगदाराांसाठी आहेत. या सवग प्रश्चनाांची रु्ांफि वा र्दी एकाच वाक्यात करण्याच्या अट्टाहासामुळे 
प्र्तुत वाक्य ६७ शब्दाांचे झाले आहे. सुचवलेफया मसुद्यात पाच ्वतांि वाक्ये तयार केली आहेत. त्याचप्रमािे 
वाक्याची अणतणदघगता हा सांवादसां्थापनातील अिथळा दूर केला आहे.  
 

वाक्याच्या दीघगतेखेरीज शब्दयोजनेतील काही शब्दप्रयोर्ही सांवादसां्थापनास णवघ्न आििारे आहेत. 
पैकी ‘अनुज्ञप्ती’ या शब्दाऐवजी ‘परवाना’ हा रूढ शब्द वापरता आला असता. पि तसे करण्याचे येथे पयायी 
मसुद्यातही टाळले आहे. परवाना हा शब्द कोशामध्ये ‘परणमट’ यासाठी णदलेला आहे. ‘लायसन्सस’ साठी 
लायसेन्सस व अनुज्ञप्ती हे दोन पयाय आहेत. पैकी ‘लायसेन्सस’ सवांना पणरणचत आहे. खरे तर त्याचे रूढ रुप 
‘लायसन’ हे सुद्धा वापरण्यास हरकत नव्हती. परांतु ‘अनुज्ञप्ती’ हा के्षिणवणशष्ट सांकफपना व्यक्त करिारा शब्द 



 
अनुक्रमणिका 

 

असून त्याची अपणरणचतता त्याच्या वारांवार वापराने वा सांबांणधत सहभार्ींच्या प्रबोधनाने नाहीशी होऊ शकेल. 
तसेच ‘अनुज्ञप्ती’ हा शब्द बोजि असला तरी मार्गदशगक कोशात सुचवलेला व भारद्त, प्रणतणष्ठत म्हिून तूतग 
चालवनू घेतला आहे. कारि अशा तऱ्हेच्या णवरला येिाऱ्या शब्दाचा अथग कोशात सांदभग पाहून समजून घेता 
येतो. माि ‘एका िोळ्याची दृष्टी र्मावलेली असिे’ याऐवजी ‘एका िोळ्याने अांध असिे’; ‘पाच वषांपेक्षा कमी 
नसलेफया कालावधीसाठी’ याऐवजी ‘णकमान पाच वष’े ‘उक्त’ ऐवजी ‘त्या’ असे बदल केले आहेत. 

  
प्र्तुत सुचवलेफया मासुद्यामुळे रु्ांतारु्ांतीच्या व अणतदीघग प्रश्चनास, अनावधानाने सकवा प्रश्चनाच्या अथाचा 

उलर्िाच नीट न झाफयामुळे, चुकीचे वा णवपरीत उत्तर णदले जाण्याचा धोका टळेल असे वाटते.  
 
२) दुसरे उदाहरि म्हिून नमुना क्रमाांक पप-३ हे सांपूिग पणरपिक णवचारात घेतले आहे. हा नमुना 

पूिगतः कायालयीन ्वरूपाचा आहे. शासनाच्या णवणशष्ट धोरिाची अांमलबाजविी व्हावी व ती करिे शासकीय 
कायालयाांस सोयीचे जावे म्हिून सांबांणधत सांचालनालयाची काही नवीन शाखा कायालये उघिण्यात 
आफयाबाबतची माणहती या पणरपिकाद्वारे अन्सय कायालयाांस पुरणवण्यात आली आहे. पणरपिक पुढीलप्रमािे 
आहे:  
 
मूळ निद्यमाि िम िा  
 

“पणरपिक : राज्यातील अफपसांख्य भाषाांना सांरक्षि देण्याच्या शासनाच्या धोरिानुसार, अफपसांख्य 
भाणषकाांना शासनाचे महत्त्वाचे आदेश, अणधसूचना, पणरपिके, इत्यादी त्याांच्या भाषाांतून उपलब्ध करून 
देण्यासाठी, तसेच शासनाचे महत्त्वाचे अणधणनयम, णनयमावफया याांचे र्ोषवारे अफपसांख्य भाषाांतून प्रणसद्ध 
करण्यासाठी शासनाने राज्याच्या चार णवभार्ीय मुख्यालायाांच्या णठकािी भाषा सांचालनालयाची णवभार्ीय 
कायालये उघिलेली असून या चारही कायालयाांत नुकत्याच णनरणनराळ्या भाषा अणधकाऱ्याांच्या नेमिुका 
करून अफपसांख्याकाांच्या भाषाांतील अनुवादाची पुढीलप्रमािे व्यव्था केलेली आहे. या व्यव्थेनुसार प्रत्येक 
कायालयात खाली दशगणवफयाप्रमािे णनरणनराळ्या भाषाांतून अनुवादाची सोय करण्यात आली आहे :  
 

णवभार्ीय कायालय, मुांबई – सहदी, रु्जराती, उदूग  
णवभार्ीय कायालय, पुिे – सहदी, कन्नि, उदूग  
णवभार्ीय कायालय, नार्पूर – सहदी 
णवभार्ीय कायालय, औरांर्ाबाद – कन्नि, उदूग  

 
२. उपरोक्त योजना यश्वीपिे राबणवण्यासाठी शासन असा णनदेश देत आहे की, सवग साचीवालयीन 

णवभार् व तदांतर्गत कायालये, णवभार्ीय आयुक्त, णजफहाणधकारी, पोणलस आयुक्त, णवभार्प्रमुख व 
कायालयप्रमुख याांजकिून जनतेच्या माणहतीसाठी जे आदेश, अणधसूचना, पणरपिके, माणहतीपिके, 
णनरणनराळ्या योजना प्रसृत करण्यात येतात त्याांच्या मूळ इांग्रजी सकवा मराठी प्रती सरळ सांबांणधत णवभार्ीय 
कायालयाांकिे पाठवनू त्याांचा अफपसाांख्य भाषाांतून अनुवाद प्रणसद्ध करण्याची कायगवाही करावी. तसेच 
कामर्ारणवषयक अणधणनयम, भािेणवषयक अणधणनयम, कारखाने अणधणनयम, दुकाने व सां्था अणधणनयम, अन्न 
णनयांिि आदेश, करमिूक कर अणधणनयम याांसारख्या जनतेच्या णहताच्या कायद्याांचे र्ोषवारे अफपसांख्याकाांच्या 



 
अनुक्रमणिका 

 

माणहतीसाठी भाषा सांचालनालयाच्या उपरोक्त णवभार्ीय कयालयाांमाफग त अफपसांख्य भाषाांतून प्रणसद्ध 
करण्याची त्वणरत कायगवाही करावी.  

 
३. महाराष्र शासनाच्या राजपिातून ज्या महत्त्वाच्या णललावनोणटस सकवा अन्सय योजना प्रणसद्ध केफया 

जातात त्याांचा मान्सयताप्राप्त अफपसांख्य भाषाांतून अनुवाद प्रणसद्ध करिे आवश्चयक आहे.  
 

सवग सणचवालयीन णवभार्, णवभार्ाध्यक्ष व कायालयप्रमुख याांनी वरील योजनेचे महत्त्व लक्षात घेऊन 
या णवषयास प्राधान्सय द्याव ेआणि आवश्चयक ते सहकायग कराव.े भाषा सांचालनालयाच्या णवभार्ीय कायालयाांचे 
पते्त पुढीलप्रमािे आहेत. सवग सांबांणधताांनी त्याांच्याकिे सरळ पिव्यवहार करावा :  

 
(चार कायालयाांचे पते्त) 

सही (     )  
अवर सणचव, महाराष्र शासन”  

 
वरील पणरपिकाचे प्रयोजन लक्षात घेऊन, मूळ आशयास धक्का पोचू न देता शब्दयोजना, वाक्यरचना 

वा माांििी या णतन्सही बाबतींत काही फेरफार करून हेच पणरपिक वरे्ळ्या पद्धतीने णलहून पणरपिकाची भाषा 
अणधक सांवादसां्थापनक्षम व पणरिामकारक करता येईल. यासाठी पुढीलप्रमािे नवीन मसुदा सुचणवण्यात येत 
आहे :  
 
पयायी मस दा  
 

“पणरपिक : राज्यातील अफपसांख्य भाषाांना सांरक्षि देण्याचे शासनाचे धोरि आहे. त्यानुसार 
अफपसांख्य भाणषकाांना शासनाचे महत्त्वाचे आदेश, अणधसूचना, पणरपिके इत्यादी त्याांच्या भाषाांतून उपलब्ध 
करून देिे जरूर आहे. तसेच शासनाचे महत्त्वाचे अणधणनयम, णनयमावफया याांचे र्ोषवारे अफपसांख्य भाषाांतून 
प्रणसद्ध करिेही जरूर आहे. महाराष्र शासनाच्या राजपिातून ज्या महत्त्वाच्या णललाव-नोणटसा सकवा योजना 
प्रणसद्ध केलेफया जातात त्याांचा मान्सयताप्राप्त अफपसांख्य भाषाांतून अनुवाद प्रणसद्ध करिे आवश्चयक आहे. यामुळे 
शासनाने अशा अनुवादाची खास व्यव्था केली आहे. त्यासाठी पुढे नमूद केफयाप्रमािे शासनाने भाषा 
सांचालनालयाची चार णवभार्ीय कायालये उघिली आहेत. त्या कायालयाांमध्ये नुकत्याच णनरणनराळ्या भाषा 
अणधकाऱ्याांच्या नेमिुका केफया आहेत. हे अणधकारी अफपसांख्याकां च्या भाषाांत अनुवाद करण्याचे काम करतील. 
कोित्या कायालयामध्ये कोिकोित्या भाषाांत अनुवाद केला जाईल ते खाली नमूद केले आहे :  
 

विभागीय कायालय, मुांबई – हिदी, गुजराती, उददप  
विभागीय कायालय, र्ुणे –कन्नड, उददप  
विभागीय कायालय, नागर्दर – हिदी 
विभागीय कायालय, औरांगाबाद – कन्नड, उददप  
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२. शासनाचे वर नमूद केलेले धोरि पूिगपिे अांमलात येण्याची णनकि आहे. यासाठी, सवग 
सणचवालयीन णवभार् व त्याखालील कायालये, णवभार्ीय आयुक्त, णजफहाणधकारी, पोणलस आयुक्त, 
णवभार्प्रमुख याांना शासन पुढीलप्रमािे णनदेश देत आहे. त्याांनी त्याांच्याकिून जनतेच्या माणहतीसाठी प्रणसद्ध 
केफया जािाऱ्या णवणवध मजकुराच्या मूळ प्रती, पणरच्िेद १ मध्ये नमूद केलेफया णवभार्ीय कायालायाांपैकी 
सांबांणधत कायालयाकिे थेट पाठवाव्यात आणि इत्याांचा अफपसांख्य भाषाांतून अनुवाद प्रणसद्ध करण्याची 
कायगवाही करावी. तसेच कामर्ारणवषयक अणधणनयम, भािेणवषयक अणधणनयम, कारखाने अणधणनयम, दुकाने व 
सां्था अणधणनयम, अन्नणनयांिि आदेश, करमिूक कर अणधणनयम याांसारख्या जनतेच्या णजव्हाळ्याच्या 
णवषयाांबाबतच्या कायद्याांचे र्ोषवारे त्या कायालयाांमाफग त अफपसांख्य भाषाांतून प्रणसद्ध करण्याची कायगवाही 
त्वणरत करावी.  

३. सवग साचीवालयीन णवभार्, णवभार्ाध्यक्ष व कायालय प्रमुख याांनी या बाब्तीतील अांमलबजाविीची 
णनकि लक्षात घ्यावी. या कायगवाहीस प्राधान्सय देऊन नव्याने केलेफया वरील व्यव्थेचा उपयोर् करून घ्यावा. 
भाषा सांचालनालयाच्या णवभार्ीय कायालयाचे पते्त पुढीलप्रमािे आहेत :  

 
(चार कायालयाांचे पते्त ) 

      
(सही)  

अवर सणचव, महाराष्र शासन”  
 
नििेचि  
 

प्र्तुत नवीन मसुद्यात प्रशासन के्षिातील लेखनप्रकाराांची नाव े(अणधसूचना, आदेश, णनयम इत्यादी), 
णवणवध पदनामे (णजफहाणधकारी, णवभार्ीय आयुक्त इत्यादी) आणि णनदेश देिे, कायगवाही करिे याांसारखे 
प्रशासनके्षिीय शब्द बदलेले नाहीत. बोजि असलेले उपरोक्त, तदांतर्गत हे शब्द माि टाळले आहेत.  
 

पणहफया (राज्यातील.... व्यव्था केली आहे) ५९ शब्दाांच्या दीघग केवळ वाक्यऐवजी त्यामधील प्रत्येक 
कफपनेसाठी ्वतांि िोटे वाक्य केले आहे. प्र्तुत मूळ पणरच्िेदात णनदेश देिारी दोन वाक्ये असफयाने पणहफया 
णमश्र वाक्यातील प्रधान वाक्यातील “णनदेश देत आहे की....” हे शब्द दुसऱ्या वाक्यासही लार्ू होतात. म्हिून 
पणहले णमश्र वाक्य बदलून त्याऐवजी दोन ्वतांि वाक्ये केली आहेत.  
 

याखेरीज णतसऱ्या परीच्िेदातील “महाराष्र शासनाच्या..... आवश्चयक आहे” हे वाक्य पणहफया 
परीच्िेदातील धोरि व्यक्त करिाऱ्या मजकुरानांतर टाकले आहे. ते वाक्य वरे्ळ्या परीच्िेदात मूळ 
मजकुरातील पध्दतीने देिे सांदभगहीन वाटते.  
 

“सवग सणचवालयीन णवभार्... सहकायग करावे” हे सांपूिग वाक्य पुनः रचून वरे्ळ्या पद्धतीने णलणहले 
आहे. ‘सहकायग करिे’ ऐवजी ‘सहकायग देिे’ असे म्हििे अणधक योग्य झाले असते. णशवाय ‘सहकायग द्यावे’ 
अशी णवनांती करिे म्हिे अांमलबजाविीची र्रज व णनकि फक्त भाषासांचालनालयास आहे असे ध्वणनत करिे 
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होते, म्हिून येथे तो शब्द-प्रयोर्च टाळला आहे. शासनाने अनुवादासाठी केलेफया व्यव्थेचा पुरेपूर वापर 
व्हावा हे उणद्दष्ट असफयाने तशी ्पष्ट सूचना सौजन्सयपूिग आवाहनाने केली आहे.  
 

दुसऱ्या पणरच्िेदातील पणहफया वाक्यामधील “उपरोक्त योजना यश्वीपिे राबवण्यासाठी” या 
वाक्याांशातील ‘राबणविे’ या शब्दाने नको असलेली, कठीि र्ोष्ट आपद्धमग म्हिून येनकेनप्रकारेि करावी लार्िे 
असा अथग ध्वणनत होतो. मुळात तो अणभपे्रत नसावा. प्रत्यक्षात योजनेची अांमलबजाविी अणभपे्रत असावी. णशवाय 
पणरच्िेदात व्तुतः कोितीही योजना माांिलेली नाही. णवणशष्ट सेवा, णवणशष्ट व्यव्था उपलब्ध करून णदफयाचे 
कळविे व त्याचा लाभ घ्यावा असे आवाहन करिे यास ‘योजना’ म्हििे प्रश्त वाटत नाही. म्हिून तोही शब्द 
बदलला आहे आणि ‘धोरिाची अांमलबजाविी’ असे शब्द वापरले आहेत. दुसरे म्हिजे ‘यश्वीपिे राबविे’ व 
‘अयश्वीपिे राबविे’ असे काही दोन प्रकार अपेणक्षत नसतात. येनकेनप्रकारेि योजना अांमलात आिण्याच्या 
प्रयत्नाांना अपयश आले तर राबवण्याची णक्रया अपुरी राणहली असेच म्हिाव े लारे्ल. म्हिून ‘पूिगतः 
अांमलबजाविी’ असे शब्द वापरले आहेत.  

‘प्रती सरळ सांबांणधत णवभार्ाकिे पाठविे’ सकवा ‘सरळ पिव्यवहार करिे’ याऐवजी ‘थेट’ शब्द 
वापरला आहे. कारि ‘सरळ’ या शब्दास ‘कोित्याही मध्य्थाणशवाय थेट’ याऐवजी ‘अणजबात सांकोच व भीती 
न बाळर्ता’ असाही एक अथग रूढीने णचकटला आहे तो टाळता येईल असे वाटते.  
 

‘जनतेच्या णहताच्या काड्याांचे’ याऐवजी ‘जनतेच्या णजव्हाळ्याच्या णवषयाांबाबतच्या कायद्याांचे’ असे 
शब्द वापरले आहेत. कारि प्रत्येक कायदा जनतेच्या णहताचाच असतो. येथे ‘णजव्हाळ्याच्या णवषयाबाबतचा 
कायदा’ अणधक समपगक ठरेल असे वाटते.  

 
३) णतसरे उदाहरि म्हिून नमुना क्रमाांक असू-१ ही अणधसूचना घेतली आहे. ही अणधसूचना 

सवगसामान्सय जनतेच्या माणहतीसाठी महाराष्र शासन राजपिामध्ये प्रकाणशत करण्यात आली आहे. राज्य 
पणरवहन महामांिळाशी सांबांणधत अशा एका सणमतीची ्थापना, णतचे कायग इत्यादीची माणहती या अणधसूचनेत 
णदलेली आहे. राज्य पणरवहनाच्या बसर्ाड्याांच्या प्रवाशाांच्या सुखसोयीची काळजी घेण्याचे कामही सोपवलेले 
असफयामुळे ही अणधसूचना जनतेच्या णजव्हाळ्याच्या णवषयावरचीच आहे.  
 

ही मूळ अणधसूचना पुढीलप्रमािे आहे :  
 
मूळ निद्यमाि िम िा  
 

“र्ृह णवभार् 
सणचवालय, मुांबई-३२, णदनाांक २८ नोव्हेंबर १९७३. 

मार्ग पणरवहन महामांिळ अणधणनयम, १९५० 
 

क्रमाांक एस.टी.सी. ३७७३/१५-अकरा-मार्ग पणरवहन महामांिळ अणधणनय, १९५० (१९५० चा 
चौसष्टावा) याच्या कलम १७ अन्सवये प्रदान केलेफया शक्तींचा वापर करून व र्ृहणवभार्ाची अणधसूचना, क्रमाांक 
एस.टी.सी. ३७७१/१२४५१-अकरा, णदनाांक ४ मे १९७१ चे अणधक्रमि करून, तसेच महाराष्र राज्य मार्ग 
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पणरवहन महामांिळाचा दृष्टीकोन समजावनू घेऊन महाराष्र शासन याद्वारे महामांिळाने ्थापन केलेफया 
सोलापूर णवभार्ासाठी सोबतच्या अनुसूणचत उल्लेख केलेफया बाबींच्या सांबांधात महामांिळाला सल्ला देण्याकणरता 
पुढील व्यक्तींचा समावशे असलेफया णवभार्ीय सल्लार्ार पणरषदेची रचना ही अणधसूचना शासकीय राजपिात 
प्रणसद्ध करण्यात आफयाच्या णदनाांकापासून करीत आहे :  

अध्यक्ष : ..... 
सभासद : (१)  

ते  
(२०) 
  

२. सोबतच्या अनुसूणचत उल्लेख केलेफया बाबतींसांबांधी मांिळाने द्यावयाच्या सफफयाची व करावयाच्या 
णशफारशींची कक्षा शक्यतोवर ज्या णवभार्ाकणरता मन्सदालाची प्र्थापना करण्यात आली आहे त्या 
णवभार्ापुरतीच मयाणदत राहील.  

 
 
 
अि सूची  
 

(अ) णवभार्ातील र्ाड्याांच्या वाहतुकीच्या वळेा,  
(ब) प्रवास करिाऱ्या जनतेस सामान्सयतः ज्या अिचिी अनुभवाव्या लार्तात त्या अिचिी,  
(क) अफपोपहाराची वाजवी दरात सोय, प्रतीक्षालये (वेसटर् रूम्स), मार्ावर णपण्याच्या पाण्याची सोय 

इत्यादी सुखसोयी प्रवाशाांना उपलब्ध करून देिे,  
(ि) प्रवासी जनतेकिून आलेफया तक्रारींची वासलात लाविे,  
(इ) रेफवेवाहतूक व सिकमार्े होिारी वाहतूक याांचा समन्सवय साधण्यासांबांधीच्या सकवा दोन सकवा 

त्याहून अणधक णवभार्ाांमधील वाहतुकीचा समन्सवय साधण्यासांबांधीच्या बाबी,  
(फ) महामांिळ पणरषदेकिे वेळोवेळी णनर्वदष्ट करील अशा बाबी.  
 
३. पणरषदेचे णबनसरकारी सद्य हे वेळोवळेी सुधारिा केलेफया मुांबई नार्री सेवा णनयम, १९५९ च्या 

पणरणशष्ट ४२-अमधील कलम १ अन्सवये णबनसरकारी सद्याांना मांजूर केलेले भते्त व इतर भते्त व खचग णमळण्यास 
पाि आहेत.  

 
महाराष्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार व नावाने,  

 
            

ना. य. भापकर 
शासनाचे अवर सणचव” 
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या अणधसूचनेच्या आशयास धका पोचू न देता व मूळ प्रयोजन लक्षात घेऊन मूळ मसुद्यातील काही 
शब्द, वाक्यरचना व माांििी याांत फेरफार करून पुढील मसुदा सुचवला आहे :  
 
पयायी मस दा  
 

“र्ृह णवभार् 
सणचवालय, मुांबई-३२, णदनाांक २८ नोव्हेंबर ७३. 

मार्ग पणरवहन महामांिळ अणधणनयम, १९५० 
क्रमाांक एस.टी.सी. ३७७३/१५-अकरा 

 
महाराष्र शासन, मार्ग पणरवहन महामांिळ अणधणनय, १९५० (१९५० चा चौसष्टावा), कलम १५ अन्सवये 

प्रदान करण्यात आलेफया अणधकाराांनुसार ही अणधसूचना काढीत आहे.  
अणधसूचनेमुळे याआधीची र्ृह णवभार्ाची अणधसूचना क्रमाांक एस.टी.सी. ३७७१ /१२४५१-अकरा, णदनाांक ४ मे 
१९७१ ही रद्द झाली आहे.  
 

२. महाराष्र शासन याद्वारे, सोलापूर णवभार्ाशी सांबांणधत असलेफया काही महत्त्वाच्या बाबींच्या 
सांबांधात, महाराष्र राज्य पणरवहन महामांिळाला सल्ला देण्यासाठी एक पणरषद ्थापन करीत आहे. अशी 
्थापना करण्यापूवी महामांिळाचे याबाबतचे मत णवचारात घेतले आहे. ही अणधसूचना शासकीय राजपिात 
प्रणसद्ध होईल त्या णदनाांकापासून ही णवभार्ीय सल्लार्ार पणरषद ्थापन झाली असे मण्यात येईल. या 
पणरषदेमध्ये पुढील व्यक्तींचा समावशे असेल :  
 

अध्यक्ष : (१)  
सभासद : (१) ते (१०)  

 
३. महामांिळाला सल्ला देण्याचे सकवा णशफारशी करण्याचे पणरषदेचे कायग खालील बाबींशी सांबांणधत 

असेल :  
 
(अ) सोलापूर णवभार्ातील बसर्ाड्याांच्या जाण्यायेण्याच्या वळेा ठरणविे ;  
(ब) प्रवाशाांस प्रवासात सामान्सयतः येिाऱ्या अिचिी दूर करिे ;  
(क) प्रवाशाांच्या खाण्याणपण्याची वाजवी दारात सोय, बसथाांब्याांवर थाांबण्यासाठी सोयीच्या जार्ा 

(वोसटर् रूम), बसर्ाड्याांच्या मार्ांवर णठकठीकािी णपण्याच्या पाण्याची सोय याांसारख्या सुखसोयी करिे ;  
(ि) प्रवाशाांकिून आलेफया तक्रारीचे णनवारि करण्याच्या दृष्टीने तक्रारींवर णवचार करिे;  
(इ) रेफवरे्ाड्या आणि बसर्ाड्या ह्याांच्या सकवा दोन वा अणधक णवभार्ाांच्या बसर्ाड्याांच्या 

जाण्यायेण्याच्या वळेा परवाशानच्या दृष्टीने सोयीच्या व शक्य णततक्या जुळत्या ठेविे;  
(फ) याखेरीज महामांिळ पणरषदेकिे वेळोवळेी सोपवील अशा इतर बाबींवर णवचार करिे.  
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४. पणरषदेचे कायग शक्यतोवर वरील बाबी सोलापूर णवभार्ाशी जेथवर सांबांणधत असतील तेथवरच 
मयाणदत असेल.  

 
५. सणमतीच्या णबनसरकारी सद्याांस अशा सद्याांसाठी मांजूर असलेले भते्त व खचग णमळू शकेल. 

याबाबतचे णवणहत दर, मुांबई नार्री सेवा णनयम, १९५९, पणरणशष्ट ४२-अ, कलम १ मध्ये नमूद करण्यात आलेले 
आहेत. या णनयमाांत वेळोवेळी होिारे बदल णवचारात घेऊन ही भत्त्याची रक्कम ठरणवण्यात येते.  
 

महाराष्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार व नावाने,  
(सही)”  

 
नििेचि  

 
या सुचवलेफया मसुद्यात प्रामुख्याने माांििीमध्ये फरक केला आहे. अणधसुचानेतील प्रारांणभक भार् 

म्हिजे कायद्याचा सांदभग व अन्सय ताांणिक बाबी साांर्िारा भार् मूळ र्ाभ्यापासून वरे्ळा काढून माांिफयास ज्यास 
त्याची आवश्चयकता भासिार नाही वा तो टाळावासा वाटेल त्यास तसे करता येईल व थेट र्ाभ्याकिे लक्ष देता 
येईल. ज्यास त्याची र्रज भासेल त्यासही नेमका सांदभग पाहिे सुकर होईल. याखेरीज येथे वाक्ये सुटसुटीत व 
िोटी करिे आणि अपणरणचत, बोजि वा णवपरीताथगसूचक शब्द टाळिे हेही मारर् अवलां बले आहेत.  
 

पणहफया पणरच्िेदातील पणहले अणतदीघग वाक्य तोिून िोटी िोटी वाक्ये बनणवली आहेत.  
 

“सल्ला देिारी सल्लार्ार पणरषद” ऐवजी पुनरुक्ती टाळून केवळ ‘सल्लार्ार पणरषद’ म्हटले आहे. तसेच 
“प्रवासी जनतेकिून” याऐवजी ‘प्रवाशाांकिून’ आणि “प्रवास करिाऱ्या जनतेस” याऐवजी ‘प्रवाशाांस’ असे शब्द 
वापरून अनावश्चयक पुनरुक्ती टाळली आहे.  
 

‘अनुसूची’ या शीषगकाने जोिलेफया यादीच्या ्वरुपात कामाचे णवषय देण्याऐवजी मजकुरातच त्याांचा 
अांतभाव केला आहे. मूळ मसुद्यात अनुसूचीनांतरही अणधसूचनेचा एक पणरच्िेद आफयामुळे त्यामधील अनुसूची 
ही खऱ्या अथाने ‘अनुसुचीर्’ म्हिजे ‘मार्ाहून येिारी यादी’ नाहीच.  
 

‘अनुभवाव्या लार्िाऱ्या अिचिी” याऐवजी मराठीत अकृणिम वाटेल अशी ‘येिाऱ्या अिचिी’ अशी 
शब्दयोजना केली आहे.  
 

“वाहतुकीचा समन्सवय साधिे” या तथाकणथत भारद्त पि सांणदग्ध शब्दाांऐवजी ‘जाण्यायेण्याच्या वळेा 
सोयीच्या व जुळत्या ठेविे’ अशी सु्पष्ट शब्दयोजना ्वीकारली आहे. ‘णनर्वदष्ट करील’ ऐवजी ‘सोपवील’ असे 
म्हटले आहे.  
 

“कक्षा.... ज्या णवभार्ाकरीता मांिळाची प्र्थापना करण्यात आलेली आहे त्या णवभार्ापुरतीच” 
याऐवजी ‘...सोलापूर णवभार्ाशी सांबांणधत असेल तेथवरच’ असे म्हटले आहे. कारि ही अणधसूचना सोलापूर 



 
अनुक्रमणिका 

 

णवभार्ासाठी ्थापन केलेफया पणरषदेशी सांबांणधत आहे तर मर् इतके आिवळिी णवधान करण्याची र्रज 
काय? असे वाटते.  
 

तसेच त्याच कारिामुळे “मांिळाने द्यावयाच्या सफफयाची व करावयाच्या णशफारशींची कक्षा” याऐवजी 
‘पणरषदेचे कायग’ असे म्हटले आहे. पणरषदेचे कायग आधी नमूद केलेले आहेच.  
 

त्या मूळ वाक्यातील ‘मांिळ’ हा शब्दही इष्ट वाटत नाही. सुरुवातीला एकदा ‘पणरषद’ असा उल्लेख 
आला असताना एकदम ‘मांिळ’ म्हिून कसे चालेल ? त्याचा ‘पणरवहन महामांिळा’ शी सांबांध जोिला जाण्याची 
शक्यता आहे.  
 

“प्रवासी जनतेकिून आलेफया तक्रारींची वासलात लाविे” याऐवजी ‘प्रवाशाांकिून आलेफया तक्रारींचे 
णनवारि करण्याच्या दृष्टीने तक्रारींवर णवचार करिे” असे म्हटले आहे. ‘वासलात लाविे’ या शब्दप्रयोर्ामधून 
‘कसे तरी वाटेला लाविे, जबाबदारी झटकून कानावर हात ठेविे’ सकवा ‘प्रत्यक्ष काहीच न करता काही तरी 
केफयाचा आव आििे’ असा अथग ध्वणनत होतो. तो मुळात अणभपे्रत नसावा (णनदान नसेल अशी आशा आहे).  
 

चुकीची सकवा याांणिक शब्दणनवि हा टाळण्याजोर्ा घटक या मसुद्यात का आला असावा याबद्दल 
प्रकरि आठमध्ये अणधक चचा केली आहे.  

 
४) यानांतरचे उदाहरि म्हिून महाराष्र शासनाच्या राजपिात प्रणसद्ध झालेफया एका अणधसूचनेमधील 

एक अणतदीघग णमश्र वाक्य घेतले आहे. वाहिावरील कर बसणवण्याबाबतच्या उपणवधींना मांजुरी देिारी ही 
अणधसूचना आहे. हे उपणवधी जळर्ाव नर्रपाणलकेने केलेले आहेत. उपणवधीमधील कलम १० मध्ये 
वाहनाांवरील कराचा परतावा आणि सूट केव्हा आणि णकती मयादेपयंत णमळू शकेल याबाबतचा णनयम आहे. मूळ 
मसुदा पुढीलप्रमािे आहे :  
 
मूळ निद्यमाि िम िा  
 

“(१०) वाहनाांवरील कराचा परतावा आणि सूट केव्हा आणि णकती मयादेपावतेो णमळू शकेल. – 
कोित्याही वषाबद्दल कोित्याही वाहनावर बसावयाच कर णदलेला असेल सकवा द्यावयाचा राणहला असेल 
आणि जर अशा वषात असे वाहन नर्रपाणलका के्षिात वापरण्यासाठी ठेवण्याचे बांद केले असेल सकवा जर ते 
नष्ट झाले असेल सकवा इतर कारिाांमुळे ते वापरले जाण्यास आयोग्य झाले असेल सकवा अशा वाहनाची दुरु्ती 
चालू असेल तर वाहनाांवर बसावावायाचा कर ज्या इसमाने भरला असेल सकवा जो इसम भरण्यास पाि असेल 
त्या इसमास यात यापुढे असलेफया उपबांधास अधीन राहून, आणि मुख्याणधकाऱ्याची याबाबत खािी झाफयावर, 
मुख्याणधकाऱ्याकिून पुढे साांणर्तफयाप्रमािे रकमेचा परतावा सकवा सूट णमळण्याचा हक्क असेल म्हिजे अशा 
वषातील ज्या मुदतीत असे वाहन नर्रपाणलका के्षिात ठेवलेले नसेल सकवा असे वाहन नष्ट झाफयामुळे, 
वापरण्यास कायमचे आयोग्य झाफयामुळे सकवा अशा वाहनाची दुरु्ती चालू असफयामुळे वापरण्यात आले 
नसेल ती मुदत –  
 



 
अनुक्रमणिका 

 

(अ) ३२० णदवसाांहून कमी नसेल तर, यथाल््थती भरलेफया कराची अथवा भरण्यास पाि असलेफया 
कराची पूिग रक्कम. 

(ब) २४० णदवसाांहून कमी नसेल तर, यथाल््थती भरलेफया कराची अथवा भरण्यास पाि असलेफया 
कराच्या दोन तृतीयाांश भार्,  

(क) २४० णदवसाांहून कमी नसेल तर, यथाल््थती भरलेफया कराचा सकवा भरण्यास पाि असलेफया 
कराचा एक तृतीयाांश भार्, परत णमळण्याचा त्यास हक्क असेल; जर, अशी मुदत १२० णदवसाांहून कमी अईल 
तर, कराच्या कोित्याही रकमेचा परतावा सकवा सूट देता कामा नये.”  
 

(महाराष्र शासन राजपि, आक्टोबर २९, १९७० भार् एक-अ-मध्य उपणवभार्, प.ृ ११२-११७ वरील 
उपणवधीमध्ये अांतभूगत).”  

 
जनतेच्या माणहतीसाठी प्रसृत केलेफया अणधसूचनेमधील उां वाक्यावर काटेकोरपिाच्या अट्टाहासामुळे 

णवधीके्षिणवणशष्ट भाषेची दाट िाया पिली असफयाचे णदसून येते. हा पर्िा दूर व्हावा या दृष्टीने प्रयत्न करून 
मूळ आशयास धक्का पोचू न देता हाच मजकूर पुढीलप्रमािे नव्याने णलणहता येईल :  
 
पयायी मस दा  
 

“(१०) वाहनाांवरील कराचा परतावा आणि सूट केव्हा आणि णकती मयादेपयंत णमळू शकेल. – 
कोित्याही वाहनाचा वापर एखाद्या वषात नर्रपाणलका हद्दीतील र्त्यावर होण्याचे बांद झालेले असेल तर, 
त्या वषाच्या करामधील त्या काळापुरता भरलेला वाहन-कर मुख्य अणधकाऱ्याकिून परत णमळेल सकवा तो कर 
भरलेला नसेल तर भरावयाच्या रकमेइतकी सूट णमळेल. मर् असा वापर बांद होण्याचे कारि, ते वाहन 
नर्रपाणलका हद्दीत वापरण्यासाठी बांद झाले सकवा नष्ट झाले सकवा कधीच वापरता येिार नाही असे नादुरु्त 
झाले सकवा त्याची दुरु्ती चालू आहे याांपैकी कोितेही असो. माि असा परतावा सकवा सूट णमळण्यापूवी ते 
कारि उणचत असफयाबाबत मुख्य अणधकाऱ्याची खािी पटली पाणहजे. तसेच वरील कारि जेवढ्या काळापुरते 
असेल त्या काळाच्या प्रमािात पुढीलप्रमािे हा परतावा सकवा सूट णमळेल.  

 
(अ) ३२० सकवा त्याहून अणधक णदवस : कराची पूिग रक्कम.  
(ब) २४० ते ३११ णदवस : कराची दोन तृतीयाांश रक्कम.  
(क) १२० ते २३१ णदवस : कराची एक तृतीयाांश रक्कम.  

 
माि असे कारि १२० णदवसाांहून कमी काळासाठी असेल तर कोिताही परतावा सकवा सूट णमळिार 

नाही.”  
 
नििेचि  
 

या नवीन सुचवलेफया मसुद्यातील फरकाांवर वरे्ळ्या भाष्याची आवश्चयकता नाही. त्यामध्ये सुचवलेले 
बदल ्पष्ट आहेत.  



 
अनुक्रमणिका 

 

 
वरील उदाहरिामध्ये कायद्याच्या काटे कोरपिाकरीता इतकी ल्क्लष्ट भाषा वापरिे मूळ 

मसुदालेखकाला आवश्चयक वाटले असाव.े  
 

५) या पुढील उदाहरि म्हिून एक करार पिाचा नमुना घेतला आहे. शासकीय कमगचाऱ्याांना मोटार 
खरेदी करण्यासाठी आर्ाऊ रक्कम शासनाकिून घेता येते. ही रक्कम काढण्यापूवी शासनाशी एक करार करून 
देिे आवश्चयक असते. हा करात कायदेशीर बांधनाच्या ्वरूपाचा असफयामुळे त्यामधील भाषा अर्दी काटेकोर 
व णनःसांणदग्ध असिे आवश्चयक आहे. नमुना क्रमाांक प्रप्र-५ मधील कराराचा मूळ र्ाभा व्यक्त करिारा पणहला 
पणरच्िेद येथे णवचारासाठी घेतला आहे. हा पणरच्िेद पुढीलप्रमािे :  

 
मूळ निद्यमाि िम िा  
 

“हा करार, णदनाांक .... रोही एकापक्षी श्री ........ (ज्याांना यापुढे ‘कजग घेिारा’ असे सांबोधण्यात आले 
असून, या सांजे्ञत त्याचे वारस, प्रशासक, मृत्युपि-व्यव्थापक व वैध प्रणतणनधी याांचा समावशे होईल) आणि 
दुसऱ्या पक्षी महाराष्राचे राज्यपाल (ज्याांना यात यापुढे ‘राज्यपाल’ असे सांबोधण्यात आले असून, या सांजे्ञत 
त्याांच्या पदाचे उत्तराणधकारी व अणभह्ताांणकती याांचा समावशे होईल) याांच्यामध्ये करण्यात आला आहे. 
ज्याअथी, मुांबई णवत्तीय णनयम, १९५९ (यापुढे यात ज्याांचा उक्त णनयम असा णनदेश करण्यात आला असून ज्या 
सांजे्ञत त्या वेळी अांमलात असलेफया त्याांच्यात केलेफया कोित्याही सुधारिाांचा समावशे होईल) याांच्या 
उपबांधानुसार कजग घेिाराने मोटार वाहनाच्या खरेदीसाठी राज्यपालाांकिे रु....(अक्षरी रु.....) चे कजग 
णमळण्यासाठी अजग केला आहे आणि राज्यपालाांनी, यात यापुढे अांतभूगत केलेफया अटी व शतीवर उक्त रक्कम 
कजाऊ देण्याचे मान्सय केले आहे त्याअथी आता, या करारपिामधील पक्षकाराांमध्ये याद्वारे असा करार 
करण्यात येत आहे की, राज्यपालाांनी कजग घेिाराला णदलेफया रु.... च्या रकमेच्या मोबदफयादाखल कजग 
घेिारा, (१) उक्त णनयमात तरतूद केफयाप्रमािे आपफया वतेनातून माणसक कपातीद्वारे, उक्त णनयमाांनुसार 
पणरर्िना केलेफया व्याजासह उक्त रक्कम देण्याचा आणि याद्वारे अशा कपाती करण्याबद्दल राज्यपालाांना 
प्राणधकृत करण्याचा आणि (२) उक्त रक्कम णदफयाच्या तारखेपासून एक मणहन्सयाचे आत, उक्त कजाची सांपूिग 
रक्कम मोटार वाहनाच्या खरेदीसाठी खचग करण्याचा सकवा देण्यात आलेली प्रत्यक्ष रक्कम जर कजाच्या 
रकमेपेक्षा कमी होईल तर फरकाची रक्कम राज्यपालाांना तत्काळ परत करण्याचा, आणि (३) वर णनर्वदष्ट 
केफयाप्रमािे कजग घेनारास कजग म्हिून देण्यात आलेली रक्कम व उक्त णनयमान्सवये तरतूद करण्यात 
आफयाप्रमािे व्याज याबद्दल उक्त मोटार वाहन राज्यपालाकिे तारिर्हाि म्हिून ठेवण्यासाठी लेख करून 
देण्याचा, याद्वारे राज्यपालाशी करार करीत आहे; आणि याद्वारे शवेटी असे कबूल करण्यात आणि जाणहर 
करण्यात येत आहे की, उक्त रक्कम णदफयाच्या तारखेपासून एक मणहन्सयाचे आत, मोटार वाहन खरेदी करण्यात 
व वर णनर्वदष्ट केफयाप्रमािे ते तारिर्हाि म्हिून ठेवण्यात आले नाही सकवा मुदतीत कजग घेिारा नादार ठरेल 
सकवा शासनाची सेवा सोिील सकवा मरि पावेल तर, कजाची सांपूिग रक्कम आणि त्यावर उपार्वजत होिारी 
व्याजाची रक्कम तत्काळ देय होईल व ती देण्यात येईल.”  

 



 
अनुक्रमणिका 

 

या पणरच्िेदातील णवणधके्षिणवणशष्ट ताांणिक शब्दयोजना न बदलता, केवळ वाक्यरचना व माांििी यात 
फरक करून, मूळ आशय व काटेकोर णनःसांणदग्धता न ढळू देता, वरील पणरच्िेदाऐवजी अशा रीतीने 
मजकुराची माांििी करता येईल :  
 
पयायी मस दा  
 

“या करारपिात कजग घेिाऱ्या व्यक्तीस ‘कजग घेिारा’ असे सांबोधले आहे व त्या सांजे्ञत, कजग घेिाऱ्या 
व्यक्तीचे वारस, प्रशासक, मृत्युपिव्यव्थापक व वैध प्रणतणनधी याांचा समावशे होईल.  
 

या करारपिात ‘महाराष्राचे राज्यपाल’ याांना ‘राज्यपाल’ असे सांबोधले आहे व त्या सांजे्ञत त्या पदाचे 
उत्तराणधकारी व अणभहा्ताांणकती याांचा समावशे होईल.  
 

या करारपिात ‘मुांबई णवत्तीय णनयम, १९५९’ याचा उल्लेख ‘सांबांणधत णनयम’ असा केला आहे व त्या 
सांजे्ञत त्या वेळी अांमलात असलेफया व त्याच्यात केलेफया कोित्याही सुधारिाचा समावशे होईल.  
 

कजग घेिारा श्री.... याने, राज्यपालाांकिे सांबांणधत णनयमाच्या उपबांधानुसार, मोटार वाहनाच्या 
खरेदीसाठी रु....(अक्षरी रु....) चे कजग णमळण्यासाठी अजग केला आहे. राज्यपालाांनी या करारपिात नमूद 
केलेफया अटींवर व शतीवर ती रक्कम कजाऊ देण्याचे मान्सय केले आहे. यामुळे एका पक्षी कजग घेिारा व दुसऱ्या 
पक्षी राज्यपाल याांच्यामध्ये, आज णदनाांक.... रोजी, पुढील अटींचे व शतीचे पालन करण्यात येईल असा करार 
करण्यात येत आहे.  
 
कराराच्या अटी ि शती  

 
(१) कजग घेिारा सांबांणधत णनयमाांतील तरतुदीनुसार, घेतलेली सवग रक्कम सांबांणधत णनयामाांनुसार 

पणरर्िाना केफयावर येिाऱ्या व्याजासह, आपफया वेतनातून माणसक कपातीद्वारे परत करील. अशा कपाती 
करण्यासाठी या कराराद्वारे राज्यपालाांना प्राणधकृत करण्यात येत आहे.  
 

(२) कजग घेिारा कजाची रक्कम णमळाफयापासून एक मणहन्सयाच्या आत त्या कजाची पूिग रक्कम मोटार 
वाहनाच्या खरेदीसाठी खचग करील.  

(३) कजग घेिारा मोटार वाहन खरेदीचा खचग कजाच्या रकमेहून कमी असेल तर फरकाची रक्कम 
राज्यपालाांना तत्काळ परत करील.  
 

(४) कजग घेिारा ही कजाची रक्कम व तीवरील व्याज याबद्दल खरेदी केलेले आपले मोटार वाहन 
राज्यपालाांकिे तारि म्हिून ठेवण्यासाठी लेख करून देईल.  
 

(५) उक्त रक्कम णदफयाच्या तारखेपासून एक मणहन्सयाच्या आत मोटार वाहन खरेदी करण्यात व वर 
णनर्वदष्ट केफयाप्रमािे तारिर्हाि म्हिून ठेवण्यात आले नाही तर सकवा कजग घेिारा त्या मुदतीत नादार ठरला, 



 
अनुक्रमणिका 

 

शासनाची सेवा त्याने सोिली सकवा तो मरि पावला तर कजाची सांपूिग रक्कम व तीवरील त्या वळेेपयंतचे व्याज 
तत्काळ देय होईल व देण्यात येईल.”  
 
नििेचि  
 

या नवीन मसुद्यामध्ये मूळ मसुद्यातील दुसऱ्या २४१ शब्दाांच्या णमश्र वाक्याची िोटी-िोटी अनेक वाक्ये 
केली आहेत. पणहफया व दुसऱ्या वाक्यातील कां साांतर्गत पोटवाक्याांची ्वतांि वाक्ये बनवली आहेत. अटी व 
शती या सवांत महत्त्वाच्या असफयामुळे त्या वरे्ळ्या माांिफया आहेत. मूळ करारातील णनःसांणदग्धता व 
काटेकोरपिा याांस धक्का न लार्ता, सुचवलेला मसुदा अणधक सांवादसां्थापनक्षम झाला आहे.  
 

या प्रकरिातील एकूि चचेवरून व सुचवलेफया नवीन मसुद्याांवरून हे ्पष्ट होते की, तत्त्वतः शब्दाांची 
अपणरणचतता व बोजदाता आणि वाक्यरचनेची दीघगता या बाबी सांवादसां्थापनाच्या प्रणक्रयेस णवघ्ने आिण्यास 
प्रामुख्याने कारिीभतू होतात. याांपैकी शब्दाांची अपणरणचतता त्याांच्या वारांवार वापराने सकवा सहभार्ींच्या 
प्रबोधनाद्वारे, प्रणशक्षिाद्वारे नाहीशी कता येईल. शब्द बोजि नसतील तर ते वापरण्यास सुलभ होतात व त्या 
शब्दाांचा वारांवार वापर केला जाण्याची शक्यता वाढते. बोजि शब्दाांची वारांवारता णवणशष्ट पातळीपेक्षा / 
प्रमािापेक्षा वाढू न देण्याची काळजी घेतफयास काही णवणशष्ट प्रमािातील बोजि शब्दही भाषेला पचवता येतील. 
नवीन कायगके्षिात भाषेचा वापर करीत असताना नव्या सांकफपना व्यक्त करण्यासाठी नव ेशब्द शोधण्याची र्रज 
भासिे अपणरहायग आहे हेही खरे. नवे बोजि शब्द पचवण्याची, रुळवण्याची भाषेची क्षमता राबणवण्यात अणतरेक 
होऊ न देण्याची काळजी घेिे माि आवश्चयक आहे.  

 
अशा पणरल््थतीत वाक्यरचनेच्या बाबतीत माि शक्य णततकी िोटी, साधी वाक्ये करण्याकिे लक्ष देिे 

आवाश्चयक असते. कारि सांवादसां्थापनाच्या कायात शब्दयोजना व वाक्यरचना या दोन बाबीच महत्त्वाचे कायग 
करीत असतात. एकाच वेळी दोन आघाड्याांवर लढिे बलाढ्य सेनाणनलाही कष्टपरद होते हे सामान्सय तत्त्व 
येथेही लार्ू होते. भाषेला नव्या जबाबदाऱ्या पेलण्यासाठी, नवी नवी कायगके्षि पादाक्राांत करण्यासाठी नवीन 
शब्दाांचा खुराक आवश्चयक असला तरी वाक्यरचना रु्ांतारु्ांतीची, कृणिम व बेिौल होऊ न देिेही तीत्केच 
आवश्चयक आहे. णवषय णजतका अपणरणचत, नव ेशब्द येिे णजतके अपणरहायग, कफपना णजतक्या नव्या णततकी 
वाक्यरचना सुलभ करिे अर्त्याचे असते.  

 
सकबहुना असे म्हिता येईल की, बोजि शब्दाांचे प्रमाि णवणशष्ट पातळीपयंत चालवनू घेिे आवश्चयक 

असले तरी अशा अपणरणचत शब्दाांच्या अणतरेकी वापरामुळे सांवादसां्थापनावर णवपरीत पणरिाम होऊ नये 
यासाठी वाक्याची लाांबी त्याच्या व्य्त प्रमाित कमी ठेविे अत्यावश्चयक होते. वाक्ये अणतशय लहान होऊन 
प्रशासणनक मराठीत णवशोणभत ठरतील अशी अणतबाळबोध होिेही प्रशासणनक भाषेच्या दृष्टीने अनुणचत 
असफयाने वाक्याची लाांबी िोटी ठेवण्यावरही काही मयादा पितात.  

 
मूलतः आधुणनक प्रशासणनक मराठीत दीघग वाक्ये व बोजि शब्द याांचा वापर केला जाण्यामारे् 

भाषाके्षिाशी सांबांणधत नसलेली काही अभाणषक कारिे आहेत काय ? आणि वाक्याची दीघगता व बोजि शब्दाांची 



 
अनुक्रमणिका 

 

वारांवारता याांची काही प्रमािके शोधून काढता येतात का याचा णवचार करिे आवश्चयक आहे. परांतु हे 
करण्यापूवी प्रशासणनक भाषेच्या, णवशषेतः प्रशासणनक मराठीच्या ्वरूपाबद्दल, प्रयोजनाबद्दल व कायाबद्दल 
आणि या सवांच्या पणरिामी भाणषक णनयोजनाबद्दल आढळिारी मते-मताांतरे अवलोणकिे व त्याबाबत णववचेन 
करिे आवश्चयक वाटते. यामुळे यापुढील ‘प्रशासणनक मराठीचे णनयोजन : मतमताांतरे’ या प्रकरिात त्याबाबत 
चचा केली आहे.  
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प्रकरण सिा 
आि निक प्रशासनिक मराठीचे नियोजि : मतमतातंरे 

 
महाराष्र राज्य्थापनेनांतर मराठी भाषेवर प्रशासन के्षिातील सांवादसां्थापानाचे पणरिामकारक 

साधन म्हिून वावरण्याची जबाबदारी आली. ही नवी जबाबदारी पेलण्याची क्षमता णतच्यामध्ये णनमाि 
करण्यासाठी प्रशासणनक मराठीचे प्रयोजन व कायग याांचे उांचीत भान ठेवनू प्रशासणनक मराठीचा योजना=बद्ध 
णवकास करण्याची णनताांत आवश्चयकता णनमाि झाली. आधुणनक काळात प्रशासनात अांतभूगत असलेले नानाणवध 
णवषय आणि प्रशासनाची बदललेली पद्धत याांमुळे इांग्रजपूवग काळात अल््तत्वात असलेफया प्रशासणनक 
मराठीच्या तुटपुांज्या साधनसांपत्तीवर आधुणनक प्रशासणनक मराठीचा णनवाह होने अशक्य व अव्यवहायग होते. 
तसेच भाषाणवकासाच्या जात्याच मांदर्ती असिाऱ्या नैसर्वर्क प्रणक्रयेवर णवसांबनू राहून मराठी भाषेचा या 
के्षिातील वापर अणधक जलद, सुलभ, समपगक, पणरिामकारक आणि यथोणचत होने शक्य नव्हते. त्यामुळे 
योजनाबद्ध प्रयत्न करून प्रशासणनक मराठी भाषेचा, शब्दसांपत्तीची समृद्धी व सांवादसां्थापनक्षमता या दोन्सही 
अांर्ाांनी जलद व प्रयोजनसापेक्ष णवकास घिवनू आिण्याची म्हिजेच प्रशासणनक मराठीचे णनयोजन करण्याची 
र्रज, नव्हे णनकि, णनमाि झाली होती. महाराष्र शासनातफे भाषा सल्लार्ार मांिळाच्या मार्गदशगनाखाली व 
त्याच्या सहाय्याने आणि भाषा सांचालनालायामाफग त भाणषक णनयोजनाचे (लँग्वेज प्लासनर्चे) हे काम इ.स. 
१९६० पासून चालू आहे.  
 

मुलभतू णनयोजनाच्या के्षिात लवणचक योजनेचे (रोसलर् प्लानचे) महत्त्व णसद्ध होऊन सवगमान्सय होत 
असताना भाणषक णनयोजनाच्या के्षिामध्ये कोितेही ताठर धोरि ्वीकारण्यापेक्षा लवणचक धोरि ठेविे अणधक 
श्रेय्कर ठरेल याबाबत दुमत असण्याचे कारि नाही. भाणषक णनयोजन करण्यामार्ील हेतु भाषेच्या नैसर्वर्क 
णवकासातील मांदार्ातीत्व टाळून णतचा जलद णवकास घिवनू आििे हा असफयामुळे “आमच्या कायामधील 
काय उणचत व काय अनुणचत ते काळच ठरवील” अशी भणूमका णनयोजनकत्यांनी घेतफयास ते आत्मघातकी 
ठरण्याची शक्यता आहे हेही उघि आहे. भाषा काय पाचवील व काय पचविार नाही ते साांर्िे फार कठीि 
असते आणि भाणषक णनयोजन नेहमी प्रायोणर्क ्वरुपाचेच असते, हे खरे आहे. परांतु त्याचा अथग असा नव्हे की, 
भाणषक णनयोजनात “रामभरोसे मार टोला, लार्ला तर लार्ला, नाही तर हुकला” अशी ‘रायल अांि एरर’ 
सकवा ‘णहट अांि णमस’ पद्धत वापरली तरी चालेल. कायगके्षिणवणशष्ट भाषाप्रकारचे णनयोजन यश्वी होण्यासाठी 
म्हिजे मूलभतू प्रयोजनास साह्यकारी व पूरक ठरेल अशा रीतीने त्याच्या णवकासाचे प्रयत्न घिण्यासाठी 
णनयोजनकत्यांचा नवशब्दणनर्वमतीबाबतचा द्रष्टेपिा अपेणक्षत आहे. तसेच तेथे फीिबकॅ मेकाांनीझमचे तत्त्वही 
अांमलात आिण्याची आवश्चयकता आहे. दुसया शब्दाांत साांर्ायचे तर केलेफया णनयोजनाचे फणलत काही 
कालावाधीनांतर जोखून पुढील णनयोजनामध्ये आवश्चयक ते फेरफार करिेही आवश्चयक आहे. अन्सयथा भाणषक 
णनयोजन म्हिजे “उिाला तर पक्षी, बुिाला तर बेिूक” असा पोरखेळ ठरेल.  
 

महाराष्र शासना तफे कायाल्न्सवत असलेफया प्रशासणनक मराठीच्या णवकासाच्या णनयोजनाची पद्धत, 
णदशा व उणद्दष्ट काय असावे याबद्दल वरे्वेर्ळे सूर उमटलेले णदसतात. या मतणभन्नतेचे मूळ प्रशासणनक भाषेचे 
्वरूप, प्रयोजन व कायग याांबाबतच्या वरे्वरे्ळ्या दृष्टीकोनाांतील णभन्नता हे असफयाचे णदसून येते. प्र्तुत 
प्रकरिामध्ये प्रथम प्रशासणनक मराठीच्या णनयोजनाबाबत अशा णवणवध पैलूां बाबतची महाराष्र शासनाची 
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भणूमका, तसेच भाषावैज्ञाणनक, साणहल्त्यक, लोकप्रणतणनधी, जनसामान्सय अशा णवणवध भणूमकाांतील वरे्वेर्ळ्या 
व्यक्तींची मते व प्रणतणक्रया याांचा आढावा घेतला आहे. नांतर प्र्तुत सांशोधनानांतर णमळालेफया णनष्कषाच्या 
आधारे तयार झालेली लेणखकेची मते नमूद करून णववेचन केले आहे. येथे शासनाच्या भणूमकेमध्ये राज्याच्या 
केवळ कायांर्ाच्या एल्क्झक्युटीव्ह सवर्च्या - आणि प्रशासनयांििा व णतचे भाषा सल्लार्ार मांिळ याांच्या भणूमकेचा 
समावशे केला आहे. लोकणनवाणचत प्रणतणनधींच्या प्रशासणनक मराठीबाबतच्या मताांचा अांतभाव ‘अन्सयाांच्या 
प्रणतणक्रया’ यामध्ये केला आहे.  
प्रशासणनक मराठीचे प्रयोजन, कायग व ्वरूप या बाबी पर्परावलां बी व पर्पराांवर प्रभाव टाकिाऱ्या 
असफयामुळे त्याांचा एकणितपिे णवचार केला आहे. यानांतर प्रशासणनक मराठीचा णवकास म्हिजे काय त्याचा 
उहापोह केला असून त्यानांतर नवशब्दणनर्वमतीप्रणक्रयेचा ्वतांि िेदकाांमध्ये परामशग घेतला आहे.  
 

प्रशासनिक मराठीचे प्रयोजि, कायस ि स्िरूप 
 
मिाराष्ट्र शासिाची भूनमका  
 

प्रशासनामध्ये मराठीच्या वापर करण्यामार्ील प्रयोजनाबाबतची महाराष्र शासनाची भणूमका 
‘शासनव्यवहारात मराठी’ या शासनाच्या पुल््तकेत ्पष्ट करण्यात आली आहे. शासन व जनता याांच्यात 
परकीय भाषेचा अिथळा असेल तर दोहोंचे सांबांध दुरावतील. लोकशाहीमध्ये जनतेला शासनाणवषयी 
आपलेपिा वाटावा व शासकीय योजनाांना जनतेचा भावणनक पाठींबा व णक्रयाशील सहकायग णमळाव,े जनता व 
शासकवर्ग याांच्यात तादात्म्य णनमाि व्हाव े यासाठी प्रादेणशक भाषा हेच प्रशासनाचे माध्यम असिे आवश्चयक 
असते आणि या प्रयोजनासाठी मराठीचा प्रशासनाची भाषा म्हिून अवलां ब करण्यात आला आहे अशी शासनाची 
धारिा आहे.¹  
 

प्रशासणनक मराठीचे कायग राज्यकारभार सुकर करिे हे असते अशी शासनाची भणूमका आहे. 
प्रशासनाची भाषा ही मुख्यतः प्रशासन यांििेच्या वापरासाठी असते व असावी. प्रशासनाच्या भाषेशी जनतेचा 
सांबांध येतो केवळ मयाणदत ्वरूपाचा आणि त्याही के्षिात अथाच्या काटेकोरपिासाठी लोकाांच्या दृष्टीने दुबोध 
ठरिारे शब्द वापरिे अपणरहायग असते, अशी शासनाची भणूमका माांिण्यात आली आहे.²  

 
आधुणनक प्रशासणनक भाषेचे ्वरूप बऱ्याच मोठ्या प्रमािात शास्त्ीय व ताांणिक ्वरूपाचे असते. कारि 

आधुणनक प्रशासनाचा शास्त्ीय व ताांणिक णवषयाांशी सांबांध येतो. तसेच प्रशासणनक भाषा ही व्यवसायणवणशष्ट भाषा 
असफयामुळे ती ताांणिक भाषा आहे व ती सामान्सय व्यवहारातील भाषेहून वरे्ळ्या ्वरुपाची असिे अपणरहायग 
आहे असे ‘शासनव्यवहारात मराठी’ काराांनी म्हटले आहे.³ भाषा सल्लार्ार मांिळाचे एक सभासद र्. मो. पाटील 
याांनी णलणहलेफया एका लेखात प्रशासणनक भाषा ही णवणशष्ट लोकाांपुरतीच मयाणदत असते, सामान्सयाांचा णतच्याशी 
फारसा सांबांध येत नाही असे म्हटले आहे. ⁴  
 
अन्यांच्या प्रनतनक्रया ि मते  
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प्रशासणनक भाषेचे प्रयोजन, कायग व ्वरूप याांबाबतची शासनाची भणूमका व धोरि हीच मुळात चुकीची 
आहेत अशी टीका अनेकाांनी केली आहे. तसेच सध्याची प्रशासणनक मराठी अ्वीकाराहग व मूळ प्रयोजनास 
घातक ठरिारी आहे अशीही टीका केली रे्ली आहे.  
 

प्रशासनाची भाषा ही ‘ताांणिक भाषा’ आहे ही शासनाची भणूमकाच चुकीची असून पदाथगणवज्ञानाचे के्षि व 
प्रशासनाचे के्षि एकाच पातळीवर आहेत हे म्हििे अयोग्य आहे, असे र्.प्र. प्रधान याांनी आपफया एका भाषिात 
म्हटले आहे. “राज्य्व्यावाहाराची भाषा ही पणरभाषा आहे व मराठीतील ही पणरभाषा शक्यतोवर अणखल भारतीय 
म्हिजे सहदी परीभाषेशी जुळती असावी ही शासनाची भणूमकाच मुळात चुकीची आहे आणि प्रशासणनक भाषेत 
अथाचा काटेकोरपिा काही प्रमािात आवश्चयक असला तरी त्यासाठी दुबोधता अपणरहायग असते असे नाही,” 
असे मट त्याांनी परखिपिे साांणर्तले की, आजची प्रशासणनक मराठी ही एक तर दुबोध नाही तर 
अव्याकाराणनक असते. प्रशासणनक मराठी ही ‘प्रमाि लोकभाषा’ असावी या आपफया मारामध्ये प्रशासणनक 
मराठीच्या दहा वषांच्या णनयोजनाचे फणलत पाहूनही बदल झालेला नाही असे त्याांनी ्पष्ट केले.⁵  
 

समाजभाषेहून प्रशासनाची भाषा वरे्ळ्या ्वरुपाची असते व असायला हवी, ही ताल्त्वक भणूमकाच 
मुळात रा्त नाही असे णव.वा. णशरवािकराांनी मराठी साणहत्य सांमेलनाच्या अध्यक्षपदावरून भाषि करताना 
म्हटले आहे.⁶  
 

राज्यकारभारातील भाषा ही लोकाांना कळण्यासाठी असते व असावी असे मत एका दैणनकात 
सांपादकीय लेखाद्वारे माांिण्यात आले आहे.⁷  
 

राज्यव्यवहाराची भाषा जनतेला समजिारी, आपली वाटिारी झाली पाणहजे असे ना. र्ो. कालेलकर 
याांनी भारतीय भाषाांवरील नव्या जबाबदायांबाबत बोलताना आग्रहाने साांणर्तले आहे.⁸  
 

महाराष्र राज्याच्या णवणधमांिळातील राजभाषेबाबतच्या णवधेयकावरील चचेत लोकप्रतीणनधींनीही 
प्रशासनाची भाषा सामान्सय जनतेला आकलनीय असलील पाणहजे असे मत व्यक्त केले होते. या चचेच्या 
सांदभात सपटो, आठफये, शाांणतलाल शहा याांचा णवशषे उल्लेख करिे जरूर आहे. प्रशासणनक मराठी ही 
राज्यातील सवग भार्ाांतील व सवग थराांतील लोकाांना समजेल अशीच असली पाणहजे असे एफ्. एम्. सपटो याांनी 
आग्रहाने प्रणतपाणदले होते. ⁹ तसेच अनैसर्वर्क भाषा णटकू शकिार नाही असे आमदार आठफये रु्रुजी याांनी 
म्हटले आहे.¹⁰ प्र्तुत चचेनांतर भाषि करताना त्या वेळचे मांणिमहोदय शाांणतलाल शहा याांनी या सांदभात असे 
म्हटले होते णक, प्रशासणनक मराठीचा णवकास राष्रीय णवकासाच्या आि येिार नाही अशा रीतीने व राज्यातील 
सवांत र्रीब मािसास सकवा प्रशासन यांििेतील सवांत खालच्या ्वरावरील कमगचाऱ्यासही कळेल अशा 
रीतीने व्हायला पाणहजे.¹¹  
 

कृणिम भासिारी प्रशासणनक भाषा फक्त वरून लादलेफया लोकशाहीलाच शोभेल असे वसांत बापट 
याांनी परखिपाने म्हटले आहे.¹²  
 



 
अनुक्रमणिका 

 

राज्यव्यवहाराची भाषा लोकशाहीत लोकभाषेहून इतकी वरे्ळी असायला नको व कें द्रीय शासनाच्या 
भाषेशी साांधा साधण्यासाठी अपणरणचत वा ल्क्लष्ट शब्द वापरिे मूळ उणद्दष्टास णवघातक आहे, असे भा.शां. भिरे् 
याांनी आपफया एका व्याख्यानात म्हटले आहे.¹³  
 

अणभजातीकरिाच्या म्हिजे शब्दसांग्रहाबाबत अणभजात भाषाांमधून भाणषक उसनवारी वारांवार 
करण्याच्या प्रवृत्तीमधून प्रशासकीय लेखनात णवकणसत झालेफया उच्चभ्रूां शलैीबाबत नाराजी व्यक्त करून 
प्रशासकीय लेखनासाठी रोजच्या व्यवहारातील शलैी णवकणसत झाली पाणहजे, असे णवदु्यत भार्वत याांनी एका 
लेखात सुचवले आहे. ¹⁴  
 

राजेरजवािे होते त्या कालातील दरबारी भाषा व रयतेची भाषा याांत असलेला भेदभाव लोकशाही 
राज्यसां्थापनेनांतर नाहीसा व्हायला हवा. लोकाांच्या राज्यात त्याांना समजायला अवघि जािार नाही अशा 
भाषेत सरकारी कामकाज चालायला हव,े असे मत पु.ल. देशपाांिे याांनी आपफया एका भाषिात व्यक्त केले 
आहे.¹⁵  
 
नििेचि  
 

प्रशासनिक मराठीचे प्रयोजि ि कायस : प्रशासणनक मराठी हा कायगके्षिणवणशष्ट भाषाप्रकार असफयामुळे 
प्रशासनातील मराठी सवगसामान्सय व्यवहारातील मराठीपेक्षा वरे्ळी असिे तत्त्वतः उणचत व ्वाभाणवक आहे. 
परांतु त्याच वेलील मराठी भाषा प्रशासन के्षिात वापरण्यासाठी ती ्वीकारण्यामार्ील मूळ अणधभाणषक प्रयोजन 
लक्षात घेता, ह्या वरे्ळेपिाच्या पणरिामी ती भाषा सवगसामान्सय जनतेस अनाकलनीय होिे अयोग्य ठरेल. याच 
कारिामुळे पूवगकालीन प्रशासणनक मराठीप्रमािे प्रशासणनक यांििेची सोय पाहिे हे आधुणनक प्रशासणनक 
मराठीचे कायग होऊ शकिार नाही. आधुणनक प्रशासनाने प्रशासणनक भाषेच्या वापराद्वारे आपले लोककफयािाचे 
कायग जलद व सक्षमतेने पार पािण्याइतकेच ते कायग लोकानुसारी पद्धतीने पार पाििे हेही महत्त्वाचे आहे. 
यासाठी जनतेकिून सहक्र्य व पाठींबा णमळवायचा असेल तर प्रशासणनक भाषा जनतेस आकलनीय व रुचेल 
अशी ठेविे अपणरहायग आहे.  
 

याखेरीज प्रकरि एकमध्ये नमूद केफयाप्रमािे भाषावैज्ञाणनक दृष्टीने णवचार करता, प्रशासणनक मराठी 
हा अताांणिक के्षिात मोििारा कायगके्षिणवणशष्ट भाषाप्रकार आहे. साहणजकच त्याच्या वापरामार्ील अणधभाणषक 
प्रयोजन यश्वी होण्यावरच त्याचे यश व पणरिामकारकता अवलां बनू राहील. लोकशाही खऱ्या अथाने 
रुजायला व यश्वी व्हायला हवी असेल तर जनतेला समजेल अशा भाषेत प्रशासन होने आवश्चयक आहे, या 
तत्त्वाची बजू राखून प्रशासन के्षिात मराठीचा वापर सुरु करण्यात आला आहे. आधुणनक प्रशासणनक मराठीच्या 
वापरामार्ील हे अणधभाणषक प्रयोजन व त्यामार्ील सूि दुलग णक्षत ठेवनू प्रशासणनक मराठीचे णनयोजन करिे 
अनुणचत ठरेल. प्रशासणनक मराठीचे कायग व प्रयोजन याांवरच णतचे ्वरूप अवलां बनू असफयामुळे याबाबतचे 
णववचेन करताना उपरोक्त अणधभाणषक प्रयोजनामार्ील सामाणजक बाजू अणधक खोलवर व णचणकत्सकपिे 
पाहिे आवश्चयक आहे.  
 



 
अनुक्रमणिका 

 

लोकशाही कफयािकारी राज्याच्या समृद्धीप्रत होिाऱ्या वाटचालीमध्ये ‘जनतेचा सेवक’ असिाऱ्या 
प्रशासन यांििेचा वरचष्मा होऊ नये म्हिून णतचे लर्ाम जनतेच्या हाती असिे आवश्चयक असते. नाही तर 
बेलर्ाम घोिा घोिे्वराच्या इशाऱ्याांकिे लक्ष न देता, प्रसांर्ी त्यास पाठीवरून उिवून देऊनही आपफयाला 
हव्या त्या र्त्याने व हव्या त्या र्तीने धावण्याची शक्यता असते.  
 

लोकप्रणतणनधींच्या णवधीमांिळाने ठरणवलेली ध्येयधोरिे राबणवण्यासाठी काम करिाऱ्या त्याच्या 
प्राणतणनणधक नेतृत्व मांिळास म्हिजेच कायगकारी मांिळास (मांणिमांिळास) प्रत्यक्ष काम पार पािण्यास साहाय्य 
करिारी यांििा म्हिजे प्रशासन यांििा होय. प्रशासणनक यांििेने णवचारसांक्रमिाचे माध्यम म्हिून वापरायची 
प्रशासणनक भाषा ही प्रशासनाचे अांणतम प्रयोजन यश्वी करण्यासाठी वापरायची भाषा असावी असा 
लोकशाहीचा सांकेत आहे. लोकशाही राज्ययांििेतील प्रशासनाचे ज्या ध्येयासाठी प्रशासनयांििा राबवली जाते 
ते लोककफयािाचे ध्येय साध्य करिे हे असते. हे प्रयोजन यश्वी व्हायचे असेल तर, णवणधमांिळास अणभपे्रत 
असलेफया इल्च्ित फळाकिेच नेिारे कायग प्रशासनयांििा करीत आहे सकवा नाही यावर जनतेचा पहारा असिे 
जरूर आहे. प्रशासणनक यांििा ‘होईजि’ होऊ नये म्हिून जनतेस समजेल अशीच भाषा प्रशासनात वापरली 
जािे आवश्चयक आहे हे तत्त्व मराठीच्या प्रशासन के्षिातील वापरामारे् अनु्यतू आहे. केवळ प्रशासनाचे माध्यम 
म्हिून प्रादेणशक भाषा ्वीकारफयामुळे ते तत्व पूिगतः पाळले जािार नाही. त्या प्रादेणशक भाषेचे जनसामान्सयाांस 
समजेल असे ्वरूप प्रशासनात वापरले जािे अर्त्याचे आहे. हे घेऊन ते तत्व न पाळफयास खऱ्या अथाने 
लोकशाही रुजिारच नाही. लोकशाही केवळ औपचाणरक राहील.  
  

प्रशासणनक भाषा ही प्रशासणनक यांििेच्या सोयीसाठी वापरली जािारी भाषा असते, जनतेचा त्या 
भाषेशी येिारा सांबांध मयाणदत ्वरूपाचा असतो व ती भाषा जनतेस अनाकलनीय वाटली तरी ती तशी असिे 
अपणरहायगच असते, ही महाराष्र शासनाची भणूमका उपरोक्त तत्त्वाशी व अणधभाणषक प्रयोजानाशी जुळती नाही. 
यामुळेच कोित्याही अन्सय कारिामुळे वा हेतु साठी प्रशासणनक मराठीचे रूप जनसामान्सयाांस अनाकलनीय वा 
दुबोध होत असेल तर ते मूळ प्रयोजनास मारक ठरेल. ही आपत्ती टाळण्यासाठी अन्सय वषग हेऊ व बांधने दुय्यम 
दज्याची आहेत हे सतत ध्यानात ठेविे आवश्चयक आहे.  
 

प्रशासनिक मराठीचे स्िरूप : तांनत्रक भाषा ? - प्रशासनाची भाषा ही ‘ताांणिक भाषा’ आहे ही महाराष्र 
शासनाची भणूमका भाषाणवज्ञानाच्या दृष्टीकोनातून अशास्त्ीय आहे. आपली प्रशासणनक भाषेबाबतची भणूमका ्पष्ट 
करताना ‘शासनव्यवहारात मराठी’ कराांनी काळेलकराांच्या ‘भाषा आणि सां्कृती’ या पु्तकातील णववेचनाचा 
हवाला णदला आहे.¹⁶ ना. र्ो. कालेलकर याांच्या ‘भाषा आणि सां्कृती’ या पु्तकात ‘रणज्टर’ या अथी त्याांनी 
वापरलेला ‘ताांणिक भाषा’ हा शब्दपयाय ्वीकाराहग नाही हे प्रकरि एकमध्ये नमूद केलेले आहेच. ताांणिक भाषा 
म्हिजे व्यवसायणवणशष्ट भाषा ही मयाणदत वर्ाची भाषा असफयाने अपरीहायगतःच सामान्सय जनाांस दुबोध असते 
असे, कालेलकराांच्या णववेचनाचा आधार देऊन, शासनव्यवहारात ‘मराठी’ काराांनी प्रणतपाणदले आहे. 
कायगके्षिणवणशष्ट भाषाप्रकार (रणज्टर) हा ताांणिक के्षिाप्रमािेच अताांणिक के्षिातही अल््तत्वात असतो ह्याची 
चचा ‘भाषा आणि सां्कृणत’ या पु्तकात नसफयामुळे ‘ताांणिक भाषा’ या सांजे्ञचा लेखकाला अणभपे्रत नसलेला 
वरे्ळाच अथग ‘शासनव्यवहारात मराठी’ कराांनी माांिला असिे शक्य आहे. परांतु ‘भाषा आणि सां्कृणत’ या 
पु्तकातील आपफया णववेचानाद्वारे प्रशासनाची भाषा सामान्सय जिाांना अनाकलनीय असिे समथगनीय सकबहुना 



 
अनुक्रमणिका 

 

अपणरहायग आहे असे ्वतः कालेलकर याांनाही म्हिायचे नसाव े असे त्याांच्या अन्सयि केलेफया णलखािावरून 
वाटते.¹⁷ नवमराठीच्या णनर्वमतीवरील आपफया एका लेखात त्याांनी म्हटले आहे की, राज्यकारभारातील शब्द 
म्हिजे काही ल्क्लष्ट पाणरभाणषक सांज्ञा नाहीत. लोकाांना ते ताबितोब कळाव,े ते त्याांनी सहजपिे वापरावे 
यातच त्याांचे यश आहे.¹⁸ ‘भाषा आणि सां्कृणत’ या आपफया पु्तकाच्या प्रा्ताणवकातही त्याांनी आपफया 
‘ध्वणनणवचार’ या पु्तकातील या सांबांधातील आपले णवचार उद्धतृ केले आहेत.  
 

‘प्रशासणनक मराठी : ‘भाषाणवज्ञानाच्या दृष्टीकोनातून’ या प्रकरिात चचा केफयाप्रमािे प्रशासणनक भाषा 
हा शास्त्ीय वा ताांणिक के्षिातील णवशषे कायगके्षिणवणशष्ट भाषा प्रकार नसून अताांणिक के्षिातील सवगसाधारि 
कायगके्षिणवणशष्ट भाषा प्रकार आहे. साहणजकच ताांणिक व शास्त्ीय कायगके्षिणवणशष्ट भाषा प्रकाराां इतका तो 
णनबणंधत नाही. सामान्सय भाणषक व्यवहारातील भाषेपेक्षा त्याचे वरे्ळेपि हे कमी तीव्र असिे ्वाभाणवक आहे. 
दुसऱ्या शब्दाांत साांर्ायचे तर, कायगके्षिणवणशष्टतेमुळे प्रशासणनक भाषा सामान्सय व्यवहारातील भाषेपेक्षा वरे्ळी 
असते. पि असे असले तरी भाषावापरामार्ील प्रयोजनाचा णवचार करता प्रशासणनक मराठीतील शब्दयोजना व 
वाक्यरचना जनतेस दुबोध वाटेल अशी असिे सामाणजक भाषाणवज्ञानदृष्या उणचत ठरिार नाही. दुबोधतेचे 
समथगनक करण्यासाठी प्रशासणनक भाषेचे सामान्सय व्यवहारातील भाषेपेक्षा असिारे वरे्ळेपि हे कारि 
माांिफयास ते मान्सय होिार नाही. भाषेचे वरे्ळेपि णनमाि करण्याचा दुबोध, अनाकलनीय शब्दयोजना हा मार्ग 
नव्हे; लेखनपद्धती, धाटिी व णतची अपेणक्षत कायगसापेक्ष समपगकता याांमधूनही ते व्यक्त होऊ शकते. सामान्सय 
भाषेपेक्षा वरे्ळी असलेली पि सामान्सय भाषा जाननाऱ्यास आकलन होऊ शकेल अशी शब्दयोजना णनमाि 
करता येईल. थोिक्यात, प्रशासणनक मराठीचे कायगके्षि णवणशष्ट रूप हे प्रशासनातील वापरामार्ील प्रयोजनास 
– सामान्सय जनतेस आकलनीय होण्याच्या णतच्या आवश्चयक रु्िधमास – मारक ठरता कामा नये. सकबहुना 
भाषाणवज्ञानदृष्या कायगके्षि णवणशष्ट भाषा प्रकाराच्या वापरामार्ील प्रयोजन साध्य होण्यावरच णतचे अल््तत्व 
अवलां बनू असते, याचा प्रशासणनक मराठीचा णवकास करताना णवसर पिता कामा नये.  
 

शास्त्रीय िा तांनत्रक भाषेशी समािाथसक ? : आजच्या प्रशासनाच्या अनेक शास्त्ीय व ताांणिक बाबींशी 
सांबांध येत असफयामुळे प्रशासणनक भाषा ही शास्त्ीय व ताांणिक भाषा प्रमािेच झाली आहे, या शासनाच्या 
भणूमकेबद्दल णचणकत्सकपिे णवचार करिे आवश्चयक आहे. सवगसामान्सयतः प्रशासन के्षिाचा शास्त्ीय व ताांणिक 
बाबींशी येिारा सांबांध हा त्या के्षिात काम करिाऱ्याांची पदनामे, त्याांचा ताांणिक-भाणषक व्यवहार, सांबांधी त 
णवणवध योजनाांना प्रश्चसाणनक मान्सयता देिे वा सांबांणधत खचाची तरतूद करिे असा येत असतो. या बाबींसाठी त्या 
त्या के्षिातील काही के्षिणवणशष्ट शब्दाांचा वापर आधुणनक प्रशासणनक भाषेला करावा लार्तो हे मान्सय करिे 
जरूर आहे. परांतु केवळ काही प्रकरिाांत काही शब्दप्रयोर् त्या त्या के्षिात वापरावे लार्तात म्हिून सांपूिग 
प्रशासणनक भाषाच शास्त्ीय वा ताांणिक भाषेशी समानाथगक झाली असे म्हििे योग्य होिार नाही. कारि भाषेचे 
रूप शब्दयोजनेखेरीज भाषेतील वाक्यरचना, लेखनपद्धती, लेखनधाटिी याांमुळेही ठरत असते. 
कायगके्षिणवणशष्ट भाषाप्रकाराचा र्ाभा व त्याचे सीमाांत ्वरूप याांची र्ल्लत केली जाऊन कें द्रीभतू कायगके्षिणवणशष्ट 
भाषाप्रकार हा सीमान्सत कायगके्षिणवणशष्ट भाषाप्रकाराशी समानाथगक असफयाचे मानले रे्ले आहे. यामुळेच 
प्रशासणनक भाषा ही ताांणिक भाषेप्रमािेच ‘पणरभाषा’प्रधान असून प्रशासणनक शब्द ठरणवतानाही ताांणिक 
पाणरभाणषक शब्दावलीच्या णनर्वमतीच्या वलेी पाळायची तत्त्वे पाळिे भार् आहे अशी शासनाची भणूमका तयार 
झाली आहे. ¹⁹  
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णवणधके्षिातील भाषेशी प्रशासनाचा येिार सांबांधही असाच सीमान्सत ्वरूपाचा असतो. अणधणनयमाचा 

मसुदा करण्याचे काम प्रशासन यांििेचा ‘णवधी व न्सयाय णवभार्’ करीत असतो. परांतु प्रश्चनाच्या एका णवभार्ाचा 
कामाचा णवषय व प्रशासनाचे माध्यम असिारी भाषा ह्या दोन अर्दी णभन्न र्ोष्टी आहेत. अन्सय सवग प्रशासणनक 
णवभार्ाांचे कायग या अणधणनयमानुसार बनवण्यात आलेफया णनयमाांनुसार शासकीय धोरिाांची अांमलबजाविी 
करिे हे असते. साहणजकच आपफया प्रत्येक कृतीला अणधणनयमाचा वा णनयमाचा आधार देण्याची र्रज 
प्रशासणनक यांििेला भासते हे खरे. पि म्हिून न्सयायालयीन क्सेह्िातील वा अन्सय कायदाणवषयक के्षिातील 
भाषेशी प्रशासणनक भाषा समानाथगक आहे असे म्हिता येत नाही. कायद्याच्या के्षिातील भाषेत भाषेची कृणिमता 
व ल्क्लष्टता या दोषाांचा धोका पत्करूनही काटेकोरपिा, णनःसांणदग्धता हे रु्िधमग येिे आवश्चयक आहे असे 
म्हटफयास कदाणचत पटू शकेल.  
 

परांतु अथाच्या काटेकोरपिासाठी कायद्याची भाषा दुबोध व बोजि ठेविे आवश्चयकच असते, असे 
समथगन एकीकिे केले जात असतानाच प्रचणलत कायद्याांची सांणदग्ध भाषा व शब्दबांबाळ शलैी याांबाबतही 
कायदेपांणिताांकिून नाराजी व्यक्त होत आहे असे णदसून येते. ‘नार्पूर टाइम्स’ या दैणनकाच्या एका 
सांपादकीयात चांद्रचूि व नािी पालखीवाला याांच्या सांबांणधत मताांचा आढावा घेतला आहे व कायद्याच्या 
भाषेवरील ल्व्हक्टोणरयन शलैीचा पर्िा झटकून सुबोध भाषेचा अवलां ब करण्याच्या आवश्चयकतेवर भर णदला 
आहे. इांग्लां ि-अमेणरकेत कायद्याच्या भाषेच्या सुलभीकरािाबाबत उघिण्यात आलेफया णवणवध मोणहमाांचा 
उल्लेखही या सांपादकीय लेखात केला आहे. प्र्तुत लेखात उद्धतृ केफयाप्रमािे, भारताचे सरन्सयायाधीश चांद्रचूि 
याांनी आपफया एका भाषिात सांणदग्ध शलैीत णलणहफया जािाऱ्या कायद्याांच्या भाषेवर टीका केली असून अशा 
कायद्याांना ‘अधे-कचे्च कायदे’ (हाफ्बेक्ि लॉज) असे सांबोधले आहे. नािी पालखीवाला याांनीही कायद्याच्या 
भाषेमधील शब्दबांबाळपिा टाळण्याची आवश्चयकता प्रणतपादन केली आहे.²⁰  
 

अशा रीतीने एकीकिे कायद्याच्या भाषेतही साधेपिा यायला हवा अशी चळवळ सुरु झाली असताना 
कायद्याच्या साध्याच्या भाषेतील दुबोधता प्रशासणनक भाषेत उतरू न देण्याची काळजी घेिे अत्यावश्चयक आहे. 
र्सनर् याांनी कायद्याच्या भाषेवरील प्रकरिाचा समारोप करताना म्हटले आहे की, वकीलवर्ाला आता साध्या 
भाषेची र्रज पटू लार्ली आहे.²¹ रु्ांतारु्ांतीचा मुद्दाही साध्या भाषेत कसा माांिता येतो ते न्सया.भा.ना.र्ोखले याांनी 
दारूबांदीबाबतच्या सांणवधानातील कलमाचे केलेले णववचेन वाचून ्पष्ट होते.²² र्.प्र. प्रधान याांनी असे म्हटले 
आहे की, कायद्याची भाषा काटेकोर असावी हे ज्याप्रमािे आवश्चयक आहे त्याचप्रमािे ती भाषा दुबोध नसावी 
हेही पाणहले पाणहजे. एकोिसाठ शब्दाांच्या एका वाक्याचे उदाहरि देऊन ते म्हितात की, णवधान पणरषदेत 
काम करताना कायद्याची मराठी भाषा वाचण्याची सवय असूनही मला पणरच्िेदातून अथगबोध होण्यासाठी खूप 
पणरश्रम करावे लार्ले, मर् ज्याांच्यासाठी हा कायदा आहे त्या नार्णरकाांची णकती रै्रसोय झाली असेल ?²³  

 
आजच्या लोकशाहीच्या युर्ात सामान्सय नार्णरक कायद्याच्या उचीतानुचीतातेबद्दल मट व्यक्त करायला 

उत्सुक असफयाचे णदसते. सकबहुना त्याचे तसे असिे हे लोकशाहीला पोषकच आहे असे आपि मानतो. 
शासनाने योजलेला अणधसूचनेचा एखादा मसुदा जनतेच्या माणहतीसाठी, जनतेची प्रणतणक्रया अजमावण्यासाठी 
व त्यावर जनतेचे आके्षप असफयास त्याांचा णवचार करण्यासाठी प्रणसद्ध केला जातो त्या वळेी त्याची शब्दरचना व 



 
अनुक्रमणिका 

 

वाक्यरचना लोक्व्यावाहाराची भाषा जाििाऱ्याांस समजेल अशी असावी अशी अपेक्षा करिे अनाठायी ठरेल का 
?  
 

शास्त् व तांिणवज्ञान या के्षिातील भाषाही शब्दयोजना व शलैी या दोन्सही दृष्टींनी सामान्सय मािसाच्या 
आकलनक्षमतेपलीकिची नसावी नासा मतप्रवाह प्रबळ होऊ लार्ला आहे. रासायणनक पणरभाषेबाबत 
णलणहताना ल.र्. साठे याांनी असे म्हटले आहे की, शुद्धतेसाठी सुर्मपिा सोििे रा्त नाही.²⁴ णसमला येथील 
इांणियन इांल््टयूट ऑफ अिव्हाांस ्टिीज या सां्थेतफे झालेफया ‘लँग्वजे अांि सोसायटी इन इांणिया’ या 
णवषयावरील चचासिात ‘लॉणजल्क्टक्स ऑफ लँग्वजे िेव्हलपमेंट या णवषयावर बोलताना पी.बी. पांणित म्हिाले 
होते की, नव ेसां्कृत पयाय बनवनू ताांणिक भाषा बनणवण्यापेक्षा सामान्सय व्यवहारातील रूढ शब्दाांना णववणक्षत 
अथग देिे उणचत ठरेल.²⁵ शास्त्ाच्या के्षिात काय घिते हे जािून घ्यायला आज सामान्सय मािूसही फार उत्सुक 
आहे.  
 

णववध शासे्त् आणि मराठी भाषा याांच्या सांबांधावर भाष्य करताना भा.शां. भिरे् याांनी असे म्हटले आहे 
की, लोकशाहीमध्ये शास्त्ज्ञाांचे महत्त्व फार वाढू देता कामा नये. शास्त्ज्ञाांचे णनयांिि करण्यासाठी इतराांनाही 
शासे्त् थोिीफार समजली पाणहजेत. त्याांचे म्हििे असे आहे की, शास्त्ाची वाढ व प्रसार व्हावा या उदे्दशाच्या 
आि भाषा येत कामा नये व शास्त्ाची पणरभाषा समाजास शक्य णततकी अणधक समजिारी असावी.²⁶ णवश्वनाथ 
खैरे या वाचकाने मराठी णवज्ञान पणरषद पणिकेच्या ‘पिपेटी’ या सदरामधून याबाबतचे आपले णवचार माांिताना 
कुकु्कट व कोंबिा या शब्दाांचा उल्लेख करून असे म्हटले आहे की, खुद्द णवज्ञान आपि साध्या मािसापयंत नेऊ 
पाहतो. मर् परीभाशलेा णवद्वानाांची मान्सयता राजमान्सयता एवढ्याच कसोया कशा पुरतील ? जनमान्सयताही 
हवीज.²⁷ व्यांकटेश शास्त्ी जोशी याांनी शास्त्ीय पणरभाषा सामान्सय भाषेपेक्षा सवग्वी णभन्न असिे आजच्या युर्ाशी 
जुळिारे नाही हे साांर्ताना असे म्हटले आहे की, आज भाणषक अल््मतेच्या कळत आणि सामान्सय सुणशणक्षत 
समाज आपफया ्वत्वाणवषयी जार्रूक असताना णवद्वानाांनी केवळ ्वतःच्या सोयीच्या दृष्टीने तयार केलेफया 
परीभाशलेा सावगणिक मान्सयता णमळणवण्याच्या दृष्टीने अिचिी येण्याचा सांभव आहे.²⁸ मराठी भाषेतील शास्त्ीय व 
ताांणिक शलैीबाबत णववचेन करतानाही प्र. र. भाव ेयाांनी र्सनर् याांनी प्रतीपाणदलेली दहा तत्त्व ेलक्षात ठेवावीत 
असे म्हटले आहे.²¹ इांग्रजी भाषेतील शास्त्ीय व णवणधणवषयक के्षिातील भाषेच्या अनावश्चयक प्रमािातील 
वरे्ळेपिावर, दुबोधतेवर पािात्य णवद्वानाांनी परखिपिे कोरिे ओढले आहेत. भाषेच्या द्वारे सामान्सय 
जनतेपासून आपले वरे्ळेपि दाखवनू देण्याच्या हव्यासापायी सकवा एकमेकाांवर िाप टाकण्याची शास्त्ज्ञ वा 
णवणधज्ञ आपापफया के्षिातील भाषा दुबोध करतात व णतचे समथगन करतात, असा उघिउघि आरोप र्सनर् याांनी 
केला आहे.³⁰  
 

या आरोपाच्या सत्यासत्यतेबाबत व उपरोक्त अणभप्रायाांच्या उणचतानुणचततेबद्दल अणधक खोलात णशरिे 
म्हिजे णवषयाांतर ठरेल व ती चचा शास्त्ीय, ताांणिक वा णवणधके्षिातील कायगके्षिणवणशष्ट भाषाप्रकाराच्या 
अभ्यासात मोिेल. परांतु त्या णवशषे कायगके्षिणवणशष्ट भाषाप्रकाराच्या दुबोधता, बोजिता व सामान्सय भाषेहून 
वरे्ळेपिा या रु्िधमांच्या आवश्चयकतेला व समथगनीयतेला आधुणनक जर्ात अआव्हान णदले जात आहे हे 
नजरेआि कता येिार नाही. अशा पणरल््थतीत या णवशषे कायगके्षिणवणशष्ट भाषाप्रकाराांच्या केवळ सीमान्सत 
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सांपकामुळे सवगसाधारि कायगके्षिणवणशष्ट भाषाप्रकार असलेली प्रशासणनक मरठी पूिगतःच दुबोध होने अपणरहायग 
आहे, असे म्हििे उणचत होिार नाही.  
 

प्रशासनिक मराठीचा निकास 
 
मिाराष्ट्र शासिाची भूनमका  
 

प्रशासणनक भाषेचा णवकास म्हिजे मुख्यतः णतच्या पणरभाषेचा णवकास होय, अशी शासनाची भणूमका 
असफयाचे ‘शासनव्यवहारात मराठी’ या पु्तकात ्पष्टपिे नमूद केले आहे.³¹ राज्यकारभाराच्या भाषेसांबांधीचा 
महाराष्र शासनाचा व भाषा सल्लार्ार मांिळाचा दृष्टीकोन या पु्तकात ्पष्ट करण्यात आला आहे.³² या सांपूिग 
पु्तकातील णववचेनावरून हे ्पष्ट होते की, राज्यकारभाराची भाषा म्हिून मराठीचा णवकास घिवनू आिायचा 
याचा अथग प्रामुख्याने णतच्या पणरभाषेची शास्त्ीय पद्धतीवर व योजनाबद्ध रीतीने वाढ करायची असाच करण्यात 
आला आहे.³³ याबरोबरच प्रशासनणवषय र्रजा भार्व ू शकेल अशी सुघातीत णवणशष्ट शलैी मराठीला मुलावनू 
देण्याची र्रज आहे याची जािीव शासनाला आहे, असे तणद्वषयक ओझरत्या उल्लेखावरून म्हिता येईल.³⁴ 

प्रशासनके्षिणवणशष्ट शब्दपयायाांची णवपुलता व णवणवधता म्हिजे प्रशासणनक पणरभाषेचा णवकास हे लक्षात घेता, 
हा णवकास प्रशासणनक शब्दकोश व शास्त्ीय पाणरभाणषक कोश याांच्या राचानाांद्वारे व त्याांच्या वापराद्वारे करता 
येईल असा शासनाचा णवश्वास असफयाचे णदसून येते.³⁵ तसेच णवणवध राज्याांमधील प्रशासनाची भाषा शक्यतोवर 
एकरूप असावी, या कें द्र शासनाच्या धोरिानुसार³⁶ प्रशासणनक मराठीचा णवकास होिे आवश्चयक असफयामुळे 
प्रशासणनक मराठीतील नवणनर्वमत शब्दपयाय सांघभाषेने ्वीकारलेफया पयायाांशी समन्सवय साधिारे व 
सां्कृतोद्भव असावते असेही शासनाचे धोरि णदसते.³⁷  

 
अन्यांच्या प्रनतनक्रया ि मते  
 

प्रशासणनक मराठीचा णवकास म्हिजे पणरभाषेचा णवकास, पणरभाणषक शब्दाांची समृद्धी होय व ही समृद्धी 
कोशरचनाांद्वारे करता येते, हे शासनाचे मतही सवगमान्सय व शास्त्मान्सय नाही असे णदसून येते. कोशामध्ये 
शब्दसांख्या णकतीही वाढली तरी जोपयंत शब्द प्रत्यक्ष व्यवहारात वापरले जात नाहीत तोपयंत भाषेचा णवकास 
झाला असे म्हिता येिार नाही. भाषा जो जो णवकणसत होतो तो तो भाषेत सुबोध व सरळ अणभव्यक्ती करिे 
शक्य होते. प्रशासन के्षिातील णवणवध णवषयाांवर सुबोध, ्पष्ट णवचार माांिता येतील अशा अव्थेप्रत मराठीला 
नेिे म्हिजे प्रशासणनक मराठीचा णवकास करिे होय अशी बहुतेकाांची प्रणतणक्रया णदसते.  
 

केवळ शब्दाांना प्रणतशब्द देऊन भाषा समृद्ध होत नसते, तशी कफपना करिे म्हिजे अब्जावधी 
रुपयाांच्या नोटा िापून त्या वाटफया म्हिजे देशाचे दाणरद्र्य नाहीसे होईल असे मानिे आहे, हे ना.र्ो. 
काळेलकराांचे म्हििे याबाबत णवचारात घेण्यासारखे आहे.³⁸  

 
श्री के. क्षीरसार्र याांनी बिोदे येथील वाङ्मय पणरषदेच्या अध्यक्षपदावरून बोलताना, भाषेच्या 

णवकासाबाबतचे आपले मट व्यक्त करताना म्हटले आहे की, शब्दाांची सांख्या वाढली आणि भाषेची सुबोधता 
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कमी झाली तर भाषेत वाढ झाली असे मी म्हिू शकत नाही.⁴⁰ णमरज येथील साणहत्य सांमेलनाच्या 
अध्यक्षपदावरून भाषि करताना त्याांनी आपफया या मताचा पुनरुच्चार करून सणमत्या नेमून करण्यात येिाऱ्या 
शब्दणनर्वमतीवर टीका केली आहे. शब्दाांसांबांधी कारखानदारी वृत्ती बाळर्ून केलेफया याांणिक शब्दणनर्वमतीमुळे 
शब्दसांख्या वेर्ाने वाढली तरी ते भाषेला हाणनकारकच होते आणि सूचकता, परांपरा, सहचारी कफपनाांचे वलय, 
सुर्मता इत्यादींकिे पुरेसे लक्ष णदले न रे्फयास नवणनर्वमत शब्द म्हिजे नुसत्या ताखात्यातील खुिा ठरतील 
असे त्याांनी म्हटले आहे.⁴¹ पणरिामकारक लेखनासाठी कृणिम शब्दसांपत्ती उपयोर्ाची ठरत नाही; शब्द भाषेतून 
कोशात आला पाणहजे, कोशातून भाषेत नव्हे, असे ना.र्ो. कालेलकराांनी साांणर्तले आहे.⁴²  
 

अथात त्याचा अथग कृणिम उपायाांनी शब्द भाषेत येउच शकत नाहीत असा नव्हे. भाषेच्या शब्दसांपत्तीत 
भर टाकण्यासाठी, पणरल््थतीची तशी मार्िी व णनकि असेल तर, कोश रचनेसारखे मार्ग अवलां णबिे आधुणनक 
भाषाणवज्ञानास मान्सय आहे. परांतु भाषेतील णवणशष्ट के्षिाांत वापरण्यासाठी कृणिमरीत्या केवळ शब्दकोश तयर 
करून भाषा समृद्धी होते हे म्हििे ध्वणनशास्त्दृष्या शास्त् णवरोणध आहे. शब्दकोशातील शब्द वापरसुलभ, रूढ 
होण्यायोग्य असतील तरच त्याांचा वापर वाढेल व शब्द प्रत्यक्ष व्यवहारात वापरले रे्फयानेच भाषा समृद्ध होईल. 
भाणषक णनयोजनाचा भार् म्हिून पाणरभाणषक शब्दाांची यादी करून, नवीन शब्द घिवनू भाषेची शब्दसांपत्ती 
वाढवता येते. पि ती शब्दसांपत्ती व्यवहारात वापरली जाण्यासारखी असेल तरच उपयुक्त ठरेल असे ना. र्ो. 
कालेलकर याांनी आपफया ‘मराठी भाषा : खोटा अणभमान काय कामाचा ?’ या लेखात आवजूगन साांणर्तले 
आहे.⁴³ भारतीय भाषाांवरील नव्या जबाबदाऱ्याांबाबत अणभप्राय व्यक्त करताना कालेलकराांनी असे म्हटले आहे 
की, अणधकाराच्या जोरावर आपफयाला वाटेल ते कता येईल हा सरकारी यांििेचा भ्रम आणि हट्ट दूर करिे हे 
जार्रूक टीकाकाराांचे काम आहे.⁴⁴ शासन नवणनर्वमत शब्दपयाय राज्यव्यवहारात वापरून रूढ करून शकते हा 
‘शा. व्य. म.’ काराांच्या दावा लोकशाही राज्यात णटकिारा नाही, असे कालेलकराांना सुचवायचे असावे. 
शब्दाांना वापरसुलभता नसेल तर ते णटकिार नाहीत, त्याांच्या वापराची जबरद्ती केली रे्लीच तर ती भाषा 
कृणिम ठरेल असा इशारा णवधानमांिळातील चचेच्या वेळी अनेक लोक प्रतीणनधींनीही णदला आहे.⁴⁵  
 

कें द्र शासनाच्या सकवा अन्सय राज्याांच्या प्रशासणनक परीभाषेशी महाराष्र शासनाची प्रशासणनक भाषा 
जुळती असावी ही शासनाची भणूमकाही काही व्यक्तींना तत्त्वतःच मान्सय नसफयाचे णदसते.  
 

शासनाचा पाणरभाणषक केशरचनेमारे् भारतीय भाषाांना समान शासकीय पणरभाषा असावी असा जो 
पणविा घेतलेला णदसतो तोच साफ चुकीचा आहे असे वसांत बापट याांनी ्पष्टपिे नमूद केले आहे.⁴⁶ सवग 
भारतीय भाषा जवळ आिून त्याांमधील अांतर कमी करण्याचे ्वप्न हे अव्यवहायग आहे असे काळेलकराांनी 
आपफया एका भाषिात साांणर्तले ⁴⁷ याबाबतचे आपले मट व्यक्त करताना णव.वा. णशरवािकर याांनी असे म्हटले 
आहे की, सवग राज्याांतील पयायाांत सारखेपिा पाणहजे अशी भणूमका असेल तर तीही बरोबर नाही. कारि तसे 
झाफयास चौदा राष्रीय भाषाांची यादी केवळ शोभेची होईल आणि सां्कृत शब्दाांचा हा ‘कें द्रीय’ तोफखाना पुढे 
करून त्याच्या आश्रयाने सहदीचे पायदळ मार्ून येिार नाहीच असे नाही!⁴⁸ अन्सय बऱ्याच व्यक्तींनीही असेच 
अणभप्राय व्यक्त केले आहेत. त्याांचा रोख बव्हांशी नवणनर्वमत शब्दपयायाांवर असफयामुळे त्या अणभप्रायाांचा उल्लेख 
तत्सांबांधीच्या नांतरच्या िेदकात केला आहे.  
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नििेचि  
 
प्रशासणनक मराठीतील पणरभाणषक समृद्धी म्हिजेच प्रशासणनक मराठीचा णवकास हे शासनप्रिीत 

समीकरि ्वीकाराहग नाही. पणरभाषेचा णवकास हे भाषेच्या णवकासाचे साधन आहे, साध्ये नव्हे. त्या समृद्ध 
पणरभाषेचा वापर भाणषक व्यवहारात सुलभतेने केला जाईल त्या वळेीच भाषेचा खऱ्या अथाने णवकास होईल. 
कारि भाषाव्यवहारातील सहभार्ी लोकाांमध्ये पणरिामकारक सांवादसां्थापन करण्याइतकी क्षमता असिारी 
भाषा म्हिजेच णवकणसत भाषा होय.  
 

भाषेचे णनयोजन कता येते, केशरचनेने शब्दभाांिार समृद्ध कता येते, ही र्ोष्ट आधुणनक भाषाणवज्ञानास 
मान्सय असली तरी हे णनयोजन भाषेच्या ्वाभाणवक प्रवृत्तीच्या णवरुद्ध असेल तर यश्वी होत नाही. “शासे्त् 
हातात असली तरी लढिाऱ्याच्या अांर्ात कतृगत्व हव,े नाही तर मानापमानातील लक्ष्मीधरासारखी अव्था 
व्हायची !” या अथाचे र्.प्र. प्रधानाांचे भाषेबाबतचे णवधान शब्दभाांिारास तांतोतांत लार्ू होते.⁴⁹ कोशातील शब्दाांची 
सांख्या णकतीही हजाराांनी वाढवली तरी जोपयंत ते वापरात येतील अशी सुलभता त्या शब्दाांत नाही तोपयंत ते 
कोशातच पिून राहतील. शब्दाांचे मूळ प्रयोजन सुलभ, नेमकी अथाणभव्यक्ती हे असते. प्रशासणनक मराठी भाषा 
समजून घेण्यासाठी पदोपदी कोशाची र्रज भासू लार्ली तर कोशाांद्वारे प्रशासणनक शब्दाांची णवपुलता व 
णवणवधता उदांि वाढफयाचे णसद्ध होत असूनही भाषा णवकणसत झाली असा दावा कता येिार नाही. हे नव ेशब्द 
अपणरणचत असले तरी भाषेच्या पर्परप्रभावाच्या तत्त्वानुसार सरावाने समजू शकतील असे ‘शा.व्य.म.’ काराांचे 
म्हििे आहे.⁵⁰ परांतु असा सराव होण्यासाठी ते शब्द अनेक वष े रुळाव े लार्तील आणि बोजि, उच्चारदुलगभ 
शब्द भाषेत – अर्दी सावगभौम राजकीय सते्तने प्रयत्न करूनही – रुजू शकत नाहीत, हा आजवरचा मराठी 
भाषेचा इणतहास आहे.  
 

णशवाजीमहाराजाांनी तयार करवनू घेतलेफया राज्यव्यवहार कोशाचे उदाहर या बाबतीत लक्षात 
घेण्यासारखे आहे. राज्यव्यवहार कोशातील शब्द सां्कृतणनष्ठ सकबहुना बव्हांशी सां्कृतच आहेत. हे शब्द 
नांतरच्या काळात रूढ होऊ शकले नाहीत हे या ग्रांथाच्या ‘प्रशासणनक मराठीची पूवगपरांपरा’ या प्रकरिामध्ये 
आपि पाणहले आहे. याचे कारि नांतरच्या राज्यकत्यांनी ते शब्द रूढ करण्याचे जािीवपूवगक प्रत्यत्न केले 
नाहीत सकवा त्याांना तशी फुरसत णमळाली नाही असे मानले जाते. नांतरच्या राज्यकत्यांनी णशवाजीराजाांच्या 
भाणषक धोरिाचा पाठपुरावा का केला नसावा याचा जरा अणधक खोलकर जाऊन णवचार केला तर असे लक्षात 
येते की राज्यव्यवहारकोशातील बहुसांख्य शब्द उच्चारण्यास कठीि, जोिाक्षरयुक्त व बोजि असफयामुळे त्या 
शब्दाांचा वापर दैनांणदन प्रशासन व्यवहारात करिे नांतरच्या राज्यकत्यांस रै्रसोयीचे वाटले असाव.े तीन शतके 
रूढ झालेले पणरणचत शब्द सोिून हे नवे व वापरण्यास कठीि असे शब्द वापरण्याची सक्ती प्रशासन यांििेवर 
केली तर णतची कायगक्षमता बोजि भाषेच्या ओझ्याखाली खुरटेल अशी धा्ती नांतरच्या राज्यकत्यांस वाटली 
असावी, हे तकास पटिारे आहे. प्रशासणनक भाषेवरील फारसीचा प्रभाव दूर करिे या हेतूने पे्रणरत होऊन 
राज्यव्यवहारकोशाची रचना करणवली रे्ली होती. त्यातील शब्दाांचा वापर प्रजेला सोयीचा वाटेल सकवा नाही 
हा णवचारही करण्याची त्या वळेी र्रज वाटली नव्हती. प्रशासणनक भाषेचा वापर बव्हांशी प्रशासन यांििा व 
राज्यकते याांच्यापुरताच मयाणदत होता. असे असूनही बोजिपिा व जोिाक्षरयुक्तता या दोषाांमुळे 
राज्यव्यवहारकोशातील शब्द नांतरच्या काळात रूढ होऊ शकले नाहीत, मारे् सारले रे्ले. या इणतहासातील 
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उघि सत्यावरून आपि धिा घेऊन पुढील भाणषक णनयोजनाची णदशा णनणित करिे आवश्चयक आहे. असे केले 
नाही तर पुढील णपढी आपिास जाब णवचारफयाणशवाय राहिार नाही. आचायग अिे याांनी एका जाहीर सभेत 
बोलताना म्हटले होते की, जो इणतहासाला दिपतो त्याला इणतहास दिपफयाणशवाय राहत नाही असा इणतहास 
आहे. या सावगकालीन सत्याचा पिताळा भाणषक के्षिातही येिे अटळ आहे.  
 

पणरभाषेचा णवकास सकवा पाणरभाणषक शब्दाांची णवणवधता व णवपुलता हे भाषेच्या णवकासाचे साधन आहे, 
अांणतम साध्य नव्हे, याचे भान प्रशासणनक मराठीच्या णवकासाचे प्रयत्न करताना ठेविे आवश्चयक आहेच. 
त्याखेरीज, प्रशासणनक मराठी हा भाषा प्रकार म्हिजे प्रमाि मराठीचे कायगके्षिणवणशष्ट असे रूप असून णवणशष्ट 
कायासाठी, णवणशष्ट अणतभाणषक प्रयोजनासाठी णतचा वापर व णवकास करायचा आहे याचेही भान ठेविे 
आवश्चयक आहे. यापूवीच्या ‘प्रशासणनक मराठी : भाषाणवज्ञानाच्या दृष्टीकोनातून’ या प्रकरि एक मध्ये णवषद 
केफयाप्रमािे, कायगके्षिणवणशष्ट भाषा प्रकारचा णवकास सकबहुना अल््तत्वच त्याचा सामाणजक सांदभातील 
समपगकतेवर आणि मुलभतू व अणधभाणषक प्रयोजनाच्या यश्वीतेवर अवलां बनू असते हे लक्षात ठेवले पाणहजे. 
प्रशासनात मराठीचा वापर करण्यामार्ील प्रयोजन मराठी भाणषक राज्यात बहुसांख्य जनतेला कळेल अशा 
भाषेत राज्यकारभार चालवा हे होते. यापूवीच्या पणरच्िेदात नमूद केफयाप्रमािे केवळ प्रादेणशक भाषेचा 
प्रशासनाचे माध्यम म्हिून वापर केफयाने हे प्रयोजन साध्य होिार नाही. प्रशासनात वापरले जािारे प्रादेणशक 
भाषेचे रूप त्या त्या णनज्भाणषक जनतेला आकलन होईल असे हव,े तरच ते प्रयोजन साध्य होईल. खऱ्या अथाने 
ते साध्य होईल अशा रीतीने प्रशासणनक मराठी भाषेचा णवकास घिविे आवश्चयक आहे. या मूलभतू उणद्दष्टाच्या 
दृष्टीने णवघातक होईल असे कोितेही तत्त्व त्याज्य सकवा णनदान दुय्यम दज्याचे मानिे आवश्चयक आहे.  

प्रशासणनक मराठीचा णवकासाबाबत आपली मते वा भणूमका माांिताना शासनाच्या वतीने केले रे्लेले 
णलखाि सकवा णवणवध व्यक्तींच्या प्रणतणक्रया याांमध्ये भाषेच्या णवकासामध्ये वाक्यरचना व णतच्या साह्याने 
अथाणभव्यक्ती या घटकास उणचत न्सयाय णदला रे्ला नसफयाचे लक्षात येते. प्रशासणनक मराठीचा णवकास म्हिजे 
केवळ पाणरभाणषक पयायाांची समृद्धी – अणधक सूक्ष्मतः साांर्ायचे तर वापरसुलभ पाणरभाणषक पयायाांची समृद्धी 
– नव्हे. प्रशासन के्षिातील मराठीची सांवादसां्थापनक्षमता प्रभावी व यथोणचत होिेही आवश्चयक आहे हे लक्षात 
घेिे जरुरू आहे. भाषेची सांवादसां्थापनक्षमता ही शब्दयोजनेइतकीच वाक्यरचनेवरही अवलां बनू असते सकवा 
‘वाक्य’ हा सवांत महत्त्वाचा अथगपूिग शब्दसमूह असतो. त्यामुळे अथाणभव्यक्तीच्या व सांवादसां्थापनक्षमतेच्या 
दृष्टीने प्रशासणनक मराठीच्या णवकासाच्या प्रयत्नात या घटकाकिे शब्दयोजनेइतकेच सकबहुना त्याहूनही 
अणधक लक्ष देिे आवश्चयक आहे. याबाबतचे अणधक णववचेन याअर्ोदरच्या ‘पणरिामकारक 
सांवादसां्थापनातील यशापयश’ या प्रकरिात येऊन रे्लेले आहेच.  
 

आधुणनक प्रशासणनक मराठीच्या णवकासात अनुवाणदत प्रशासणनक मराठीचेही फार मोठे व महत्त्वाचे 
्थान आहे. प्रशासणनक मराठीच्या णवकासाची चचा करताना अनुवादप्रणक्रया व प्रशासणनक अनुवादाचे ्वरूप 
याांचाही परामशग घेिे आवश्चयक आहे. याबाबत पुढील ्वतांि प्रकरिात तपशीलवार णववचेन केले आहे.  
 

हिदीशी समन्िय : राष्रीय एकात्मतेच्या धोरिाला पूरक म्हिून प्रशासणनक मराठीतील शब्दपयाय 
सांघभाषेतील शब्दपयायाांशी जुळते ठेवण्याचा प्रयत्न करण्यास तत्त्वतः णवरोध असण्याचे कारि नाही. सवग 
भारतीय भाषाांना सामाइक पाणरभाणषक पयाय असावते हे तत्त्व पाळण्यासाठी ज्या राज्यातील लोकाांना आपला 
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मतदानाचा हक्क जार्रूकतेने बजाविे शक्य व्हावे म्हिून प्रादेणशक भाषा प्रशासनात वापरण्याचे ठरवले त्या 
राज्यातील जनतेलाच अनाकलनीय वा कृणिम वाटेल अशी शब्दयोजना ्वीकारिेही अत्यावश्चयक आहे असे 
म्हििे उणचत ठरेल का, हाच खरा महत्त्वाचा प्रश्चन आहे. अन्सय प्राांताांतही कळावेत अशा रीतीने बनवलेले नवे 
सां्कृतणनष्ठ शब्द त्याांच्याांतील काही रु्िधमांमुळे मूळ प्राांतातच सवांना कळत नसतील तर त्याांचा उपयोर् 
काय? भा. शां. भिरे् याांनी म्हटफयाप्रमािे प्रत्येक राज्यातच ही नवी शब्दयोजना कळिारा एक खांि व न 
कळिारा दुसरा खांि असे दोन खांि पििारे असतील तर भारतीय एकात्मतेची कफपनाच णशल्लक राहत नाही.⁵¹ 

अपणरणचत वाटिारे सवगच सां्कृतणनष्ठ पयाय दुबोध असतीलच असे नव्हे हे अपणरणचत शब्दाांचा अथग त्याांच्या 
वारांवार वापरानांतर सरावाने समजूही लारे्ल हे खरे; परांतु मुळातच मराठीत कृणिम वाटेल, वापरण्यास कठीि 
व बोजि असफयामुळे रुळिार नाही आणि मूळ इांग्रजीच्या सांदभांणशवाय सकवा सां्कृत कोशाच्या मदतीणशवाय 
सुणशणक्षत व्यक्तीसही समजिार नाही अशी शब्दयोजना एकरूपतेच्या हव्यासापायी, अपणरहायग आहे म्हिून 
लादिे उणचत ठरिार नाही. भाषा लादण्याच्या या प्रवृत्तीचे विगन कालेलकराांनी ‘अणधकाराच्या जोरावर वाटेल 
ते करता येईल हा सरकारी यांििेचा भ्रम व हट्ट आहे’ असे केले आहे.⁵²  
 

या बाबतीत णक्र्टल आणि िेव्ही याांनी णदलेला इशाराही णवसरता कामा नये. कोित्याही के्षिातील 
वापरासाठी नवीन शब्द णनमाि करताना ज्याांच्यासाठी ते शब्द बनवायचे आहेत त्याना रुचतील व पाचातील 
असेच शब्द बनणविे जरूर असते. त्या भाषेचा वापर करिाऱ्याांकिून त्याांचा प्रखर प्रणतकार होण्याची शक्यता 
राहिार नाही अशी काळजी घेऊन शब्दाांची णनर्वमती करिे आवश्चयक असते, असे त्याांनी ्पष्टपिे म्हटले आहे.⁵³  

याखेरीज जय सहदी भाषेशी एकरूपता असावी म्हिून हे शब्द आपि ्वीकारायचे त्या सहदी भाषेत तरी 
असे सां्कृतणनष्ठ बोजि व दुबोध शब्द रुळण्यासारखे आहेत का ? सकवा सहदीभाषी जनतेस वा प्रशासन यांििेस 
तरी ते समजू शकतात का ? – याचाही शोध घेिे आवश्चयक आहे. इ.स. १९७८ मध्ये णदल्ली णवद्यापीठाच्या 
भाषाणवज्ञान णवभार्ातफे व युणनसेफच्या साह्याने एका सरकारी णनयमपुल््तकेच्या सहदी अनुवादाच्या भाषेची 
आकलनीयता (इांटेणलणजणबणलटी) व सांवादसां्थापनक्षमता (कम्युणनकणबणलटी)याांबाबत सांशोधन करण्यासाठी 
एक प्रकफप पार पािण्यात आला. या प्रकफपाच्या अहवालात रवीन्सद्रनाथ श्रीवा्तव याांनी अनेक उदाहरिे 
देऊन असे म्हटले आहे की, सां्कृतणनष्ठ बोजि शब्दाांमुळे भाषेची आकलनीयता व सांवादसां्थापनक्षमता याांवर 
प्रणतकूल पणरिाम झाफयाचे आढळते. श्रीवा्तव याांचा हा अणभप्राय पुरेसा बोलका आहे.⁵⁴  

 
ििशब्दनिर्ममतीची प्रनक्रया 

 
आधुणनक प्रशासनाला हाताळाव्या लार्िाऱ्या णवषयाांची णवणवधता तसेच प्रशासनाची बदललेली 

कायगपद्धती यामुळे प्रशासनके्षिात यापूवी प्रचणलत असिाऱ्या शब्दसांपत्तीच्या आधारावर आधुणनक प्रशासणनक 
मराठीची रु्जराि होने अशक्य आहे हे सवगमान्सय आहे. काळाची णनकि म्हिून योजनाबद्ध प्रयत्न करून 
कोशरचनेद्वारे प्रशासणनक मराठीतील शब्दभाांिार वाढवता येईल हे आधुणनक भाषाणवज्ञानासही मान्सय आहे. 
सकबहुना कोशरचनाांद्वारे प्रशासणनक मराठीच्या णवकासाचा प्रशासणनक मराठीतील शब्दसमृद्धी हा पणहला व 
महत्त्वाचा टप्पा आहे. हा पणहला टप्पा र्ाठण्यासाठी उणचत णदशनेे वाटचाल केली जाण्यावरच साधकबाधक 
चचा करताना नवशब्दणनर्वमतीच्या प्रणक्रयेबाबत णवणवध दृष्टीकोन णहरीरीने माांिण्यात आले आहेत. त्या सवांचा 
णवचार करता शब्दसांपत्तीची णवणवधता व णवपुलता साध्य करण्याचे प्रयत्न करताना कोिती पद्धती वापरली 
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जावी व कशा रीतीने वापरली जावी, शब्दाांच्या णनविीमध्ये वा घिविुकीमध्ये कोिती तत्त्व े पाळली जावीत 
याबाबतची शासनाची भणूमका व धोरि आणि णवणवध के्षिाांतील व्यक्तींची प्रणतणक्रया याांत तफावत णदसून येते.  
 
मिाराष्ट्र शासिाची भूनमका  
 

प्रशासणनक भाषेच्या ्वरूपाबाबतच्या शासनाच्या भणूमकेमुळे, त्या अनुषांर्ानेच णतच्या 
नवशब्दणनर्वमतीबाबतचे शासनाचे धोरि त्या भणूमकेशी जुळते असे झाले आहे. प्रशासणनक भाषा ही शास्त्ीय व 
ताांणिक भाषेच्याच र्टातील असफयामुळे त्या के्षिातील शब्दणनर्वमतीसाठी वापरली जािारी पद्धतच प्रशासणनक 
शब्दणनर्वमतीसाठी वापरली जावी असे शासनाचे मट आहे. या नव्या पणरभाषेचा रूढ वा प्रचणलत शब्दाांना णवरोध 
असण्याचे कारि नाही, असे साांणर्तफयानांतरही असे प्रचणलत शब्द पणरभाषेच्या लक्षिात बसू शकत असतील 
तर अशी अट घालिे ‘शासनव्यवहारात मराठी’ कराांना जरूर वाटले आहे.⁵⁵ शक्य तेथे भाषेतील रूढ शब्द 
वापरण्यास शासन तयार असले तरी ‘णजथे लोकव्यवहारात रूढ असलेले शब्द घेताफय्मुळे भाषेचा िौल 
णबघितो आणि णजथे णनत्य नवीन नवीन सांकफपना आपफया जीवनात येत आहेत णतथे नवीन शब्द घिविे वा 
वापरिे अणनवायग होते असे शासनाचे मत आहे.⁵⁶  
 

प्रशासनाची भाषा सामान्सय व्यवहारातील भाषेपेक्षा वरे्ळी असिे अणनवायग असफयामुळे प्रशासनातील 
शब्द सामान्सय व्यवहारातील भाषेतील शब्दाांपेक्षा शक्यतोवर णभन्न असावते व आांतरराज्यीय आकलणनयतेसाठी, 
बहुताांश भारतीय भाषाांची जननी असलेफया सां्कृत भाषेवर आधाणरत अशीच शब्दयोजना तयार केली जावी, 
वापरली जावी व रूढ व्हावी असे शासनाचे धोरि असफयाचे नमूद करण्यात आले आहे.⁵⁷ तसेच सां्कृतमधून 
णनविलेले वा त्याआधारे बनणवलेले शब्द अपणरणचत असफयामुळे सामान्सय भाषेतील रूढ शब्दाांपेक्षा त्याांचे 
वरे्ळेपि णटकून राहील हीही सोय त्यामारे् आहे.⁵⁸ 

  

पणरभाषेच्या बाबतीत सां्कृतचा आधार घेिे हे मराठी भाषेच्या सहजणसद्ध प्रवृत्तीला धरूनच होईल 
असा शासनाचा णवश्वास आहे.⁵⁹ सां्कृतणनष्ठतेमुळे प्रशासणनक भाषेतील शब्दयोजना दुबोधवा बोजि होत 
असली तरी ते समथगनीय आहे अशी शासनाची भणूमका प्रथमपासूनच होती. ‘शासनव्यवहारात मराठी’ मधील 
“...तेव्हा ताांणिक वा शास्त्ीय पणरभाषेच्या बाबतीत (यात प्रशासणनक पणरभाषाही आली) ज्याांच्यासाठी ती तयार 
करण्यत येिार आहे व जे ती वापरािार आहेत त्याांच्या दृष्टीनेच णतचा सोपेपिा ठरू शकतो” सकवा 
“....प्रशासनाची पणरभाषा ही जनतेची सामान्सय व्यवहारभाषा राहू शकत नाही”⁶¹ या णवधानाांवरून शासनाची ही 
भणूमका ्पष्ट होते. प्रशासणनक भाषा ही फक्त प्रशासन याांिानेच्याच वापराची आहे असे शासनाचे म्हििे आहे. 
प्रशासनके्षिातील जनतासांपकाची भाषा थोिीफार सामान्सय जनतेच्या पातळीवर येण्यास हरकत नाही असे 
म्हित असतानाच, त्याही के्षिात णवणशष्ट मान्सय पणरभाषा ्वीकारावीच लारे्ल असे नमूद करिे शासनास 
आवश्चयक वाटते.⁶² प्रशासनाची भाषा सामान्सय लोकाांसाठी नमून प्रशासकाांसाठी आहे, कारि प्रशासन यांििेला 
भाषेद्वारे प्रशासनाचे काम पार पािायचे असते हे या भणूमकेचे मूळ अणधष्ठान आहे. 

  
सां्कृतणनष्ठतेमुळे प्रशासणनक भाषेतील शब्दयोजना दुबोधवा बोजि होत असली तरीही ते अपणरहायगच 

आहे, ही शासनाची भणूमका भाणषक धोरिाच्या योजनाबद्ध अांमलबजविीची दोन दशके सांपत आफयानांतरही 
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कायां आहे, असे महाराष्र शासनाच्या दोन सांबांणधत अणधकाऱ्याांच्या णनवदेनाच्या वृत्तपिातील प्रतीवृत्तावरून 
णदसते.⁶³ सामान्सय मािसाच्या दृष्टीने पणरभाषा ही काही प्रमािात दुबोध व अनाकलनीय राहिार हे धरूनच 
चालायला हव,े असे काणनटकराांनी राजभाषा वषात णदलेफया एका मुलाखतीत आवजूगन साांणर्तले आहे.⁶⁴ 

पणरभाषेच्या के्षिात भोंर्ळपिा चालत नाही व काटेकोरपिासाठी दुबोध शब्दही पत्करिे भार् आहे असेच 
शासनाचे ्पष्ट मत आहे, असे महाराष्र शासनाच्या मांिीमहोदयाांनी साांणर्तफयाचे वृत्त वृत्तपिाांत आले होते.⁶⁵ 

याखेरीज सां्कृत-मराठीचे रक्तामाांसाचे नाते असफयामुळे सां्कृतोद्भव शब्द घेिे केव्हाही इष्ट होय. ते शब्द 
भाषेशी लवकर एकरूप होतात व त्याांपासून इतर अनुषांणर्क शब्दही तयार होऊ शकतात, असे साांर्ून 
काणनटकराांनी सां्कृताधाणरत प्रशासणनक शब्दयोजनेचे समथगन केले आहे.⁶⁶ उदाहरि म्हिून त्याांनी णवधी – 
वैध – अवैध – णवधीमान्सय – णवणधसांमत – णवणधणवरुद्ध – णवधेयक हे शब्द णदले आहेत.  

  
प्रशासन के्षिात सध्या रूढ असलेले इांग्रजी शब्द जसेच्या तसे उचलून मराठीत सामावनू घेिे शासनास 

मांजूर नाही. परभाषेतून शब्दाांची उसनवारी ठरिे हा शब्दसमृद्धीचा एक मार्ग असला तरी रूढ असलेले इांग्रजी 
शब्द सवांना समजतात म्हिून जसेच्या तसे घेतले तर ते भाणषक परांपरेला सोिून होईल असे शासनाला वाटते. 
अशा शब्दाांच्या ्वीकारामुळे मराठी भाषेत केवळ क्रीयापदेच मराठी ठरतील अशी भीती भाषा सांचालाकाांनी 
व्यक्त केली आहे. त्याांच्याच शब्दाांत साांर्ायचे तर “त्यामुळे भाषेची ढब, धाटिी व िौल णबघिेल, तसेच भाषेचा 
पारांपणरक समतोल ढलण्याचा धोकाही उद्भवेल व ती एका परीने भाषेची हानीच समजावी लारे्ल.”⁶⁷ आधुणनक 
प्रशासणनक के्षिाचा आज इतक्या नवीन के्षिाांशी सांबांध येत असतो की त्या त्या के्षिात मराठीचा वापर 
करण्यासाठी रूढ मराठी शब्द णमळिे दुरापा्त होते व त्याखेरीज रूढ शब्दाांना णचकटलेफया ्थूल व णशणथल 
अथापेक्षा वरे्ळा सकवा काटेकोर, असांणदग्ध व अनन्सय अथग सूणचत करण्यासाठी नवीन शब्द बनविेच णकत्येकदा 
श्रेय्कर सकबहुना आवश्चयक ठरते असा त्याांचा एकां दरीत रोख णदसतो.  

 
अन्यांच्या प्रनतनक्रया ि मते 
  

शासनाच्या नवशब्दणनर्वमतीबाबतच्या सकवा शब्दवापराबाबतच्या धोरिाबाबत जनतेच्या णवणवध 
के्षिाांतील घटकाांची प्रणतणक्रया सांणमश्र असफयाचे णदसून येते. अणखल भारतीय आकालणनयतेसाठी वा राष्रीय 
एकात्मतेसाठी मराठीच्या प्रकृतीला न पचिारे सां्कृतणनष्ट पयाय ्वीकारायला मराठी मन तयार नाही. परांतु 
सां्कृतची नवशब्दणनर्वमतीक्षमता व णतचे मराठीशी असलेले नाते मान्सय असफयामुळे सां्कृतणनष्ठ पयायाांस मराठी 
मनाचा तत्त्वतः णवरोध नाही असे णदसते. सां्कृताधाणरत शब्दपयायाांस णवरोध आहे तो त्याांच्या बोजितेमुळे, असे 
णदसून येते. तसेच इांग्रजी भाषेतील सोपे व रूढ शब्द काढून टाकून तेथे नवणनर्वमत बोजि, दुबोध, कृणिम शब्द, 
भाषेच्या अल््मतेच्या बुरख्याखाली आिून ठेवण्यास णवरोध आहे असे णदसते. 

  
जिसामान्यांस अिाकलिीय : सामान्सय जनतेला प्रशासणनक शब्द कळले नाहीत तरी फारसे णबघित 

नाही ही महाराष्र शासनाची भणूमका अनेकाांस अमान्सय असफयाचे णदसते. मराठी साणहत्य सांमेलनाच्या 
अध्यक्ष्थानावरून बोलताना णव.वा.णशरवािकराांनी असे ्पष्टपिे म्हटले की, लोकाांशी असलेला सवग्पशा 
सांबांध हेच शासकीय पणरभाषेचे प्रमुख प्रयोजन आहे. णतच्या अल््तत्वाचे प्रमुख कारिे आहे. शब्द वणहवाटीत 
येण्यासारखे, शक्य तेवढे पणरणचत, उच्चाराला सोपे आणि सवगसामान्सयाांस मूळ ्वरुपात पेलतील असे हवते.⁶⁸ 
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“सामान्सय नार्णरक, लोकप्रणतणनधी, मांिी, अणधकारी वर्ग याांना ही भाषा न कळली तरी हरकत नाही” या भाषा 
सल्लार्ार मांिळाच्या भणूमकेचे विगन करताना ना.र्ो. कालेलकराांनी ‘वा्तव दृष्टीचा सहानुभणूतशून्सय अभाव’ 
असे शब्द वापरले आहेत.⁶⁹  

 
सरकारी मराठीमधील अनेक बोजि शब्दाांवर टीका केफयानांतर पु.ल. देशपाांिे याांनी असे म्हटले आहे 

की, प्रशासणनक मराठीमधील नवणनर्वमत शब्द बहुजन समाजला समाजातील असे हवते. औपचाणरक भाषेतील 
शब्द चपखल हवा, पि पाांणित्य दाखविारा नको.⁷⁰  

 
रूळलेले इंग्रजी शब्द : राजभाषा णवधेयकावर णवधान सभेत बोलत असताना के.एस.धाणरया याांनी 

मराठी जनतेच्या भावना लोकप्रणतणनधी या नात्याने बोलून दाखणवफया होत्या. त्या वेळी ते म्हिाले होते, “मराठी 
ही आपली माता, पि इांग्रजी ही मावशी मानली तर आईवर पे्रम करिाऱ्याने मावशीचा दे्वष का करावा हे 
समाजात नाही.”⁷¹ इांग्रजी रूढ शब्द काढून टाकून नवणनर्वमत सां्कृत शब्द लादिे म्हिजे बुणद्धमांताांचे वचग्व 
प्र्थाणपत करिे आहे अशी भावना णनमाि झाफयाचे णदसते. ‘बुलिोझर ड्रायवर’ ऐवजी ‘बलीवदगयांिचालक’ हा 
शब्द आििे म्हिजे शतेकाऱ्यास पणरचयाने समजिारा शब्द हुसकावनू लाविे होय, असे िी.बी. पाटील याांनी 
याच चचेत म्हटले आहे.⁷² ‘क्लाकग ’ या खेिोपािी कळिाऱ्या शब्दाऐवजी ‘णलणपक’ हा शब्द तयार केफयाबद्दल 
एम.पी. णलमये याांनी टीका केली आहे.⁷³ रुळलेफया इांग्रजी शब्दाांना मराठी भाषेतून कापून काढिे म्हिजे 
सोवळेपिा नव्हे असे म्हिून त्या शब्दाांबाबत उदार धोरि ्वीकाराव,े असे द.वा. पोतदार याांनी सुचणवले आहे.⁷⁴ 

समाजात रूढ असलेले सजगन (शफयचीकीत्सर), वायरलेस (णबनतारी यांि), इांणजणनयर (अणभयांता), िेपो 
(आर्ार), प्लां बर (नळ कारार्ीर), वफेिर (साांधता) असे शब्द टाळफयाबद्दल भिरे् याांनी नापसांती व्यक्त केली 
आहे.⁷⁵ प्रशासणनक के्षिातील शब्दसांपत्ती सां्कृतणनष्ठ करण्यामारे् इांग्रजी भाषेचा कलां क धुऊन काढिे ही 
शाद्धीकरिाची भणूमका मुलाशी आहे असा आरोप काळेलकराांनी आपफया ‘नवमराठीची णनर्वमती’ या लेखात 
केला आहे.⁷⁶ भाषाशुद्धीचे प्रवतगक ्वातांवयवीर सावरकर याांनीही “ज्या परदेशी व्तू आपफयाकिे नव्हत्या, 
त्यामुळे ज्याांना आपले जुने शब्द सापित नाहीत वा सुटसुटीत नव ेशब्द बनणविे दुघगट वाटते ते परकीय शब्द 
घेण्यास प्रत्यावास नसावा” असे म्हटले आहे.⁷⁷ ‘सोपेपिाखातर क्वणचत इांग्रजी शब्दही घेतले पाणहजेत. 
हायकोटग, कौल्न्ससल, ्टेशन याांसारखे शब्द अणशणक्षताांपयंत पोचले आहेत. त्याांचे बोजि भाषाांतर करण्याचे बांद 
केले पाणहजे” असे आपले मट श्री. के. क्षीरसार्ाराांनी एका भाषिात व्यक्त केले आहे.⁷⁸  
 

हिदीशी समन्िय : सां्कृत भाषेवर आधाणरत शब्द तयार केफयास णतचे अणखल भारतीय पातळीवरून 
आकलन होईल सकवा एका शब्दावरून अनेक सांबांणधत शब्द तयार कता येतील हे मान्सय होत असले तरी अन्सय 
राज्याांत कळावते म्हिून मराठीच्या प्रकृतीला न रुचिारे व न पचिारे शब्द ्वीकारफयास मराठी भाषा कृणिम 
होईल असे मतही प्रचणलत णदसते. सहदीमधील सूचना (माणहती), णशक्षा (णशक्षि), रक्षा (रक्षि), णनवाचन 
(णनवििूक), अनुरोध (णवनांती), पणरवार (कुटुांब), आपत्ती (आपेक्ष), सनदा (णनषेध) असे अनेक शब्द उद्धतृ 
करून कालेलकर म्हितात, “हे शब्द मराठीत रूढ झाफयाने राष्रीय एकता णनमाि होईल असे मानिे म्हिजे 
व्तूल््थतीकिे पाठ णफरवनू णनरथगक खटाटोप करिे आहे.”⁷⁹ मराठीचे मराठीपि हरवफयाची खांत व्यक्त 
करताना नवशब्दणनर्वमती करिारे “णदल्लीकिून येिाऱ्या राघुणवरी लाटेपुढे मान लववीत आहेत” याचे दुःख श्री. 
के. क्षीरसार्राांनी उघिे केले आहे.⁸⁰ रा.भा. रु्प्ते याांनी ‘पिपेटी’ या सदरामध्ये सावगणिक समानतेसाठी सहदी वा 
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सां्कृत शब्द ्वीकारण्याच्या धोरिावर किक टीका करताना असे म्हटले आहे की, “सहदीने व सां्कृतने अन्सय 
भाषाांवर आक्रमि करण्यासाठी णदलेफया परवानर्ीचे र्ोंिस नाव म्हिजे सावगणिक समानता ! ... समानता ही 
कफपना रम्य पि अव्यवहायग आहे. ्वतःचे चाांर्ले शब्द टाकून ल्क्लष्ट शब्द णनवििे हा एकतफी बावळटपिा 
करून समानता येिार नाही.”⁸¹  
 

िव्या संकल्पिा ि ििे शब्द : ज्या सांकफपनाांसाठी मराठी भाषेत अन्सय शब्द रूढ नाहीत त्या व्यक्त 
करण्यासाठी नवीन शब्द बनणवण्यास णवरोध णदसत नाही, पि ज्यासाठी सोपे शब्द रूढ आहेत त्या सांकफपना 
व्यक्त करण्यासाठी अपणरणचत सां्कृत शब्द रूढ करण्यास णवरोध आहे असे णदसते. ‘आदेश ह्या नवीन 
अपणरणचत शब्दाऐवज ‘हुकूम’ हा रूढ शब्द घ्यावा असे र्.णद. मािर्ूळकर याांनी सुचवले आहे.⁸² ‘ग्राहक’ ऐवजी 
‘उपभोक्ता’ का म्हिायचे ? असे म्हिून ‘पे्रक्षक-र्लरी’ ऐवजी ‘पे्रक्षकवीथी’ हा शब्द वापरफयाबद्दल 
एस.पी.णलमये याांनी टीका केली आहे.⁸³ ‘णहशबे’ ऐवजी ‘लेख’ आणि ‘मोजिीदार’ ऐवजी ‘सवेअर’, ‘बोटाचा 
ठसा’ ऐवजी ‘अांरु्णलमुद्रा’, ‘णहशबेतपासनीस’ ऐवजी ‘लेखापरीक्षक’ असे शब्द वापरण्याचा आग्रह धरफयाबद्दल 
र्.प्र. प्रधान याांनी टीका केली आहे.⁸⁴ ‘हुांििावळीचा दर’, ‘महसूल’ हे शब्द रूढ असताना ‘णवणनमयाचा दर’, 
‘राज्व’ असे शब्द सकवा ‘बढती’ ऐवजी ‘पदोन्नती’ असे शब्द बनणवफयाबद्दल ‘महाराष्र टाइम्स’ या दैणनकाच्या 
सांपादकीय लेखात तीव्र णनषेध व्यक्त केला रे्ला आहे.⁸⁵ ‘मुद्दाम नवे शब्द णनमाि करून रूढ असलेले शब्द 
शास्त्ीय नाहीत या सबबीवर काढून टाकिे अत्यांत कोत्या बुद्धीचे लक्षि आहे” असे कालेलकराांनी रोखठोकपिे 
नमूद केले आहे.⁸³  

 
ििे शब्द ि संस्कृत निष्ठता : शासनाच्या नवणनर्वमत शब्दाांवर प्रणतकूल टीका करिाऱ्याांचा शासनाच्या 

नवणनर्वमतीणवषयक धोरिास सवांत अणधक णवरोध आढळतो तो सां्कृतणनष्ठ शब्द बोजि असले तरीही 
अपणरहायग आहेत या भणूमकेमुळे, असे णदसते. येथे नवीन शब्द णनमाि करिे आवश्चयक आहे त्या णठकािी 
सां्कृतचा आधार घेिे एवढेच धोरि नसून सां्कृत शब्दाांचा हव्यास म्हिून, प्रशासणनक मराठीचा वरे्ळेपिा, 
प्रणतष्ठा, िामिौल, भारद्तपिा णसद्ध करण्यासाठी व णटकणवण्यासाठी सां्कृतणनष्ठ पयाय ्वीकारले जातात 
असा सूर अनेक टीकाकाराांच्या मनाांतून णनघतो. णवणशष्ट वर्ाचे श्रेष्ठत्व वा वचग्व कायम राहाव ेआणि प्रशासणनक 
मराठी सामान्सय जनतेला अनाकलनीय वा दुबोधाच राहावी अशा दुष्ट हेतूनेच हा सां्कृतणनष्ठतेचा अणतरेक आला 
आहे असे आरोपही केले रे्फयाचे णदसते.⁸⁵ सां्कृत शब्दाचा ्वीकार करण्याचे ठरवण्यापूवी तो शब्द मराठीत 
कृणिमपिा आिीत नाही ना ? मराठीत रुळण्याइतका तो उच्चारसुलभ आहे ना ? तो मराठीच्या सामाणजक 
सां्कृतीशी णवसांर्त नाही ना ? .... या र्ोष्टी णवचारात घेण्याची काळजी प्रशासणनक मराठीच्या णवकासाच्या 
प्रयत्नात असिाऱ्या व्यक्तींकिून घेतली जात नाही, असाही एक मतप्रवाह जािवतो. ्नाक्सृतोद्भव शब्दाांचे 
समथगन वा पुर्कार करिाऱ्या व्यक्तीही असे नव ेशब्द रूढ होण्यास लायक, सुलभ व सुटसुटीत असण्याची 
आवश्चयकता प्रतीपादाांत करीत असताना णदसतात.  

 
प्रशासणनक मराठीची शब्दसांपत्ती समृद्ध करताना, रूढ शब्दाला के्षिणवणशष्ट नेमका अथग देऊन तो 

वापरिे, परकीय भाषेतील शब्द आपफया भाषेशी जुळता करून घेिे सकवा परक्या भाषेतील शब्द जसाच्या तसा 
उचलून ्वीकारिे याांपैकी एकही मार्ग उणचत ठरिार नाही त्या वळेी नवीन शब्द णनमाि करण्याची र्रज 
भासते. मराठी भाषेत नवीन शब्द णनमाि करण्याची र्रज भासेल त्या वळेी सां्कृत भाषेचाच आधार घेिे इष्ट व 
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आवश्चयक आहे हे बहुतेक सवगच टीकाकार मान्सय करतात. परांतु सां्कृतचा आधार घेताना काही तत्त्व ेपाळली 
जाण्याची र्रज प्रत्येकाने व्यक्त केली आहे.  

 
महाराष्र णवधान पणरषदेमध्ये शासन कामकाजातील मराठीबाबतच्या एका ठरावावर बोलताना र्.णद. 

मािरु्ळकर याांनी असा ्पष्ट आरोप केला आहे की, ही मराठी सां्कृतच्या बाजूला उलटी धाव ूलार्ली आहे 
आणि कोिाला कळेनाशी झाली आहे.⁸⁸ मराठीत सां्कृतमधून आिलेफया शब्दाांना त्याांचा णवरोध नाही, पि 
बहुजनाांना व अणधकाऱ्याांनाही कळत नाहीत अशा शब्दाांना त्याांचा णवरोध होता. याच ठरावावर बोलताना 
प्र.ब.वैद्य याांनी माधव ज्युणलयन व अनांत कािेकर याांच्या कणवताद्वांद्वाचा उल्लेख करून ‘जणर या मराठमोळ्या 
णशवबास बोध व्हावा, तरी तीचीयाकाणरता पदनाम कोश द्यावा” असे म्हिण्याची पाळी येऊ नये असे सुचवले 
होते.⁸⁹ येथेही सां्कृतणनष्ठ पयायाइतकाच अनाकलनीय पयायाांवर त्याांचा रोख णदसतो.  

 
मराठी साणहत्य सांमेलनाच्या आपफया अध्यक्षीय भाषिात सां्कृतणनष्ठ शब्दाांच्या अणतरेकाबद्दल नापसांती 

व्यक्त करताना णव.वा णशरवािकर म्हिाले होते की, सां्कृत शब्दाांचा अणतरेक सामान्सयाांच्या णजभेला पेलत 
नाही हे इणतहासाने सवगि णसद्ध केले आहे. सां्कृत ही मराठीची आई आहे व सांसार करताना मुलीने आईची 
मदत घेिे यात काही रै्र नाही हे मान्सय करून णशरवािकर पुढे म्हिाले होते, “इथे तर असा भास होतो की 
मुलीने आपले सवग घर आईच्या हवाली करून ्वतःची पठारी बाहेरच्या ओटीवर टाकली आहे.”⁹⁰ रूढ असलेले 
पणरणचत शब्दही, कधी हे ्थूल अथाने रूढ असफयामुळे काटेकोर अथाणभव्याक्तीस असमथग आहेत म्हिून, तर 
कधी त्याांच्या ्वीकारामुळे परधाजीिेपिाचा कलां क लार्ून भाषेचा िौल णबघिेल म्हिून, ्वीकारायचे नाहीत 
आणि अपणरणचत, बोजि, सां्कृतणनष्ठ शब्द अपणरहायग म्हिून तयार करायचे या वृत्तीला णशरवािकराांचा णवरोध 
णदसतो.  

 
नार्पूर येथे व्यल्क्तर्त सांभाषिाच्या ओघात र्.प्र. प्रधान (णवधानपणरषद सद्य) याांनी आपले मट 

साांणर्तले की प्रशासणनक मराठीचा उर्म सां्कृतमधून झाला म्हिून णवकासही सां्कृतच्याच साह्याने व्हावा असे 
नाही.⁹¹  

 
शब्दाांची चक्की चालणविाऱ्या सरकारी पांणिताांवर टीका करून श्री के. क्षीरसार्राांनी असे सुचणवले आहे 

की, “रूढ फारसी व इांग्रजी शब्द टाळून त्याऐवजी ल्क्लष्ट आणि अपणरणचत सां्कृत शब्द योजफयामुळे 
सोवळेपिा साधेल, पि सुबोधपिा साधिार नाही.⁹²  
 

‘मराठी भाषा माहेरवासातून कधी सुटिार?’ अशी सचता व्यक्त करताना कृ.स.अभ्यांकर याांना मराठी 
भाषेतील सां्कृतचे अणतरेकी प्र्थच सूणचत करायचे होते.⁹³  

 
शासन व्यवहार कोशारे परीक्षि करताना र्.रा. णटकेकर याांनी असे म्हटले आहे की, मराठी 

भाणषकाांच्या बोलण्यात जेथे ‘्री’ ची ‘अ्तुरी’ होते तेथे ‘न्सयायसहायक वैज्ञाणनक प्रयोर्शाळा’, 
‘पुष्पसांवधगनवेत्ता’ अशा सां्कृत शब्दसमूहाांची काय वासलात लार्िार आहे याचा णवचार ‘शाव्याको’ कराांनी 
करावा. ⁹⁴ एस.एम. कािे याांनी ‘लँग्वजे अांि सोसायटी इां इांणिया’ या णवषयावरील चचासिात ‘द ऑणफणशयल 



 
अनुक्रमणिका 

 

लँग्वजे अांि द नॅशनल लाांग्वजेेस ऑफ इांणिया’ या णवषयावरील आपफया व्याखायानात असे म्हटले आहे की, 
भाषेची समृद्धी व आधुणनकीकरि याांबाबत णनयोजनबद्ध कायगक्रम आखला तर कोित्याही भाषेत उच्च्तरीय 
(सुपर-्रेटम) भाषाांप्रमािेच णनम्न्तरीय (सब-्रेटम) भाषाांमधूनही शब्द उचलिे शक्य होईल. कोित्याही 
भारतीय भाषेला शब्दाांची उसनवारी वा णनर्वमती याांसाठी केवळ सां्कृत भाषेवरच अवलां बून राहण्याची र्रज 
नाही. सकबहुना सां्कृतचा आधार घेण्याचा अणतरेक झाफयास भाषा कृणिम होईल. आपफया णवणवध बोलींमधून 
शब्द उचलूनही प्रमाि भाषेची शब्दसांपत्ती वाढणवता येईल असे त्याांनी सूणचत केले आहे.⁹⁵  
 

सांणवधानातील मराठी भाषेणवषयी आपले मट व्यक्त करताना एक उतारा उद्धतृ करून भा.शां. भिरे् 
याांनी असे म्हटले आहे की, त्यात सां्कृत शब्दाांची पे्ररिी इतकी आहे की मराठी नाममाि णशल्लक राहते.⁹⁶ 

मराठीचे मराठीपि नाहीसे होईल, ती कृणिम होईल इतक्या प्रमािात सां्कृत शब्दाांचा वापर करण्यावर भिरे् 
याांनी टीका केली आहे. पाणरभाणषक पयायाांचा मराठी पयाय तयार करताना सां्कृतचा आधार घेतफयामुळे 
होिारे सां्कृत भाषाांतर अणतशय अपणरणचत सकवा अवघि सकवा दीघग वाटते तेथे ते टाळिे बरे असे त्याांनी 
सुचवले आहे.⁹⁷  
 

साकारी भाषेतील नवणनर्वमत सां्कृतणनष्ठ शब्दाांबद्दल तीव्र नापसांती व्यक्त करून पु.ल. देशपाांिे याांनी, 
सां्कृतणनष्ठे मारे् मराठी शब्द हा र्ावरान व सां्कृतणनष्ठ वा सां्कृत शब्द अणधक सभ्य या प्रवृत्तीला उते्तजन 
देिाऱ्या शासनावर टीका केली आहे. असे उते्तजन देताना नवा सां्कृत शब्द मराठीत णवपरीत अथाने रूढ आहे 
सकवा काय याचीही दाखल घेतली जात नाही असा त्याांचा आरोप आहे.⁹⁸  

 
देशपाांिे याांची वरील टीका न पटफयामुळे णलणहलेफया सांपादकीयात ‘नवभारत’ च्या सांपादकाांनी प्रर्फभ 

व्यवहारासाठी नवीन शब्द बनविे व त्यासाठी सां्कृतचा आधार घेिे आवश्चयक आहे असे प्रणतपादन केले 
आहे.⁹⁹  
 

उपरोक्त सांपादकीयातील टीकेला प्रत्युत्तर देताना पु.ल. देशपाांिे याांनी एका लेखाद्वारे, प्रशासन 
के्षिातील वापरासाठी नवीन बनवलेफया शब्दाांच्या सां्कृतणनष्ठते बाबतची आपली भणूमका अणधक ्पष्ट केली 
आहे. नवा शब्द मराठी भाषेत आिताना ते कायग इांग्रजीतून सां्कृत कोषाकिे धाव घेऊनच केवळ करू नये, 
समाजात शब्दाभोवती असलेफया साांकेणतक अथाकिे दुलगक्ष करून याांणिक पद्धतीने नवशब्दणनर्वमती होऊ नये, 
मूळ मराठी भाषेला प्रणतष्ठा नाही हे मनात ठेवनू सां्कृत शब्द ्वीकारायचा हव्यास नसावा असे त्याांनी आवजूगन 
साांणर्तले आहे.¹⁰⁰  
 

पु.ल. देशपाांिे याांच्या वरील प्रत्युत्तारावरील आपली प्रणतणक्रया नमूद करताना नवभारताच्या 
सांपादकाांनी आपफया भणूमकेचा पुनरुच्चार करून असे म्हटले आहे की, नवीन के्षिात वापरली जािारी 
शब्दसांपत्ती सां्कृतपासूनच बनवलेफया शब्दाांचे आणधक्य असलेली राहिे अटल आहे. सवगसामान्सय मराठी 
भाषकाांनी ते शब्द समजतील अशी भाणषक क्षमता प्राप्त करिे आवश्चयक आहे.¹⁰¹  
 



 
अनुक्रमणिका 

 

नवशब्दणनर्वमतीबाबतचे आपले मट माांिताना ना.र्ो. कालेलकर याांनी असे म्हटले आहे की, “सां्कृत 
धातूवरून अथवा शब्दाांवरून पाणरभाणषक कोश तयार करण्याची पद्धत अणनष्ट आहे. इतके असूनही एखादा नवा 
शब्द आििे अपणरहायग ठरेल त्या णठकािी तो बोलीभाषेतील साधनाांचा उपयोर् करून बनवावा. सामान्सय 
वाचकाला पणरणचत अशा सुटसुटीत शब्दाचा प्रयोर् केला तरी चालेल, पि ज्याचा अथग सामन्सयासाठी त्याला 
सां्कृत शब्कोषाकिे सकवा पाणरभाणषक शब्दकोषाकिे धाव घ्यावी लारे्ल असा शब्द टाळिेच योग्य ठरेल.¹⁰² 

“नवशब्दप्रसवक्षमतेत आपफया सां्कृतचा हात धरील अशी भाषा” जर्ात दुसरी नाही असा अणभणनवशे 
असलेफया व भाषाशुद्धी चळवळ केवळ भाणषक नसून साा्ं कृतीकाही आहे अशी भणूमका असलेफया 
सावरकराांनीही परभाषेतील शब्द ्वीकारण्याबाबत ‘सोवळा अणतरेक व बाटर्ा अणतरेक’ असा भेद केला आहे व 
अणनवायग तेथे शब्द परकीय भाषेतून उचलण्यास आपली हरकत नाही, असे साणहत्य सांमेलनाच्या 
अध्यक्षपदावरून केलेफया भाषिात ्पष्ट केले आहे.¹⁰³  
 

‘्वभाषाांचा णवकास’ या णवषयावर बोलताना द. वा. पोतदाराांनी म्हटले आहे की आम्ही सां्कृतणनष्ट 
असाव,े पि सां्कृतैकणनष्ठ असू नये. जर्ातफया कोित्याही भाषेतून शब्द घेण्यास प्रत्यवाय नाही, पि ते शब्द 
आपफया भाषेनुसार आवश्चयक ते बदल केले जाऊन रुळवावते असा त्याांच्या म्हिण्याचा मणथताथग आहे.¹⁰⁴  

 
रा.भा. रु्प्ते या एका पिलेखकाने मराठी णवज्ञान पणरषद पणिकेच्या सदात “परीभाषेला काही अांशी 

सां्कृतच अपणरहायग आहे” हे मान्सय करूनही णवद्वत्ताप्रदशगनासाठी सां्कृतचा वापर करण्याच्या सकवा चाांर्फया 
रूढ झालेफया इांग्रजी शब्दाचा उर्ीचच दे्वष करून सां्कृत पाणरभाणषक शब्द लादण्याच्या प्रवृत्तीबद्दल नापसांती 
व्यक्त केली आहे.¹⁰⁵  
 

‘ओसरी’ ऐवजी ‘िन्नमार्ग’ सकवा ‘णवजेचा पाळिा’ ऐवजी ‘उद्वहन’, ‘लहान मेंदू’ – ऐवजी 
‘अनुम्तीष्क’ व ‘मोठ्या मेंदू’ ऐवजी ‘प्रम्तीष्क’ असे बोजि व सां्कृतणनष्ठ शब्द तयार केफयाबद्दल सामान्सय 
जिाांच्या मनात खदखदिाऱ्या असांतोषाला वा नाराजीला अनुक्रमे बिोदेकर व मराठे या वाचकाांनी वृत्तपिीय 
पिव्यवहाराद्वारे वाचा फोिली आहे.¹⁰⁶  
 

णवद्युत भार्वत याांनी आपफया एका लेखात असे म्हटले आहे की, भाषेला नवी जबाबदारी घेता यावी 
म्हिून सां्कृतातील शब्दसांग्रहाच्या साह्याने भाषाांतर केले जाते. या णदशनेे जाऊन यास णमळेलसे वाटत नाही. 
रोजच्या पणरल््थतीतून शब्द उचलण्याची सवय असिारा भारतीय भाषक कृणिम रीतीने अणभजात साणहत्यातून 
बनणवलेले शब्द ्वीकारील असे वाटत नाही.¹⁰⁷  

 
सां्कृतप्रधान पणरभाषाणनर्वमतीबाबतच्या अनेक प्रयत्नाांचा आढावाघेतफयानांतर वेंकटेशशास्त्ी जोशी 

याांनी असा णनष्कषग काढला आहे की, सां्कृतप्रधान परीभाषेला मराठी प्रकृतीवादी लोकाांचा णवरोध नसून कठीि 
अशा सां्कृतप्रधान परीभाशलेा त्याांचा णवरोध आहे.¹⁰⁸  
 

बहुसांख्य टीकाकार सां्कृतणनष्ठ नवणनर्वमत शब्दाांवर काही ना काही कारिाने कमीजा्त प्रमािात 
नाराज असले तरी सां्कृतणनष्ठ पयायाांची भलावि करिाऱ्या व्यक्तीही आढळतात. सां्कृतणनष्ठ पयायाांचे 
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समथगन करिारे टीकाकार समाससुलभता व पणरभाषाएकरूपता या दोन मुद्द्ाांसाठी ते ्वीकारिे उणचत व इष्ट 
आहे असे साांर्तात. सां्कृत शब्द ्वीकारफयाने समास सुलभ जातात व भारतीय पातळीवर समानता आवश्चयक 
असफयामुळे त्या दृष्टीनेही पणरभाषेच्या सांदभात सां्कृतला महत्त्व आहे, असे मत मराठी णवज्ञान पणरषद 
पणिकेच्या सांपादकीय लेखात माांिले रे्ले आहे.¹⁰⁹  
 

सणरता रत्नाकर याांनी भारतीय पातळीवरील पणरभाषेतील एकृपातेसाठी व सामाणसकतेने येिाऱ्या 
सुटसुटीतपिासाठी सां्कृत शब्द मराठीने ्वीकारायला हरकत नाही असे आपले मत व्यक्त केले आहे.¹¹⁰  

  
नििेचि  

 
प्रशासणनक मराठीसाठी नवशब्दणनर्वमती करीत असताना कोिती तत्त्व े पाळावीत, त्याांमध्ये प्राधान्सय 

कशाला द्याव ेयाबाबत णनणित भणूमका तयार करण्यापूवी आधुणनक प्रशासणनक मराठीचे प्रयोजन लक्षात घेिे 
आवश्चयक आहे. कारि प्रशासणनक मराठी हा यापूवीच्या प्रकरिात नमूद केफयाप्रमािे वापरमुलक व 
प्रयोजनणनष्ठ असा सवगसाधारि कायगके्षिणवणशष्ट भाषा प्रकार असून त्याचे यश – सकबहुना अल््तत्वच – 
प्रयोजनाच्या यशावर अवलां बनू असते. तसेच कृणिमरीत्या शब्दणनर्वमतीची प्रणक्रया घिवताना भाषाणवज्ञान 
दृष्या कोिती काळजी घेिे आवश्चयक आहे तेही पाहिे जरूर आहे.  
 

्वतांि भारताच्या भाणषक धोरिानुसार प्रशासन के्षिातील वापरासाठी प्रादेणशक भाषाांमध्ये नवशब्द 
णनर्वमती करण्याबाबतच्या आपफया णववेचनाचा उपसांहार करताना, सरकारी भाषा मांिळाच्या अहवालात असे 
नमूद करण्यात आले आहे की, भारतीय भाषाणवकासाच्या कायगक्रमात आपि जे शब्द ठरव ूते णकती मयादेपयंत 
उपयुक्त ठरतात, सहजसुलभतेने जनतेच्या बोलण्यात ते शब्द रूढ होऊन भाषेत णकती णमसळून जातात यावर 
सवग यश अवलां बनू आहे. अहवालातील शब्दाांत साांर्ायचे तर, भाषाशुद्धीच्या काही ठोकळेबाज कफपनाांनी नव्या 
शब्दाांत अव्यवहायग ल्क्लष्टता येता कामा नये... सामान्सय मािूस हाच या प्रश्चनातील अांणतम अणधकारी असफयाने 
त्याची इच्िा हीच सवगश्रेष्ठ ठरावी.¹¹¹  

 
भाषेच्या णनयोजनाची साम्काफपना व सम्या याांबाबत बोलताना ना. र्ो. कालेलकराांनी असा इशारा 

णदला होता की, भाषाांतणरत शब्द बनणविाऱ्याच्या समोर मूळ इांग्रजी शब्द असतो, पि नवणनर्वमत शब्द भाणषक 
व्यवहारात जातो तेव्हा ज्या व्यल्क्त तो वापरिार असतात त्याांना त्याचा मूळ इांग्रजी शब्द माणहत नसतो हे लक्षात 
ठेविे जरूर आहे. कोश बनणविाऱ्यानी केवळ नव ेशब्द पाििे व नवीन रूपे पुरविे हेच आपले उणद्दष्ट मानता 
कामा नये, नवणनर्वमत शब्द आपफया भाषेत रुळेल सकवा नाही याचाही णवचार दूरदशीपिाने त्याांनी केला 
पाणहजे. तसेच त्याांनी लोकाांची रुची, त्याांच्या बुद्धीची कुवत व भाषेची परांपरा याांचे समुणचत भान ठेविे आवश्चयक 
आहे.¹¹²  
 

वरील दोन्सही पैलूां चा णवचार करता, नवणनर्वमत शब्दाांचा, जनसामान्सयाांस आकलाणनयाता हा रु्िधमग 
सवाणधक महत्त्वाचा आहे हे लक्षात घेिे जरूर आहे. येथे हेही लक्षात घ्यायला हव े की, शब्दाांचा अांर्भतू 
कठीिपिा शब्दाची दीघगता व जोिाक्षरयुक्तता याांवर अवलां बनू असतो, तर शब्दाच्या अपरीचीतते मुळे 
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भासिारा कठीिपिा हा शब्दाचा अांर्भतू रु्िधमग नसून व्यल्क्तसापेक्ष व वापरामुळे सरावाने लोपािारा रु्िधमग 
असतो.  
 

नवीन शब्द बनवण्यापूवी प्रचणलत मराठीत तोच अणभपे्रत अथग व्यक्त करिारा एखादा शब्द रूढ आहे 
सकवा काय याचा, आवश्चयकता भासफयास जनतेकिून, सांबांणधत व्यक्तींकिून पयाय मार्वनू सकवा अन्सय 
मार्ांनी शोध घेिे आवश्चयक आहे. रूढ असलेला शब्द अथाची अणतव्याप्ती वा अव्याप्ती या दोषाांनी युक्त आहे 
असे वाटफयास कोशामध्ये अांतभूगत करताना त्याचा नवा नेमका के्षणववणशष्ट अथग नमूद करिे शक्य होईल.  
 

असा रूढ शब्द परभाषेतून येऊन मराठीत रुळलेला असला तरी त्याचा वापर होताना मराठी भाषेच्या 
धाटिीत व व्याकरिात तो सामावनू घेतला रे्ला असेल व तो वापरसुलभ असेल तर तो ्वीकारण्यास काहीच 
प्रत्यवाय नसावा.  
 

एखाद्या सांकफपनेसाठी मराठी सकवा परभाषेतून आलेला असा वापरसुलभ रूढ शब्द उपलब्ध नसेलच 
सकवा रूढ शब्दातून वा शब्दसमूहातून अणभपे्रत अथग नेमका व्यक्त होत नसफयामुळे नवीन शब्द तयार करिे 
अपणरहायग असेल तर तसे करण्याखेरीज अन्सय मार्ग नाही. परांतु अशा वेळी नवशब्दणनर्वमतीचे मूळ प्रयोजन 
लक्षात घेिे जरूर असते. नव्याने तयार केलेला शब्द मराठी भाषेत रुळेल का, मराठी णनजभाषणवकास कृणिम 
वाटिार नाही ना, त्याच शब्दाशी जुळता असा णवपरीत अथाचा दुसरा एखादा शब्द मराठीत रूढ नाही ना सकवा 
त्याच शब्दाचा दुसरा णवपरीत अथग रूढ नाही ना या र्ोष्टीही लक्षात ठेविे आवश्चयक असते.  
 

नवीन शब्द घिवताना मराठी भाषेत वापरण्यासाठी सां्कृतच्या र्ांर्ौघाचा आधार घेिे आवश्चयकच 
राहील. तसेच सां्कृतच्या आधारे बनवलेला शब्द अांतराराज्यीय पातळीवर आकलनीय राहील हेही खरे. परांतु 
तो तसा राहावा अशा प्रयत्नात मराठीभाषी जाितेसच तो अनाकलनीय सकवा णवपरीताथी सकवा हा्यसपद 
भासिार नाही याची खबरदारी घेिे जरूर आहे. तसेच असा नवणनर्वमत शब्द व्यवहारात रुलावायाचा असफयास 
उच्चारसुलभता व वापरसुलभता हा रु्ि त्यात अवश्चयमेव असायला हवा. बनणवण्यात येिारा नवा शब्द 
शक्यतोवर बोजि म्हिजेच जोिाक्षरयुक्त व दीघग असिार नाही हे पाहिे अत्यावश्चयक आहे. अन्सयथा तो 
कोशातच पिून राहील. ध्वणनशास्त्दृष्या, भाषेची व्यवहारामध्ये उच्चारसुलभीकरिाकिे प्रवृत्ती असते. 
उच्चारास कठीि असिारे नवणनर्वमत शब्द एक तर रुजिार नाहीत व रूढ झालेच तर त्याांचे मूळ रूप रूढ 
होण्याऐवजी णवकृत व अपभ्रष्ट वा वरे्ळे रूपाच रूढ होण्याची धा्ती राहील.  

वापरसुलभतेसाठी व सुटसुटीतपिासाठी विगनात्मक शब्द टाळून सामाणसक शब्द बनणविे काही वळेा 
श्रेय्कर ठरते, हे खरे असले तरी शब्दाची सामाणसकाता ही त्याच्या णदघगतेस कारिीभतू होऊन शब्द अणतदीघग 
झाफयास तो वापरास िासदायक होण्याची शक्यता राहते. शब्दाच्या सुटसुटीतपिासही सकवा साघानातेसाही 
अथगशास्त्ातील व्तूच्या घटत्या उपयोणर्तेचा (लॉ. ऑफ िीणमणनसशर् युटीणलटी) सकवा घटत्या फणलताचा 
(लॉ. ऑफ िीणमणनसशर् णरटन्ससग) णनयम लार्ू होतो हे णवसरता कामा नये. ‘बेर्सग होम’ साठी ‘णभके्षकरी र्ृह’ 
(शा.व्य.को) असा प्रणतशब्द बनणवण्यापेक्षा त्यास ‘णभकाऱ्याांचे आसराघर’ म्हिता आले असते. ‘सेवाप्रतीरोधीत’ 
पेक्षा ‘सेवसेाठी प्रतीरोधीत’, ‘पणरवीक्षावधी’ ऐवजी ‘पणरणवके्षचा अवधी’ आणि ‘अन्सयोन्सयावलां बी’ ऐवजी 
‘पर्परावलां बी’ हे पयाय अणधक ग्राह्य ठरावते.  



 
अनुक्रमणिका 

 

 
सुटसुटीत नवा पयाय बनणविे शक्यच नाही असे वाटफयास परकीय भाषेतील बोजि नसलेला व रूढ 

असा शब्दही उसनवारीने जसाच्या तसा ्वीकारण्यास हरकत नाही. कारि ‘इांग्रजी हटाओ’च्या सकवा तत्सम 
राष्रीय वा भाणषक अ्तीमातेच्या भणूमकेने आवाजणवरीत्या पे्रणरत होऊन सकवा भारले जाऊन परभाषेतील रूढ 
वा सुटसुटीत पयाय वा तुलनेने अणधक वापरसुलभ असलेले पयाय ‘परके’ म्हिून हुसकावनू लाविे भाषेच्या 
अणभवृद्धीस मारकच ठरेल. परकीय भाषेतील उसन्सया शब्दाांमुळे भाषेचा िोल णबघिण्याची व ती कृणिम 
होण्याची णजतकी शक्यता असते तेवढीच भाषेच्या माहेरभाषेहून सकवा आजोळभाषेहून आयात केलेफया 
अपणरणचत व बोजि (जोिाक्षरयुक्त वा दीघग वा त्या दोन्सही दोषाांनी युक्त) अशा शब्दाांमुळेही भाषा कृणिम सकवा 
बेिौल बनण्याची भीती असते.  
 

नवीन शब्द बनवण्याच्या या प्रणक्रयेत केवळ मूळ भाषेतील शब्दाला समाांतर प्रणतशब्द देण्याचा प्रयत्न 
टाळिेही उणचत ठरेल. म्हिजे मूळ एकेरी भतूकालवाचक धातुसाणधत असेल तर मराठीतही तसाच पयाय 
बनवण्याचा अट्टाहास नसावा. उदाहरिाथग ‘पो्टिेटेि’ला ‘नांतरच्या तारखेचा’ म्हिण्यास हरकत नसावी. 
‘उत्तरणदनाांणकत असा शब्द बनवण्याची र्रज भासू नये.  
 

तसेच मूळ भाषेत शब्दाच्या अथाच्या णवणवध िटा दाखविारे वरे्वरे्ळे शब्द आहेत म्हिून मराठीतही 
तेवढेच शब्द असावते असा आटाणपटा व आग्रह असण्याची आवश्चयकता नाही. इांग्रजीतही ‘चाजग’ हा शब्द 
दोषारोप, आकार, णवदु्यतप्रभार, बोजा, सोपवलेले काम अशा णवणवध अथांनी सकवा सेल हा शब्द कोठिी, णवद्युत 
घट, पेशी अशा वरे्वरे्ळ्या अथानी वापरला जातो आणि त्या त्या सांदभात तो तो अथग सूणचत करतो.तद्वतच 
मराठीतही एकाच पयाय णवणवध अथांनी वापरला जाऊ शकेल.  
 

एकां दरीत पाहता, नवीन शब्द बनविे सकवा तो णवणशष्ट पद्धतीने बनविे ही र्ोष्ट कोित्याही एका व 
एकाच णनकषाच्या आधारे जोखता येण्यासारखी नाही. वरील सवग मुद्द्ाांतील र्ाभा लक्षात घेऊन, कोित्या 
प्रकरिी कशास प्राधान्सय द्याव ेयाचा णनिगय घ्यावा लारे्ल. या बाबतीत प्रत्येक व्यक्तीचे मट वरे्ळे असण्याची 
शक्यताही नाकारता येत नाही. प्रकरि पाचमध्ये ‘शब्दयोजना आणि पणरिामकारक सांवादसां्थापन’ या 
िेदकामध्ये आधुणनक प्रशासणनक मराठीमधील काही नवणनर्वमत शब्दाांबद्दल णवशषे टीका करण्यात आली आहे 
व उलटसुलट चचाही झाली आहे, अशा शब्दाांपैकी काही शब्दाांची णचणकत्सक पाहिी करून उपरोक्त मुदे्द 
त्याांच्या सांदभात कसे वापरता येतील त्याचे णदग्दशगन केले आहे.  
 

इथे बुलिोझर या इांग्रजी शब्दासाठी मराठीत वापरफया जािाऱ्या ‘बलीवदगयांि’ या नवणनर्वमत 
सां्कृतणनष्ठ पयायाचा णवचार करू या. बुलिोझर ही व्तू रे्फया कही दशकाांत अल््तत्वात आली असफयाने 
मराठी भाषेत त्यासाठी एखादा पूवापार चालत आलेला शब्द ‘णमळण्याची अपेक्षा करिेच रा्त नव्हते. त्यामुळे 
त्यासाठी एखादा नवा शब्द तयार करिे सकवा परभाषेतील शब्द जसाच्या तसा उचलिे हे दोनच मार्ग राहतात. 
नव्याने णनमाि केलेफया ‘बलीवदगयांि’ या पयायाची ‘बुलिोझर’ या शब्दाशी तुलना केली असता असे णदसून येते 
की, नवा शब्द सहाअक्षरी असून त्यात दोन जोिाक्षरे आहेत. ‘बुलिोझर’ हे जणमनीची पातळी सारखी 
करण्यासाठी वापरण्याचे एक आधुणनक अवजि याांणिक साधन आहे. मराठी भाणषक व्यवहारात नवीन शब्द 
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णनमाि होण्यापूवी ‘बुलिोझर’ हाच पयाय वापरात होता. ‘बुलिोझर’ हा शब्द पाचअक्षरी असून त्यात एकही 
जोिाक्षर नाही. नवणनर्वमत मराठी शब्द त्याहून लहान णनदान णततक्याच अक्षराांचा व जोिाक्षरणवरणहत असावा. 
‘बुल’ म्हिजे बलै आणि ‘िोझर’ म्हिजे यांि असे अणभपे्रत असफयाने व ‘बलै’ साठी भारद्त, प्रणतणष्ठत, 
सां्कृतणनष्ठ असा ‘बलीवदग’ हा शब्द वापरिे इष्ट वाटफयाने ‘बलीवदगयांि’ हा शब्द बनवण्यात आला असावा 
काय ? ‘बुलिोझर’ या शब्दाभोवती दुसऱ्या महायुद्धकाळात शिचूी र्ावचे्या र्ाव े उनध्व्त करण्यासाठी 
वापरण्यात आलेफया ‘बुलिोझर’ ची किू आठवि साम्लाग्य आहे. मराठीत अशा अथी ‘घरादारावर नाांर्र 
णफरविे’ असा वाक्प्रयोर्ही रूढ आहे. ‘बलीवदग’ मधून बालशालीत्व, अजस्त्त्व तर सूणचत करायचे नाही ना? 
मुळात ‘बुलिोझ’ या णक्रयापदाचा अथग ‘दहशत घालिे’ असाच आहे. याचा णवचार पयाय बनणवताना केला रे्ला 
आहे का ? असे अनेक णवचार मनात येतात. नवशब्दणनमात्याांनी याांपैकी कोित्या अथाने हा शब्द बनवला याचा 
अांदाज लार्िे सोपे नाही. परांतु नव्या बोजि शब्दापेक्षा जुना रूढ शब्द परकीय भाषेतून उसनवारीने घ्यावा 
लार्ला तरी अणधक ्वीकाराहग वाटतो.  
 

‘बीजरु्िन कृणषके्षि’ हा पयाय ‘सीि-फामग’ या शब्दासाठी सुचवण्यात आला आहे. ‘सीिफामग’ हे 
णबयाण्याची पैदास करिारे शते आहे. ‘णबयािे पैदास शते’ सकवा ‘णबयाण्याचे शते’ असा पयाय वापरता आला 
असता. ‘बीजरु्िन कृणषके्षि’ हा पयाय सां्कृतणनष्ठ व अपणरणचत आहे. नऊअक्षरी लाांब व तीन जोिाक्षरे 
असलेला हा पयाय प्रणतणष्ठत व भारद्त वाटत असला तरी दीघगता व जोिाक्षरयुक्तता याांमुळे उच्चारसुलभ वा 
वापरसुलभ नाही. ‘णबयाण्याचे शते’ हा शब्द काही अप्रणतणष्ठत नाही. पदनाम कोशात ‘अग्रीकफचरल ऑणफसर, 
इन्सचाजग-तालुका सीि मफटील्प्लकेशनचे णवनाकारिच शब्दशः भाषाांतर करून बीजरु्िन हा पयाय णनर्वमला 
आहे ह्या आरोपात बराच तर्थ्याांश णदसतो. सघनता सकवा सुटसुटीतपिा याांऐवजी (‘णबयाण्याचे शते’ हा 
पाचअक्षरी शब्द आहे, तर ‘बीजरु्िन कृणषके्षि’ हा नऊअक्षरी शब्द आहे) भारद्तपिावर भर देऊन बोजिपिा 
वाढवण्याचे समथगन करता येिे शक्य नाही.  
 

णपर्री या इांग्रजी शब्दाला ‘सुकरालय’ हा शब्द शासन व्यवहार कोशात सुचवला आहे. काहीशा 
अप्रश्त वाटिाऱ्या या अपणरणचत शब्दाबद्दल नापसांती दशगवनू व ‘झुक्करवािा’, ‘वराहपलनकें द्र’ असे वरे्वरे्ळे 
पयाय आपापफया परीने सुचवनू अन्सय पयायाांचे दोष दाखवले रे्ले आहेत. िुकराला िुक्कर म्हिाव ेकी वरः ? 
हाच केवळ प्रश्चन नसून िुक्करपालन व अन्सय कामाांस व सांबांणधत अणधकारीवर्ाच्या पदनामाांस पयाय 
सुचावाण्याचीही र्रज आहे. ‘वराह’ म्हिजे ‘िुक्कर’ हे कोशात ठीक असले तरी दशावतारातील एक अवतार 
असलेला ‘वराह’ आणि िुक्कर हे समान पातळीवरील मानले जाऊ शकत नाहीत. तथाकणथत प्रणतणष्ठतपिासाठी 
व भारद्तपिासाठी ‘वराहपलनकें द्र’ या पयायाचे समथगन करिाऱ्याांसही ‘वराहाचे माांस ७०० णकलो णवकले 
रे्ले’, ‘इतके वरः अमुक अमुक रोर्ाला बळी पिले’ असे शब्दप्रयोर् चमत्काणरक वाटतील. ‘वराह’ हा शब्द 
पुसल्लर्ी व नेहमीच्या वापरातील िुक्कर हा नपुसकसलर्ी असफयानेही प्रत्यक्ष वापरात र्ोंधळ होण्याची शक्यता 
नाकारता येत नाही. ‘ऑिगर’ या इांग्रजी शब्दासाठी कटाक्षाने ‘आदेश’ हा मराठी नवणनर्वमत प्रणतशब्द वापरिारी 
व्यल्क्त, ‘हुकूम’ या पुसल्लर्ी शब्दाचा सराव असूनही, ‘ऑिगर णमळाली’ या प्रचणलत धेरु्जारी भाषेचा पणरिाम 
नकळत झाफयाने वाक्याच्या शवेटी स्त्ीसलर्ी णक्रयापद वापरून जाते असे बरेचदा घिफयाचे आढळून आले 
आहे. माि असे असले तरी उपरोक्त रै्रसोय वा घोटाळा टाळण्यासाठी ‘िुक्करवािा’ हा पयाय ्वीकारिेही इष्ट 
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ठरिार नाही. ‘िुक्करवािा’ या शब्दाच्या रूढ अथानुसार त्या पयायाद्वारे, जेथे व्यावा्थाहीन व अशास्त्ीय 
पद्धतीने िुकरे वाढतात व वाढवली जातात अशी कोितीही र्लीच्ि जार्ाही सूणचत होऊ शकेल.  
 

‘णपर्री’ या शब्दामध्ये जेथे शास्त्शुद्ध पद्धतीने, पशुवैद्यकीय णनर्ा राखून िुक्करपालनाचा व्यवसाय केला 
जातो अशी जार्ा असा अथग अणभपे्रत आहे. हा अथग ‘वराहपालानकें द्र’ या पयायातूनच अणधक समपगकपिे व्यक्त 
होऊ शकेल. ‘प्रभारी अणधकारी, िुक्करवािा’ हे पदनाम अणधकाऱ्याची प्रणतष्ठा कमी करिारे ठरेल, म्हिूनच नव्हे 
तर वरील णवणशष्ट काटेकोर अथग सूणचत व्हावा म्हिून ‘वराहपालनकें द्री’ हा शब्द ्वीकारिे समुणचत ठरेल. 
माि वरील णववचेनात णदग्दर्वशत केलेफया या पयायातील रै्रसोयी टाळण्यासाठी ‘वराहपालनकें द्रामध्ये िुकरे 
शास्त्शुद्ध रीतीने पाळण्यात येतात’ अशा तऱ्हेचा वापर करिे अणधक श्रेय्कर ठरेल.  
 

‘पोफरी’ या इांग्रजी शब्दासाठी वापरफया जािाऱ्या ‘कुकु्कट’ या शब्दाबाबतही बरीच प्रणतकूल टीका 
झाली आहे. अथाचा बारकावा लक्षात घेता ‘पोफरी फामग’ मध्ये कोंबड्याां बरोबरच बदके, णर्नी फाउल, टकी 
असे अन्सय पक्षीही अांतभूगत असतात. ‘त्या सवगच पक्ष्याांचे पालन’ कुकु्कटपालनात समाणवष्ट असते. यामुळे ‘पोफरी’ 
या साठी ‘कोंबिा’ हा शब्द चालिार नाही असे म्हटले जाते, हा इचार करूनच शासन व्यवहार कोशात ‘पाळीव 
खाद्य पक्षी’ असाही आिखी एक पयाय णदला असून तो यथाथग आणि सोपाही आहे. फार तर खाण्याचे पाळीव 
पक्षी’ असे म्हिता येईल. हा विगनात्मक पयाय तणद्वणवषयक सवगसाधारि व्यवहारात वापरता येईलही. परांतु 
सध्या साघानातेच्या सोयीसाठी सुचवलेला ‘कुकु्कट’ हा शब्द माि जोिाक्षरयुक्त व उच्चारास कठीि वाटेल असा 
आहे. फुफ्फुस हा शब्द णनत उच्चारता न आफयाने ‘फु्फुस’ असे म्हििारे णवद्याथीच नव्हेत, तर णशक्षकसुद्धा 
वीस वषंपूवी भेटत तसेच आजही णदसतात. त्याच धतीवर ‘कुकु्कट’ चे ‘कुटकुट’ वा अन्सय काही अपाब हृष्ट रूप 
वापरात येण्याची भीती आहे. ही अिचि टाळण्यासाठी व शब्दाचा खरा अथग व्यक्त करण्यासाठी ‘णनम्बुवर्ीय 
फळे’ या धतीवर ‘कोंबिावर्ीय पक्षी’ असा पयायही वापरता येईल. कुकु्कटपालन कें द्रात बव्हांशी कोंबड्याच 
असतात व कोंबड्या पाळिे हाच अथग अणभपे्रत असतो. हे लक्षात घेऊन ‘कोंबिी’ या रूढ शब्दालाच व्यापक अथग 
देऊन ‘कोंबिी-फामग’ असा शब्दही रूढ कता येईल.  
 

अथात काठीण्याच्या या ‘राहू’ ची अवाजवी धा्ती घेण्याचेही कारि नाही. सरावाने, वारांवारकानी 
पिून काही कठीि शब्दही सोसलेपचवले जातात हे खोटे नाही. आत आलीकिे तालुक्याखेड्याच्या 
पातळीवरदेखील कमगचारी, ग्रामपांचायत, सभापती, आयुक्त, प्र्ताव, ्थायी सणमती, बसचा चालक-वाहक, 
बस-्थानक, आरक्षि, प्रतीक्षा यादी, पदोन्नती असे णकती तरी शब्द सरास वापरले जातात याचीही दाखल 
घेतली पाणहजे. पि अशा प्रणक्रयेला णकती काल लारे्ल ते साांर्ता येत नाही व अपभ्रष्ट रूपे रूढ होण्याचा धोका 
राहतोच.  
 

थोिक्यात साांर्ायचे तर प्रशासणनक भाषेचे ्वरूप, कायग व प्रयोजन, प्रशासणनक भाषेचा णवकास 
म्हिजे काय व तो कसा व्हावा, नवीन शब्द णनमाि करताना कोिती पर्थ्ये पाळावीत याबाबतची णवणवध मते 
व्यक्त करिाऱ्या उपलब्ध साणहत्यसामग्रीचा साांर्ोपाांर् णवचार केफयानांतर भाषाणवज्ञानातील मुलभतू तत्त्वाांच्या 
णनकषाांवर या मताांचा परामशग घेतफयास, णवचारात घेण्याजोरे् पुढील मुदे्द उल्लेखता येतील :  
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१) प्रशासणनक मराठी सामान्सय व्यवहारातील मराठीपेक्षा वगे्ल्ली व तरीही जनसामान्सयाांत आकलनसुलभ 
अशी असावी.  

 
२) प्रशासणनक मराठीचा र्ाभा व सीमान्सत ्वरूप याांची र्ल्लत होता कामा नये.  
 
३) सहभार्ींमध्ये पणरिामकारक सांवादसां्थापन होईल असे भाषेचे रूप म्हिजे णवकणसत रूप होय.  

 
४) णवणशष्ट कायगके्षिात भाषेचा वापर करिे सुलभ व्हाव ेम्हिून सांबांणधत पणरभाषेचा णवकास घिविे हे 

भाषेच्या अांणतम णवकासाचे केवळ साधन आहे, साध्य नव्हे, पणरभाषेचा णवकास म्हिजे भाषेचा णवकास हे 
समीकरि तकास पटिारे नाही.  
 

५) प्रशासणनक मराठीतील नवशब्दणनर्वमतीत शब्दाांची उच्चारसुलभता व याथोचीतता याांकिे लक्ष 
पुरणवण्याची र्रज आहे.  
 

आधुणनक प्रशासणनक मराठीच्या जििघििीत व णवकासात अनुवाणदत मराठीचा बराच मोठा वाटा 
आहे. पि अनुवाणदत मराठीचे णवश्लेषि व पणरशीलन करण्यापूवी अनुवाद म्हिजे काय ? अनुवादाची उणचत 
पद्धती कोिती ? याबाबतही णवचार करिे जरूर आहे. म्हिून अनुवाणदत प्रशासणनक मराठीचा णवचार या 
प्रकरिात केलेला नाही. त्याबाबतचे णववचेन यापुढील ‘अनुवादाची अणनवायगता, अनुवादप्रणक्रया आणि 
आधुणनक प्रशासणनक मराठी’ या ्वतांि प्रकरिात केले आहे.  
 
संदभस  
१. शासन व्यवहारात मराठी : सम्या, ्वरूप व प्रणक्रया – भाषा सांचलनालय – महाराष्र शासन  

– पषृ्ठ १४ व पृष्ठ – २२. 
२. तिैव, पषृ्ठ ५५, पषृ्ठ ९७ व पृष्ठ १२१. वृत्तपिीय णनवदेनाची बातमी – महाराष्र टाम्स (दैणनक),  

सदानांद वरदे – ३ जून १९७९.  
३. शासन व्यवहारात मराठी - पषृ्ठ २५, ४१, ३७ व ३८.  
४. राज्भाषेची दैन्सयाव्था – र्. मो. पाटील, युर्वािी राजभाषा णवशषेाांक, नोव्हेंबर-णिसेंबर १९७९,  

पषृ्ठे १३३ – १३७.  
५. शासनव्यवहाराची भाषा – र्.प्र. प्रधान, (सांप) – मु.र्. पानसे, भाषा : अांतःसूि आणि व्यवहार,  

१९६९, पषृ्ठ २९.  
प्रधान (१९७८) नार्पूर येथे व्यल्क्तशः चचा.  

६. अध्यक्षीय भाषि – णव.वा. णशरवािकर – मिर्ाव येथील र्ोव ेमराठी साणहत्य सांमेलन,  
अणधवशेन पांचेचाळीसव,े १९६४, पषृ्ठ ९.  

७. सांपादकीय – महाराष्र टाम्स (दैणनक), णद. ३० एणप्रल १९७६ व ३० माचग १९७९.  
८. भारतीय भाषा : नव्या जबाबदाऱ्या – ना. र्ो. कालेलकर, भाषा : अांतःसूि आणि व्यवहार,  

१९६९, पषृ्ठ ३.  



 
अनुक्रमणिका 

 

९. ऑणफणशयल लँग्वजे णबल, १९६४ यावरील चचा – एम.एल.ए. णिबेट्स , व्हाफयुम चौदा, भार्  
दोन, नोव्हें-णिसें- १९६४, एफ.एम.सपटो.  

१०. तिैव – एस.के. आठफये.  
११. तिैव – शाांतीलाल शहा.  
१२. ‘महाराष्र उर्वला मराठी मावळिार ?’ वसांत बापट, णकलो्कर (माणसक), मे १९६६, पषृ्ठ १५.  
१३. णवणवध शासे्त् आणि मराठी भाषा – भा.शां. भार्िे (सांपा) – मु.र्.पानसे, भाषा : अांतःसूि आणि  

व्यवहार, पषृ्ठे ४९ व ५१.  
१४. णशक्षिाच्या माध्यातील बदलामुळे णनमाि होिाऱ्या सम्या – णवद्युत भार्वत, ‘णशक्षि आणि  

समाज’ िैमाणसक – एणप्रल-जून १९७९, पषृ्ठे २२४ व २२५.  
१५. अध्यक्षीय भाषि – पु.ल. देशपाांिे, मुांबई मराठी ग्रांथसांग्रहालयाचा ८० वा वार्वषकोत्सव समारांभ,  

१९७९, पषृ्ठे एकवीस व तेवीस.  
१६. शासन व्यवहारात मराठी – पषृ्ठ ३८.  
१७. प्र्तावना – ध्वणनणवचार, ना.र्ो.कालेलकर, १९५५, पषृ्ठ ८.  

भारतीय भाषा : नव्या जबाबदाऱ्या – ना. र्ो.कालेलकर, १९६९, पषृ्ठ ३.  
मराठी भाषा : खोटा अणभमान काय कामाचा ? - ना. र्ो.कालेलकर, महाराष्र टाम्स (दैणनक),  
१३ मे १९७९.  

१८. मराठी भाषा : खोटा अणभमान काय कामाचा ? - ना. र्ो.कालेलकर, महाराष्र टाम्स (दैणनक),  
१३ मे १९७९.  

१९. शासनव्यवहारात मराठी : पृष्ठ ४१ व ४८ ते ५० 
२०. हाफबेक्ि लॉज – सांपादकीय, नार्पूर टाइम्स (दैणनक), िी. २८ णिसें. १९७९  
२१. द टेल्क्नक ऑफ ल्क्लअर रायसटर् – रॉबटग र्सनर्, १९५२, पषृ्ठ २२०.  
२२. दारूबांदी : कायद्याच्या दृष्टीकोनातून – भा.ना. र्ोखले, मराठी णवज्ञान पणरषद पणिका – दारू :  

एक वैज्ञाणनक दृष्टीकोन णवशषेाांक, ऑक्टोबर १९७८, पृष्ठ ७३.  
२३. शासनव्यवहाराची भाषा – र्.प्र. प्रधान, १९६९, पषृ्ठ २२.  
२४. रासायणनक पणरभाषा – ल.र्. साठे, णवणवधज्ञानणव्तार, पु्तक ५४, अांक १०, १९१४, पषृ्ठ ४०६.  
२५. लॉणजल््टक्स ऑफ लँग्वजे िेव्हलपमेंट – पी.बी. पांणित, लँग्वजे अांि सोसायटी इन इांणिया, पृष्ठे  

११६ – ११७.  
२६. णवणवध शासे्त् आणि मराठी भाषा- भा. शां. भिरे्, पषृ्ठे ५६ व ५७.  
२७. पिपेटी – वाचकाांच्या पिव्यवहारातील एक पि, मराठी णवज्ञान पणरषद पणिका, फेबु्रवारी  

१९७९.  
२८. नवशब्दणनर्वमतीची प्रणक्रया आणि मराठी पणरभाषेची जििधािि – वेंकटेशशास्त्ी जोशी, महाराष्र  

साणहत्य पणिका, अांक १७९, ऑक्टोबर-णिसेंबर १९७१, पषृ्ठ १४ वरील तळटीप.  
२९. ताांणिक लेखन – प्र.र. भाव,े १९७४, पषृ्ठे १५२, १५३.  
३०. द टेल्क्नक ऑफ ल्क्लअर रायसटर् – रॉबटग र्सनर्, १९५२, पषृ्ठे १९८, २१५, २२६.  
३१. शासासनव्यवहारात मराठी – प.ृ ८४.  
३२. तिैव – प्रा्ताणवक – प.ृ२  



 
अनुक्रमणिका 

 

३३. तिैव – प.ृ१५४.  
३४. तिैव – प.ृ६९ व ८०.  
३५. तिैव – प.ृ८३ व ८४.  
३६. कॉयसनर् ऑफ णिपाटगमेंटल टर्वमनॉलजी – जर्तनारायि, शब्दावली पणिका, िैमाणसक, जुलै-

सप्टेंबर १९६८; अॅिॉप्शन अांि अॅिॉपे्टशन ऑफ नशनल टर्वमनालजी इन रीजनल लँग्वजे, शब्दावली 
पणिका, िैमाणसक, जुलै-सप्टें. १९६८.  

३७. शासासनव्यवहारात मराठी – प.ृ ३४.  
३८. भारतीय भाषा : नव्या जबाबदाऱ्या – ना. र्ो. कालेलकर, १९६९, प.ृ ६.  
३९. शासासनव्यवहाराची भाषा – र्.प्र. प्रधान, १९६९, पषृ्ठ २५.  
४०. भाषा शुद्धी आणि राष्रभाषा – श्री. के. क्षीरसार्र, १९५१ च्या बिोदे येथील चौदाव्या वान्समय 
 पणरषदेच्या अध्यक्ष्थानवरून केलेले भाषि, साणहत्याच्या दरबारात, १९६१, प.ृ ३३.  
४१. अध्यक्षीय भाषि – श्री.के. क्षीरसार्र, १९५१ च्या णमरज येथील मराठी साणहत्य सांमेलनाच्या 

अध्यक्षपदावरून केलेले भाषि (सांपा.) : भीमराव कुलकिी, मराठी साणहत्य सांमेलन : अध्यक्षीय 
भाषिे, खांि २ रा. प.ृ ४४५.  

४२. प्र्तावना – ध्वणनणवचार, ना. र्ो. कालेलकर, १९५५, प ृ७ व ८  
४३. मराठी भाषा : खोटा अणभमान काय कामाचा ? – ना. र्ो. कालेलकर, महाराष्र टाइम्स  

(दैणनक), २० मे १९७९.  
४४. भारतीय भाषा : नव्या जबाबदाऱ्या – ना. र्ो. कालेलकर, १९६९, प.ृ ५.  
४५. णवधानसभा चचेचे प्रणतवृत्त – १ व २ णिसेंबर १९६४.  
४६. महाराष्र उर्वला, मराठी मावळिार ? वसांत बापट – णकलो्कर माणसक, मे १९६६, प.ृ१५.  
४७. भारतीय भाषा : नव्या जबाबदाऱ्या – ना. र्ो. कालेलकर, १९६९, प.ृ ३.  
४८. अध्यक्षीय भाषि – णव.वा. णशवािकर, मिर्ाव – र्ोव ेमराठी साणहत्य सांमेलन, १९६४.  
४९. शासासनव्यवहाराची भाषा – र्.प्र. प्रधान, १९६९, पषृ्ठ १२.  
५०. शासासनव्यवहारात मराठी – प.ृ २७.  
५१. णवणवध शासे्त् आणि मराठी भाषा – भा. शां. भिरे्, १९६९, प.ृ ५१.  
५२. भारतीय भाषा : नव्या जबाबदाऱ्या – ना. र्ो. कालेलकर, १९६९, प.ृ ५.  
५३. इनव्हे्टरे्सटर् इांल्ग्लश ्टाईल – िेल्व्हि णक्र्टल आणि िेरेक िेव्ही, १९७६.  
५४. इव्हाफययेूसटर् कम्युणनकणबणलटी इन ल्व्हलेज सेसटग्ज – पाटग १, आर. एन. श्रीवा्तव आणि  

इतर, प.ृ४५; पाटग २ प.ृ ११ व ६१.  
५५. शासासनव्यवहारात मराठी – प.ृ १३४.  
५६. शासासनव्यवहारातील मराठीचे ्वरूप आणि सम्या – य.शां. काणनटकर, लोकराज्य  

(पाणक्षक), १ मे १९७९, प.ृ १३.  
५७. शासासनव्यवहारात मराठी – प.ृ ३४.  
५८. तिैव – प.ृ९६.  
५९. तिैव – प.ृ११५ ते १२०  
६०. तिैव – प.ृ९७.  



 
अनुक्रमणिका 

 

६१. तिैव – प.ृ१२१.  
६२. तिैव – प.ृ५४.  
६३. वृत्तपिीय णनवेदनाची बातमी – णभिे – काणनटकर, महाराष्र टाइम्स (दैणनक), २ जुने १९७९.  
६४. पणरभाषा कृणिम असिे अटल आहे – य.शां. काणनटकर, णकलो्कर (माणसक), सप्टेंबर १९७९,  

प ृ१६ अ.  
६५. वृत्तपिीय णनवेदनाची बातमी – सदानांद वरदे, महाराष्र टाइम्स (दैणनक), ३ जुने १९७९.  
६६. शासासनव्यवहारातील मराठीचे ्वरूप आणि सम्या – य.शां. काणनटकर, लोकराज्य  

(पाणक्षक), १ मे १९७९, प.ृ १३.  
६७. तिैव – प.ृ १३.  
६८. अध्यक्षीय भाषि – णव.वा. णशरवािकर, मिर्ाव-र्ोव ेमराठी साणहत्य सांमेलन, १९६४.  
६९. नवमराठीची णनर्वमती – वा्तव दृष्टीचा सहानुभतूीशून्सय अभाव, ना. र्ो. कालेलकर, महाराष्र  

टाइम्स (दैणनक), १३ मे १९७९.  
७०. अध्यक्षीय भाषि – पु.ल. देशपाांिे, मुांबई मराठी ग्रांथसांग्रहालयाचा ८० वा वार्वषकोत्सव समारांभ,  

१९७९, प.ृ २४.  
७१. राजभाषा णवधेयक १९६४ वरील णवधानसभा चचेचे प्रणतवृत्त – खांि १४, भार् २, धाणरया.  
७२. तिैव – पाटील िी.बी.  
७३. तिैव – णलमये, एम.पी.  
७४. पोतदार – ‘्वभाषाणवकास’ हैदराबाद सहदी प्रचार सांमेलन, अध्यक्षीय भाषिाचा अनुवाद – ७५.
 भारताची भाषासम्या, प.ृ ९४ ते १०३.  
७५. णवणवध शासे्त् आणि मराठी भाषा – भा. शां. भिरे्, १९६९, प.ृ ५३.  
७६. नाव्माराठीची णनर्वमती – वा्तव दृष्टीचा सहानुभतूीशून्सय अभाव, महाराष्र टाइम्स (दैणनक), १३  

मे १९७९.  
७७. सावरकर – मुांबई येथील १९३८ चे मराठी साणहत्य सांमेलन – अध्यक्षीय भाषि.  
७८. भाषाशुद्धी आणि राष्र भाषा – श्री के. क्षीरसार्र, १९६१, प.ृ ३४.  
७९. मराठी भाषा – खोटा अणभमान काय कामाचा ? ना.र्ो. कालेलकर, महाराष्र टाइम्स (दैणनक),  

२० मे १९७९.  
८०. हरवले आहे – मराठीचे मराठीपि (अनोळखी मराठी) – श्री. के. क्षीरसार्र, महाराष्र टाइम्स  

(दैणनक), ६ मे १९७९.  
८१. पिपेटी - वाचकाांच्या पिव्यवहारातील १ पि, रा. भा. रु्प्ते, मराठी णवज्ञानपणिका, फेबु्रवारी  

१९७९, प.ृ ७.  
८२. राजभाषा णवधेयक १९६४ वरील णवधानपणरषद चचेचे इणतवृत्त, खांि १४, भार् २, नोव्हेंबर-णिसेंबर  

१९६४, र्.णद. मािरु्ळकर.  
८३. तिीव – एम.पी. णलमये.  
८४. शासासनव्यवहाराची भाषा – र्.प्र. प्रधान, १९६९, पषृ्ठ २३.  
८५. सांपादकीय - महाराष्र टाइम्स (दैणनक), ३० माचग व ३० एणप्रल १९७९.  
८६. प्र्तावना – ध्वणनणवचार, ना. र्ो. कालेलकर, १९५५, प.ृ८.  



 
अनुक्रमणिका 

 

८७. अध्यक्षीय भाषि - पु.ल. देशपाांिे, मुांबई मराठी ग्रांथसांग्रहालयाचा ८० वा वार्वषकोत्सव समारांभ,  
१९७९, प.ृ १७.  

८८. शासकीय कामकाजातून मराठीबाबतच्या ठरावावरील चचा – णवधान पणरषद चचेचे प्रिीवृत्त,  
खांि २३, भार् २, फेबु्रवारी, एणप्रल १९६८, प.ृ ४२९, ४३६, र्.णद. मािरु्ळकर.  

८९. तिैव – प्र. ब. वैद्य.  
९०. अध्यक्षीय भाषि – णव.वा. णशरवािकर – १९६४, प.ृ१०.  
९१. प्रधान – व्यल्क्तर्त चचा, १९७८.  
९२. श्री.के. क्षीरसार्र – महाराष्र टाइम्स (दैणनक), १३ मे १९७९.  
९३. मराठी भाषा माहेरवासातून कधी सुटिार ? कृ.स. अभ्यांकर – महोहर माणसक, फेबु्रवारी १९४६,  

प.ृ ७०१ ते ७०७.  
९४. पु्तक परामशग : शासन व्यवहारकोश – र्. रा. णटकेकर, नवभारत माणसक, माचग १९७४, पषृ्ठे ७८  

ते ८४.  
९५. द ऑणफणशयल लँग्वजे अांि द नशनल लाांग्वजेेस ऑफ इांणिया – लँग्वजे अांि सोसायटी इन  

इांणिया, एस.एन. कािे, १९६९, पषृ्ठ १७५.  
९६. णवणवध शासे्त् आणि मराठी भाषा – भा. शां. भिरे्, १९६९, प.ृ५०  
९७. तिैव – पषृ्ठ ५३.  
९८.  अध्यक्षीय भाषि – पु. ल. देशपाांिे, १९७९, पषृ्ठ २० व २१.  
९९. सांपादकीय, नवभारत माणसक, ऑर््ट १९७९ प.ृ३  
१००. क्वचभवान, क्व पुल: क्वच सूकर :  

पु. ल. देशपाांिे, नवभारत माणसक, सप्टें. १९७९, प.ृ ४९ व ५१.  
१०१. सांपादकीय : नवभारत – सप्टें. १९७९, प.ृ ५४.  
१०२. प्र्तावना : ध्वणनणवचार – ना.र्ो. कालेलकर, १९५५, प.ृ८.  
१०३. अध्यक्षीय भाषि – णव.दा. सावरकर, मुांबई येथील १९३८ चे मराठी साणहत्य सांमेलन, सांपा :  

भीमराव कुलकिी, मराठी साणहत्य सांमेलन – अध्यक्षीय भाषिे, खांि पणहला १९७१, प.ृ ४१३ व   
४१९.  

१०४. ्वभाषाांचा णवकास : द. वा. पोतदार, हैद्राबाद सहदी प्रचार सांमेलन, फेबु्रवारी १९५४ चे अध्यक्षीय  
भाषि (मूळ सहदी भाषिाचा मराठी अनुवाद) – भारताची भाषा सम्या, १९६२, पृष्ठे १८-९९.  

१०५. पिपेटी – वाचकाांच्या पिव्यवहारातील एक पि, रा. भा. रु्प्ते, मराठी णवज्ञान पणरषद पणिका,  
फेबु्र.१९७९.  

१०६. महाराष्र टाइम्स (दैणनक) – वाचकाांचा पिव्यवहार, १३ मे १९८६. 
१०७. णशक्षिाच्या माध्यमातील बदलामुळे णनमाि होिाया सम्या – णवद्युत भार्वत, ‘णशक्षि आणि  

समाज’ िैमाणसक, एणप्रल –जून १९७९, पषृ्ठ २२४.  
१०८. नवशब्दणनर्वमतीची प्रणक्रया आणि मराठी पणरभाषेची जििघिि – वेंकटेशशास्त्ी जोशी, महाराष्र  

साणहत्य पणिका, आक्टोबर-णिसेंबर १९७९, पषृ्ठ १८.  
१०९. सांपादकीय – मराठी णवज्ञान पणरषद पणिका, जानेवारी १९७९  
११०. सणरता रत्नाकर – लोकसत्ता (दैणनक), १० जून १९७९.  



 
अनुक्रमणिका 

 

१११. सरकारी भाषा मांिळ अहवाल १९५६ – मराठी अनुवाद, पषृ्ठे २६३ – २६४.  
११२. लँग्वजे अांि प्लासनर् – कन्ससेप्ट अांि प्राब्लेम्स, कालेलकर, णब.िी.सी.आर. आय. १९६८, पषृ्ठ ८.  
  



 
अनुक्रमणिका 

 

प्रकरण सात 
अि िादाची अनििायसता आनण अि िादप्रनक्रया  

 
्वातांवयपूिग दीिश े वषांतील राज्यकारभाराची भाषा प्रामुख्या इांग्रजी होती. साहणजकच प्रशासन 

के्षिातील सवग कायदे, णनयम, कायगपद्धतीच्या मार्गदशगक णनयमपुल््तका व सवग पूवगसांदभग हे इांग्रजी भाषेत होते. 
्वातांवयप्राप्तीनांतरची लोकशाही राज्यपद्धतीतील प्रशासनयांििेची रचना व कामकाजाची कायगपद्धती 
्वातांवयपूिग काळातील इांग्रजी अमदानीत चालत आलेफया पद्धातीशीच णमळतीजुळती आहे. ्वातांवयोत्तर 
काळातील प्रशासनाचे बदललेले ्वरूप, त्याचा णव्तृत आवाका व णवणवध कायगके्षिे याांचा णवचार करता 
इांग्रजपूवग काळातील प्रशासणनक मराठी सकवा इांग्रज अांमलातील वा सां्थानाांतील प्रशासणनक मराठी याांच्या 
तुटपुांज्या साधनसांपत्तीवर आधुणनक प्रशासणनक मराठीची रु्जराि होने अशक्य होते. णशवाय प्रशासनाचा प्रचांि 
णव्तार व व्याप लक्षात घेता सांपूिग आधारभतू सामग्री मराठीत नव्याने णलहून तयार करिे अशक्यप्राय व 
अव्यवहायग होते. प्रशासणनक के्षिात मराठीचा वापार पूिगतः व समथगपिे करण्याचे उणद्दष्ट जलद व लवकरात 
लवकर साध्य करायचे असफयामुळे ही आधारभतू सामग्री मराठीत उपलब्ध करून देिे अत्यावश्चयकच होते. 
यामुळे मूलतः इांग्रजीत असलेले प्रशासणनक णनयम, अणधणनयम सकवा णनयमपुल््तका याांचे मराठी मसुदे 
अनुवादाच्या साह्याने शक्य णततक्या कमी कालावधीत तयार करण्याणशवाय पयाय नव्हता हे ओघानेच आले.  

 
या मूळ आधारभतू साणहत्याखेरीज राजपिात प्रणसद्ध होिाऱ्या अणधसूचना, जाणहर सूचनाां, 

प्रणसद्धीपिके सकवा प्रशासणनक कामाचे णवणवध अहवाल याांचेही मूळ लेखन अजूनही बरेचदा इांग्रजीत होते व 
नांतर अनुवादाने त्याचे मराठी मसुदे तयार केले जातात. या दोन्सही बाबतींत वरे्वरे्ळ्या कारिाा्ं तव अनुवादाची 
कास धरिे अणनवायग वा णनकिीचे असफयामुळे आधुणनक प्रशासणनक मराठीच्या णवकासामध्ये अनुवाणदत 
प्रशासणनक मराठीचा बराच मोठा वाटा आहे. अशा पणरल््थतीत अनुवाद करताना वापरायची पद्धत व णतची 
शास्त् णनष्ठता याांबाबत णचणकत्सक दृष्टी ्वीकारिे आवश्चयक आहे.  
 

शासन व्यवहारातील मराठी ल्क्लष्ट होण्याचे प्रमुख कारि ती प्रामुख्याने अनुवाणदत ्वरुपात वापरली 
जाते हे आहे, असे भाषासांचालकाांनी राजभाषा वषातील एका मुलाखतीत म्हटले आहे.¹ तसेच शासन 
व्यवहारातील मराठीत बाबतची भाषा सल्लार्ार मांिळाची भणूमका माांितानाही शासन व्यवहारातील मराठीचा 
वापर मूळ ्वरुपात न होता अनुवाणदत ्वरुपात होतो म्हिून ती दुबोध वाटते, असे णनवदेन करण्यात आले 
आहे. भाषाांतर करताना मराठी वाक्यरचना ही इांग्रजी धतीची ठेवण्यात येते व त्यामुळे हे मराठी कृणिम व परके 
वाटते असेही पुढे नमूद करण्यात आले आहे.² महाराष्र राज्याचे माजी भाषासांचालक य.शां. काणनटकर याांनी 
प्रशासणनक अनुवादाबाबतची शासनाची भणूमका माांिताना म्हटले आहे की कायदे, णनयमपुल््तका इत्यादी 
प्रशासणनक के्षिातील इांग्रजी णलखािाचे भाषाांतर करताना कोित्याही प्रकारचे ्वातांवय घेता येत नाही व 
वाक्यरचनाही शक्यतो मूळ वाक्यरचनेप्रमािेच करावी लार्ते. कायद्याचा प्रश्चन नाही तेथे अणधक ्वातांवय घ्याव े
असे त्याांनी सुचवले असले तरी एकां दरीत अनुवाणदत प्रशासणनक मराठीतील बेिौलपिा व बोजिपिा 
अपणरहायग व म्हिूनच समथगनीय आहे असा त्याांच्या लेखनाचा सूर णदसतो.³  
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अनुवादाचा अवलां ब न केला रे्फयास प्रशासन के्षिात मराठीचा वापर पूिगतः केला जाण्याची व पयायाने 
प्रशासणनक मराठीच्या णवकासाची र्ती खुांटेल, णनदान मांदावले; अनुवादामुळे प्रशासणनक मराठी ल्क्लष्ट वा 
दुबोध होते आहे आणि प्रशासणनक मराठीची दुबोधता वा ल्क्लष्टता ही मराठीकरिास व प्रशासणनक मराठीच्या 
खऱ्या णवकासास मारक ठरते आहे असे दुष्टचक्रच णनमाि होण्याची धा्ती आहे. यामुळेच भाणषक णनयोजनाच्या 
सांदभात प्रशासणनक मराठीच्या अनुवादपद्धतीची अणधक खोलवर णचणकत्सा करण्याची णनताांत णनकि णनमाि 
झाली आहे. या पद्धतीबाबतची शासनाची भणूमका व त्या पद्धतीच्या उणचततेचे समथगन याांचा णवचार करताना, 
अनुवाद म्हिजे काय ? अनुवादाच्या शास्त्मान्सय पद्धती कोित्या? आणि त्याांपैकी प्रशासणनक मराठीच्या 
सांदभात सवाणधक उणचत पद्धत कोिती ? याांचाही णवचार करिे आवश्चयक आहे. तसेच प्रशासणनक के्षिातील 
इांग्रजी भाषेच्या ्वरुपात (अनुवाणदत प्रशासणनक मराठीसाठी मूळ भाषा म्हिून वापरफया जािाऱ्या) रे्फया तीस 
वषांत काही बदल सुचणवण्यात आले आहेत काय ह्याचाही शोध घेिे आवश्चयक आहे.  
 
अि िाद म्पिणजे काय ? 
 

एका भाषेतील मजकूर दुसऱ्या भाषेत साांर्िे (सकवा णलणहिे) म्हिजे अनुवाद अशी अनुवादाची ढोबळ 
व्याख्या करण्यात येत असली तरी अनुवाद ही वरवर भासते णततकी साधी व सुलभ प्रणक्रया नसून अणतशय 
रु्ांतारु्ांतीची प्रणक्रया असते. मूळ भाषेतील मजकुराचे वाचन-मनन करिे, त्याची व्याकरणिक रचना, शब्दाांतील 
नेमका आशय, त्याांचा पर्परसांबांध व शलैीतील औणचत्य या दृष्टींनी त्या मजकुराचे णवश्लेषि करिे व लक्ष्य 
भाषेतील व्याकरणिक रचना, अथगप्रणक्रया याांमध्ये चपखल बसेल व अनुवादाच्या प्रयोजनाच्या दृष्टीने समपगक 
ठरेल अशा पद्धतीने शब्दाांची व वाक्याांची जुळिी व माांििी करिे अशी प्रदीघग मानणसक प्रणक्रया अनुवादात 
अांतभूगत असते. या प्रणक्रयेत मूळ भाषेच्या मजकुरातील आशय शक्यतोवर जसाच्या तसा लक्ष्य भाषेत उतरावा 
अशी काळजी घेिे आवश्चयक असते. त्याचप्रमािे लक्ष्य भाषेतील मजकूर अकृणिम, सहज भासेल असा व्हावा 
म्हिून प्रयत्न करण्याचीही र्रज असते.⁴  
 

वरील सवग मुदे्द समाणवष्ट होतील अशी अनुव्दाची अणधक ्पष्ट व्याख्या पुढीलप्रमािे करता येईल :  
 

अि िाद करणे म्पिणजे स्त्रोत भाषेतील (सोसस लँग्िेजमिील) मूळ माज क र, त्यातील आशयास िक्का 
पोचू ि देता, लक्ष्य भाषेत (टागेट लँग्िेजमध्ये) अकृनत्रम ि सिज स्िरुपात व्यक्त करणे.  
 
अि िादाचे दोि प्रकार ि प्रशासनिक अि िाद  
 

अनुवादाचा णवषय व प्रयोजन याांनुसार अनुवाद शब्दानुसारी करायचा की भावानुरोधाने करायचा ते 
ठरत असते. या दोन प्रकाराांस शब्दानुवाद व भावानुवाद अस म्हटले जाते. हे दोन प्रकार अर्दी पर्पर 
अव्याप्त नसून बहुशःत्याांचे कमी अणधक प्रमािात णमश्रि केले जात असले तरी सामान्सयतः कथा, कादांबऱ्या, 
काव्य इत्यादी भावप्रधान लणलत वान्समयाचा अनुवाद शब्दशः न केला जाता मुख्यत्वकेरून भावानुसारी असावा 
अशी अपेक्षा असते; तर कायदे र्ाणनतािी णवज्ञाने अशा तर्थ्यात्मक व णवचारप्रधान वान्समयाचा अनुवाद 
मुख्यत्वेकरून शब्दानुवाद असावा अशी अपेक्षा असते. कारि णवचारप्रधान के्षिातील अनुवादाचे प्रयोजन ज्याांना 
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मूळ भाषा अवर्त नाही सकवा ज्याांना मूळ भाषेचे सुलभतेने आकलन होत नाही अशा व्यक्तींना त्या णवणशष्ट 
के्षिातील मूळ भाषेतील माणहती वा ज्ञान सुलभतेने समाजाव अशा तऱ्हेने रुपाांतरीत करिे हे असते. साहणजकच 
मूळ मजकुरातील आशयाचा कोिताही भार् वर्ळला जािे सकवा मूळ मजकुरात नसलेला भार् त्यात घातला 
जािे हे अशा अनुवादात वज्यग मानले जाते. अथात शब्दानुवाद याचा अथग स्त्ोत भाषेतील प्रत्येक शब्दाला लक्ष्य 
भाषेतील प्रणतशब्द देिे असा अणभपे्रत नसतो. शब्दानुवादात स्त्ोत भाषेतील प्रत्येक शब्द, सकवा अणधक 
तपशीलवार साांर्ायचे तर अणभव्यक्तीचा प्रत्येक घटक शब्द, शब्दावली, वाक्याांश, वाक्प्रचार, पोटवाक्य व 
वाक्य याांचा णवचार करून लक्ष्य भाषेतील उपलब्ध, अकृणिम अशा पयायी रचनाांच्या आधारे मूळ आशय साकार 
करायचा असतो. यामुळेच शब्दानुवाद हा उत्कृष्ट प्रतीचा अनुवाद ठरावा यासाठी अणधक प्रयासाची व 
कौशफयाची र्रज असते व लक्ष्य भाषेत अकृणिम रचना साधण्यासाठी प्रसांर्ी भावानुवादाचे णमश्रि करिेही इष्ट 
ठरते.  
 

प्रशासणनक भाषा हा भाषेचा लणलत प्रकार नसून प्रमाि भाषेचा तर्थ्यात्मक व णवचारप्रधान भाषाप्रकार 
आहे. साहणजकच प्रशासणनक भाषेतील मजकुराचा अनुवाद मुख्यत्वकेरून शब्दानुवाद असावा अशी रा्त 
अपेक्षा असते. माि शब्दानुवाद म्हिजे केवळ काटेकोरपिे शब्दशः वा वाक्याशः अनुवाद अशी ्थूल कफपना 
बाळर्ता कामा नये. दुसऱ्या शब्दाांत साांर्ायचे तर, शब्दानुवादाच्या उणिवा, मयादा व त्याांवर मात करण्याचे 
यथोणचत मारर् याांचा साांर्ोपाांर् णवचार करून, प्रशासणनक मराठीच्या के्षिातील अनुवादासांदभात कोिती पद्धत 
अवलां बावी ते ठरणवले आवश्चयक आहे.  
 
शब्दाि िादाच्या उनणिा िा मयादा  
 

शब्दानुवादाच्या उणिवा सकवा मयादा सवगसामान्सयतः पुढीलप्रमािे साांणर्तफया जातात :  
 
१) स्त्ोत भाषा व लक्ष्य भाषा याांमध्ये शब्दाथांची प्रणक्रया व सांरचना, व्याकरणिक रचनाांची पद्धती सकवा 

वाक्यरचना या बाबतीत वैधम्यग असेल तर अनुवादकाने णकतीही सावध व कुशल अनुवाद केला तरी शब्दानुवाद 
बेमालूम उतरत नाही. पणरिामतः अनुवाद कृणिम वा णनजीव भासतो व उत्तम अनुवादात अणभपे्रत असिारे 
अनुवादाचे अकृणिम रूप साध्य होिे कठीि होते.  
 

२) णकत्येकदा कोशाांचा उपयोर् करताना तारतम्य न बाळर्ता शब्दाांची णनवि करून वाक्याशः केलेला 
शब्दानुवाद लक्ष्य भाषेत कृणिम, दुबोध सकवा पूिगतः अनाकलनीय होऊन बसतो.  
 
उत्तम शब्दाि िादाद कसा करता येईल ?  
 

वरील उणिवा सकवा दोष टाळून सकवा त्याांचे प्रमाि शक्य णततके घटवनू मूळ आशय यश्वीरीत्या 
उतरवता आला तर शब्दानुवादाही उत्तम होऊ शकेल. शब्दशः वा वाक्याशः अनुवाद करिे म्हिजे शब्दानुवाद 
करिे असे म्हटले जाते. पि त्याचा अथग शब्दानुवाद करताना शब्दशः वा वाक्याशः अनुवाद करिेच आवश्चयक 
असते असे नव्हे. अनुवाद करताना मूळ भाषेच्या वाक्यरचनेशी जुळती वाक्यरचना ठेवनू अनुवाद केफयास तो 



 
अनुक्रमणिका 

 

लक्ष्य भाषेत कृणिम ठरण्याची धा्ती राहिे अटळ आहे. कारि कोित्याही दोन भाषाांची वाक्यरचनेची पद्धती 
सकवा शब्दयोजनेची जििघिि पूिगतः समाांतर असिे हे जवळजवळ अशक्यच असते. शब्दानुवादातही स्त्ोत 
भाषेतील वाक्यही लक्ष्य भाषेत रुपाांतरीत केले जाते. म्हिजे स्त्ोत भाषेतील वाक्यरचना लक्ष्य भाषेच्या नैसर्वर्क 
प्रकृतीशी जुळिाऱ्या अनुकूल वाक्यरचनेत पणरवतीत केली जाते.⁵ यामुळेच शब्दानुवाद करतानाही वाक्यास 
प्रणतवाक्य असा अनुवाद करण्याची र्रज नसते. मूळ एका दीघग वा सांणमश्र वाक्याचा अनुवाद त्यातील 
वरे्वरे्ळ्या णवचाराांसाठी, पोटवाक्याांसाठी ्वतांि सुटसुटीत वाक्याांत करिे सकवा अनेक िोया वाक्याांचा 
अनुवाद लहानमोठी पोटवाक्ये वा वाक्याांश रचून एका सलर् वाक्यात करिे इष्ट ठरते.  
 

उदाहरिाच द्यायचे झाले तर “I heard what he said” याचा अनुवाद “त्याने जे साांणर्तले ते मी 
ऐकले” याऐवजी ‘त्याचे साांर्िे (सकवा सांदभानुसार ‘त्याचे म्हििे’ वा ‘त्याने साांणर्तलेले’) मी ऐकले’ असा 
केफयास तोही शब्दानुवादच म्हटले जाईल. इांग्रजीमधील “Whereas ... and whereas . .. .and whereas . 
. Now therefore .. . . अशा धतीच्या लाांबलचक वाक्याचा अनुवाद ज्याअथी .... आणि ज्याअथी ... आणि 
ज्याअथी.... त्याअथी, आता...” अशा प्रकारच्या वाक्यानेच करण्याची आवश्चयकता नसते. या वाक्यातील 
प्रत्येक णक्रयाणवशषेिात्मक पोटवाक्याचे ्वतांि वाक्य करता येईल.  
 

जी र्ोष्ट वाक्याांची तीच शब्दाांच्या व शब्दावलींच्या बाबातही खरी आहे. “He was sent back to his 
parent department” या वाक्याचा अनुवाद “त्याला त्याच्या आईबापाांच्या णवभार्ाकिे परत पाठणवण्यात आले” 
असा केफयास हा्या्पद ठरेल. “Parent department” चा अनुवाद ‘मूळ णवभार्’ असाच केला पाणहजे.  
 

पुढील पणरच्िेदाचा प्रथम वाक्याशः अनुवाद णदला असून नांतर शब्दानुवादाचे दोष टाळून केलेला 
अनुवाद णदला आहे :  
 

Small dogs may, at the discretion of the conductor and at owner’s risk, be carried without 
charge upon the upper deck of double-deck buses, or in single-deck buses. The decision of the 
oncudctor is final.  
 

पनिला अि िाद : “लहान कुिे, वाकाच्या ्वचे्िाणनिगयानुसार आणि मालकाच्या जोखमीवर, दुमजली 
बसच्या वरच्या मजफयावर सकवा एकमजली बसमध्ये, आकार न भारता नेता येतील. वाहकाचा णनिगय अांणतम 
असेल.”  
 

द सरा अि िाद : “तुमचा कुिा लहान असेल व वाहकास तसे करिे उणचत वाटले तरच तुमचा कुिा 
तुम्हाांला आपफयाबरोबर बसमध्ये घेता येईल. अशा वळेी कुवयासाठी वरे्ळा आकार पििार नाही. माि 
कुवयाबाबतची जोखीम तुमच्यावर राहील. बस दुमजली असेल तर तुम्ही आपला कुिा घेऊन वरच्या 
मजफयावर बसले पाणहजे.”  
 



 
अनुक्रमणिका 

 

प्रशासणनक के्षिातील पुढील उदाहरिावरून वरील मुद्दा अणधक ्पष्ट होईल. जनतेच्या माणहतीसाठी 
प्रणसद्ध केलेफया अणधसूचनेच्या मसुद्यामधील एक वाक्य खाली उदाहरिादाखल घेतले आहे. प्र्तुत मसुद्यास 
जनतेच्या काही हरकती वा आके्षप असफयास त्या पाठवाव्यात अशी णवनांती मसुद्याच्या सुरुवातीस केलेली आहे 
हे लक्षात घेऊन पुढील अनुवाद पाहण्यासारखा आहे.  
 
 
 
 
मूळ इंग्रजी िाक्य :  
 

. . . . “4. Time for application for reference to arbitration under section 20. – The time 
within which any person interested who is aggrieved by the amount of compensation determined 
under subsection (1) of section 20 or within which the owner of a vehicle, vessel or animal, who 
is aggrieved by the amount of compensation determined under sub-section (2) of that section, 
may make an application for referring the matter to an arbitrator, shall be fourteen days from the 
date of detrmination of the amount of such compensation or where the amount of such 
compensation has been determined in the absence of the person interested or, as the case may 
be, the owner, fourteen days from the date on which the intimation of such determination is sent 
to that person or the owner.”⁶  
 
त्याचा मराठीत िाक्याशिः अि िाद :  
 

“४. कलम २० अन्सवये बाब णनिगयासाठी लवादाकिे सोपवण्याकणरता अजग करण्याची मुदत – कलम 
२०, पोट-कलम(१) अन्सवये ठरवण्यात आलेफया नुकसानभरपाईच्या रकमेमुळे आपले नुकसान झाले आहे असे 
समजिाऱ्या कोित्याही णहतसांबांणधत इसमास सकवा त्या कलमाच्या पोटकलम (२) अन्सवये ठरवण्यात आलेफया 
नुकसानभरपाईच्या रकमेमुळे आपले नुकसान झाले आहे असे समजिाऱ्या अशा वाहनाच्या, जालायानाच्या 
सकवा जनावराच्या मालकास, ती बाब लवादाकिे सोपवण्याकणरता ज्या मुदतीत अजग करता येईल ती मुदत, 
ज्या तारखेस अशा नुकसानभरपाईच्या रक्कम ठरवण्यात आली असेल त्या तारखेपासून चौदा णदवसाांची सकवा 
अशा नुकसानभरपाईच्या रक्कम णहतसांबांणधत इसमाच्या सकवा यथाल््थती मालकाच्या अनुपल््थतीत ठरवण्यात 
आली असेल तर, अशी रक्कम ठरवफयाबद्दल त्या इसमास सकवा मालकास ज्या तारखेस सूचनाां पाठवली असेल 
त्या तारखेपासून चौदा णदवसाांची असेल.”⁷  
 

मूळ ११८ शब्दाांच्या इांग्रजी णमश्र वाक्याचा अनुवाद येथे ९४ शब्दाांच्या णमश्र वाक्याने केला आहे. मूळ 
आशयास धक्का पोचू न देता या वाक्याची पाच िोया सुटसुटीत वाक्याांमध्ये फोि करून केलेला पुढील 
अनुवाद पाहा :  
 



 
अनुक्रमणिका 

 

“४. कलम २० अनुसार लवाद नेमण्यासाठी अजग करण्याची मुदत. – कलम २० अनुसार द्यायच्या 
ठरणवलेफया नुकसानभरपाईच्या रकमेबाबत कोितीही तक्रार असेल तर ती बाब णनिगयासाठी लवादाकिे 
सोपवण्याकणरता अजग करता येईल. माि असा अजग चौदा णदवसाांच्या मुदतीत करावा लारे्ल. ही मुदत, 
नुकसानभरपाईची रक्कम ठरणवफयाच्या तारखेपासून सकवा ती रक्कम सांबांणधत व्यक्तीच्या रै्रहजेरीत ठरणवली 
असेल तर, तसे केफयाची सूचना त्या व्यक्तीस पाठणवफयास तारखेपासून मोजली जाईल. कलम २०, 
पोटकलम (१) अनुसार ठरणवलेफया रकमेबाबत ताक्रात असेल तर कोित्याही णहतसांबांणधत व्यक्तीस अजग 
करता येईल. कलम २०, पोटकलम (१) अनुसार ठरणवलेफया रकमेबाबत ताक्रात असेल तर सांबांणधत 
वाहनाच्या, जालायानाच्या सकवा जनावराच्या मालकास तसा अजग कता येईल.”  

 
थोिक्यात प्रशासणनक लेखनात शब्दानुवाद करिे आवश्चयक असले तरी असा शब्दानुवाद करताना 

मूळ एका वाक्याचे भाषाांतर एकाच वाक्यात केले पाणहजे असे नाही. शास्त्ीय माणहतीचा अनुवाद करतानासुद्धा 
मूळ मजकुरातील यथाथग माणहती जशीच्या तशी अनुवादभाषेत आििे हेच उणद्दष्ट असाव े असे 
एल्.एम्.खूबचांदानी याांनी ‘भाषाणवज्ञान व अनुवाद’ या णवषयावरील चचेत बोलताना म्हटले आहे.⁸ ‘सरकारी 
अनुवाद’ या णवषयावरील आपफया लेखात प्रशासणनक सहदीबाबत कृष्िकुमार र्ो्वामी याांनी केलेले णवधान 
प्रशासणनक मराठीसही तांतोतांत लार्ू होते. त्याांच्या शब्दाांत साांर्ायचे तर, “...लम्बे और जातील मूल वाक्योंको 
अनेक िोटे वाक्योंसे तोि जा सक्त है . . . अांगे्रजी वाक्यणवन्सयासको सहदी में ज्यों का त्योम उतारने का प्रयास 
नहीं णकया जाि चाणहये. इससे भाषा परीमाजीत एवां बोधर्म्य नहीं होर्ी”⁹  
 
अि िानदत प्रशासनिक हिदी : मराठीसदृश दोष  
 

अनुवाणदत प्रशासणनक मराठीबाबत व अनुवादप्रणक्रयेबाबत व्यक्त झालेली टीकाकाराांची मते मराठीत 
णवशषे उपलब्ध नाहीत. परांतु अनुवाणदत प्रशासणनक सहदीबाबतची टीकाकाराांची मते उपलब्ध आहेत. ती 
अजमावनू पाणहफयास अनुवाणदत प्रशासणनक मराठीसारख्या दोषाांचेच दशगन त्यात घिेल.  

 
रमाप्रसन्न नायक याांनी अनुवाणदत प्रशासणनक सहदी मध्ये दुबोधता (दुरुहाता) का येते त्याचे णववचेन 

करताना म्हटले आहे की, “काठीनायी नये शब्दोंके कारि नहीं होती, नये शब्द तो हमें सीखनेही पिते है और 
हम सीख लें रे् । अांगे्रजी और दुसरी भाषाओां में भी र्त कुि ही वषो में हजारों नये शब्द आए है और लोर् उन्सहें 
सीख र्ए हैं। लेकीन अनुवाद की अनर्ढ भाषा या सहदी की प्रकृती को भलुाकर णलखी जानेवाली णवणचि 
वाक्यणवन्सयासवाली भाषा तो इन नये शब्दों के साथ णमलकर ‘करेला और नीमचढा’ वाली कहावतही चणरताथग 
करती है । ”¹⁰  

 
सहदी भाषेतील एका अनुवाणदत णनयमपुल््तकेचा भाषेच्या सांवादसां्थापनक्षमतेच्या (कम्युणनकणबणलटी) 

दृष्टीने अभ्यास केफयानांतर अनुवादपद्धती आणि भाषेची सांवादसां्थापनक्षमता याांच्याबाबत रवींद्रनाथ श्रीवा्तव 
याांनी म्हटले आहे की, “लक्ष्य भाषेच्या व्याकरणिक सांरचनाांच्या दृष्टीने कृणिम ठरिारा अनुवाद समजण्यास 
कठीि जातो. या सांदभात त्याांनी नायिा याांच्या ‘णलटरल रान्ससलेशन इनेव्हीटेबली ओव्हरलोमस द मेसेज’ या 
वाक्याचाही उल्लेख केला आहे.”¹¹  



 
अनुक्रमणिका 

 

 
‘प्रयुक्ती सांकफपना व कायालयीन सहदी’ यावरील लेखात ठाकुरदास याांनी अनुवाणदत भाषेच्या कृणिम 

वाक्यरचनेला दोष णदला आहे.¹²  
 

दफ्तुआर सुरेन्सद्रनारायि याांनी सरकारी कामकाजातील सहदीमधील शब्दशः अनुवादाची उदाहरिे 
देऊन त्याांवर टीका केली आहे व कृणिम अनुवादाचे दोष दाखवनू णदले आहेत. ¹³  
 
िाक्याशिः अि िाद अिािश्यक  
 

वाक्याशः अनुवाद न केफयास मूळ इांग्रज मजकुरातील अथग काटेकोरपिे तांतोतांत उतरत नाई हे णवधान 
तकाला पटिारे नाही. देिा बकेँने िोया मुलाांसाठी काढलेफया बचत योजनेचे णनयम मराठीतून व इांग्रजीतून 
प्रणसद्ध केले आहेत. त्याांमधील काही नमुने पाणहफयास अनेक मूळ इांग्रजी वाक्याांचा अनुवाद एका वाक्यास एक 
वाक्य असा न कता मराठीच्या प्रकृतीस अनुरूप अशी सुटसुटीत वाक्ये बनवून केफयाचे णदसते.  
मूळ इंग्रजी मजकूर  
 

“A minor above the age of 10, able to read and write and approved by the Bank may open 
a Minor’s Savings Bank Account in his own name or jointly with any other person with a minimum 
of Rs.5/- in cash which shall be maintained to keep the account running.” 
 

या ५१ शब्दाांच्या एका दीघग णमश्र वाक्याचा मराठीत अनुवाद करताना पुढीलप्रमािे दोन वाक्ये केली 
आहेत :  
 
मराठी अि िाद  
 

ज्याचे वय १० वषाहून अणधक आहे, ज्याला णलणहतावाचता येते आणि ज्याला बँकेची मान्सयता णमळाली 
आहे अशा कोित्याही िोया बालकास आपफया ्वतःच्या नावाने अथवा कोित्याही इतर व्यल्क्तबरोबर 
सांयुक्तपिे ‘िोयाांच्या बचत बकेँचे खते’ उघिता येईल. असे खाते उघिण्यासाठी णकमान ५ रु. ची रक्कम 
नर्दी भरावी लारे्ल व खते चालू ठेवण्यासाठी एवढी रक्कम खात्यात नेहमीच णशल्लक असावी लारे्ल.”  
 

मराठी अनुवादात एक ३३ शब्दाांचे णमश्र वाक्य व एक २२ शब्दाांचे सांयुक्त वाक्य अशी दोन वाक्ये 
केफयाने अथाच्या नेमकेपिात सकवा काटेकोरपिात काहीही कमतरता आफयाचे णदसत नाही.  
अशाच तऱ्हेचे आिखी एक उदाहरि पाहता येईल.  
 
मूळ इंग्रजी मजकूर  
 



 
अनुक्रमणिका 

 

“Interest will be allowed on balance upto Rs.50,000/- and over this amount by special 
arrangement, and will be credited to the account every six months on or about 30th June and 
31st December, provided such interest amounts to at least 50 p. (fifty paise) per half-year.”  
 

या ४८ शब्दाांच्या एका णमश्र वाक्याचा मराठी अनुवाद पुढीलप्रमािे तीन िोया वाक्याांत केला आहे :  
 
मराठी अि िाद  
 

“.... रु. ५०,००० पयंतच्या णशल्लक रकमेवर व्याज देण्यात येईल आणि उक्त रकमेपेक्षा अणधक रक्कम 
झाफयास व्याजाबाबत णवशषे करण्यात येईल. व्याज जूनच्या ३० व्या आणि णिसेंबरच्या ३१ व्या णदनाांकास सकवा 
त्या सुमारास प्रत्येक सहा मणहन्सयाांनी खात्यात जमा करण्यात येईल. माि व्याजाची रक्कम प्रत्येक 
सहामाहीसाठी णनदान ५० पैशाांइतकी (पन्नास पैशाांइतकी) झाली पाणहजे.”  
 

या मराठी अनुवादात १९ शब्दाांचे एक सांयुक्त वाक्य व अनुक्रमे १७ व १२ शब्दाांची दोन केवळ वाक्ये 
अशा रीतीने एकूि ४८ शब्दाांची तीन िोटी वाक्ये केली आहेत. यामुळे अथाच्या नेमकेपिात सकवा 
काटेकोरपिात काहीही कमतरता आफयाचे सकवा मूळ आशयास धक्का पोचफयाचे णदसत नाही.  
 
स्त्रोत भाषा ि लक्ष्य भाषा  
 

इांग्रजी ही स्त्ोत भाषा व मराठी ही लक्ष्य भाषा. या दोन भाषा वाक्यरचनेच्या बाबतीत अर्दी णभन्न 
असफयामुळे इांग्रजी मजकुराचा वाक्याशः अनुवाद केफयास तो मराठी भाषेच्या दृष्टीने कृणिम व बेिौल भासाने 
अटल आहे. यामुळे इांग्रजीतून मराठीत अनुवाद करताना वाक्याशः अनुवाद करिे अव्यवहायग व अशास्त्ीय 
ठरते. शब्दानुवाद करतानाही स्त्ोत भाषेतील मजकुरातील आशय व अथग लक्ष्य भाषेत रुपाांतरीत करीत 
असताना लक्ष्य भाषेच्या प्रकृतीचे भान ठेविे जरूर असते. ज्या दोन भाषाांतील रुपरचना, वाक्यरचना, 
अथगप्रणक्रया आणद सवग्वी णभन्न असतात त्या दोन भाषाांतील अनुवादामध्ये हे भान ठेविे अणधक आवश्चयक होऊन 
बसते.  
 

म्हिूनच मराठी व इांग्रजी या दोन भाषाांच्या व्याकरणिक सांरचनाांतील फरकाांचे भान प्रशासणनक 
अनुवाद करताना ठेविे भार् आहे. णलणखत, औपचाणरक, प्रमाि मराठी भाषेत कता व णक्रयापद याांच्या दरम्यान 
अनेक नामे, णवशषेिे, णक्रयाणवशषेिे येतात. वाक्याचा अथग पूिगतः आकलन होण्यासाठी कता व क्रीयापद या 
दोन्सहींची एकणिपिे र्रज पित असफयामुळे सांपूिग वाक्य सलर् लक्षात ठेविे भार् असते. वाक्य णजतके अणधक 
दीघग णततके कता व णक्रयापद याांमधील अांतर व शब्दसांख्या अणधक असे होत असफयाने दीघग मराठी वाक्य 
अठाकालानास कठीि होऊ लार्ते. याखेरीज इांग्रजीमध्ये महत्त्वाची घटना साांर्िारे मूळ प्रधान वाक्य 
सांपफयानांतरही णकतीही पोटवाक्याांची भर मूळ वाक्यरचना न बदलता व णतचा तोल ढळू न देता टाकता येते. 
अशा रीतीने णकतीही पोटवाक्ये एका वाक्यात कोंबली रे्ली तरी मूळ वाक्याचा तोल ढळत नाही. मराठीमध्ये 
अशी एकाच वाक्यात कोंबलेफया अनेक नामवाक्याांची, णवशषेिवाक्याांची व णक्रयाणवशषेिवाक्याांची माणलका वा 
सरणमसळ मूळ वाक्याचा तोल घालवण्यास कारिीभतू होते. अशी बेंर्रूळ वाक्य मराठीच्या अकृणतमतेत बाधा 



 
अनुक्रमणिका 

 

आितात. कृ.के. र्ोखले याांनी म्हटफयाप्रमािे मराठी दीघग वाक्याचा अथग लाविे म्हिजे र्णिताचा र्हन प्रश्चन 
सोिणविे सकवा एक प्रकारची मानणसक तालीमच होते.¹⁴  
 
भाषािैज्ञानिक अि िाद पद्धती  
 

अनुवादाच्या णवज्ञानणवषयी णववचेन करताना ई.ए. नायिा याांनी असे म्हटले आहे की, णभन्न 
व्याकरिरचना असलेफया भाषाांचा अनुवाद करताना अनुवादकािे प्रथम मूळ भाषेतील आशयाची सोप्या व 
रचनादृष्या सु्पष्ट अवयवाांत फोि करावी, नांतर त्या पातळीवर लक्ष्य भाषेत त्याचे रूपाांतरि करावे व नांतर 
तो आशय लक्ष्य भाषेत शोभेल अशा रीतीने पुनः रचावा. ही नवी रचना ज्याांच्यासाठी तो अनुवाद आहे त्या 
व्यक्तींना म्हिजे लक्ष्य भाषा जाििाऱ्या व्यक्तींना समपगक व अकृणिम वाटेल अशी ठेवण्याची काळजी घ्यावी.¹⁵ 

नायिा याांनी दशगणवलेफया आकृतीप्रमािे यापुढे आकृती क्रमाांक ७.१ मध्ये ही प्रणक्रया णदग्दर्वशत केली आहे.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

आकृती क्र.७.१ 
 

णवशफेषि करतानाही ते १) व्याकरणिक घटक अवयवाांचा पर्परसांबांध, २) अथगपूिग घटकाांचा 
सांदभानुसार अथग व ३) व्याकरणिक रचना व अथगपूिग घटक याांचे अणभपे्रत मुली व महत्त्व अशा तीन टप्प्याांनी 
करिे आवश्चयक असते. असे केले नाही तर अनुवादाचा दजा णनकृष्ट ठरेल. स्त्ोत भाषा व लक्ष्य भाषा या दोन्सही 
भाषा जाििाऱ्या, लक्ष्य भाषेच्या णनजभाणषकास अनुवादाचा अथग लावण्यासाठी मूळ मजकुराचा सांदभग 
पाहावासा वाटिे हे अनुवादाचे अपयशच मानाव े लारे्ल. म्हिूनच कोित्याही अनुवादाची याथोणचतता 
जोखताना अनुवाद वाक्याशः आहे सकवा नाही, शब्दशः आहे सकवा नाही यापेक्षा तो आशायानुसारी व लक्ष्य 
भाषेत अकृणिम ठरेल असा आहे सकवा नाही हे पाहिे उणचत ठरेल.  
 

सुरेंद्रनाथ दफ्तुआर याांनी सरकारी कायालयातील अनुवाणदत सहदीबाबत माांिलेला अणभप्राय 
अनुवाणदत प्रशासणनक मराठीलाही लार्ू होतो. प्रशासणनक अनुवाद आशयानुसार न करता याांणिकपिे केला 

मूळ (स्त्ोत) भाषा (सोसग लँग्वजे)  

आशय  

णवश्लेषि   

रूपाांतरि   

पुनरगचना  

अनुवाद 

लक्ष्य भाषा (टारे्ट लँग्वजे) 



 
अनुक्रमणिका 

 

जातो अशा तऱ्हेचे णवचार माांिताना त्याांनी म्हटले आहे : “... अांगे्रजी के मूळ भाव को समझे णबना अनुवाद 
करना र्लत है । अनुवाद करते समय इस बातपर भी ध्यान देिा चाणहये णक सहदी का अपना ्वरूप है और इसे 
अपने ्वरूप से वांणचत करिा ठीक नहीं है । ”¹⁶  

 
आणखी कािी पैलू 
 

प्रशासणनक मराठीच्या अनुवादपद्धतीच्या सांदभात आिखीही काही मुदे्द णवचारात घेिे आवश्चयक आहे.  
 

पणहले असे की, उपलब्ध सांबांणधत प्रशासणनक इांग्रजीचा मराठीत अनुवाद करताना असा अनुवाद 
करण्याचे प्रयोजन लक्षात घेिेही आवश्चयक आहे. प्रशासनात मराठी भाषेचा वापर करण्याचे धोरि जलद व 
सुकरतेने अांमलात आिता याव ेया उदे्दशाने अनुवादाचा हा प्रपांच हाती घेतला रे्ला आहे. मराठीचा हा वापर 
पूिगपिे व मनापासून केला जावा यासाठी अनुवाणदत मराठी ही अकृणिम, सरळ व सुबोध असेल अशी काळजी 
घेिे आवश्चयक आहे. जनतेच्या माणहतीसाठी प्रणसद्ध केलेला अनुवाणदत मजकूर कृणिम, मराठीच्या प्रकृतीस न 
झेपिाऱ्या रचनाांमध्ये असेल तर तो दुबोध वा अबोधाच होऊन बसण्याची धा्ती राहील. असे झाफयास 
मराठीकरिाच्या मूळ प्रयोजनावरच पािी पिेल. प्रशासनाांतर्गत वापरासाठी व मार्गदशगनासाठी केलेला अनुवाद 
कृणिम वाक्यरचनेमुळे झटकन समजण्यास कठीि, कृणिम, बोजि व बेिौल वाटत असेल तर तो 
प्रशासनयांििेच्या दृष्टीने वापरण्यास रै्रसोयीचा ठरेल आणि पणरिामतः प्रशासणनक यांििेचा कारभार मराठी 
भाषेत करण्यास यांििेचे घटक उदासीन वा प्रसांर्ी प्रतीकूलही राहतील. मराठीकारिाचे धोरि अांमलात 
आिण्याच्या दृष्टीने हा फार मोठा धोका ओढवनू घेतफयासारखे होईल. कृणिम रचनाांमध्ये अनुवाणदत अशा 
मराठीतील णनयामाणदकाांच्या वापराची प्रशासनयांििेवर सक्ती करिे शक्य आहे; परांतु अशा सक्तीनांतर 
प्रशासनयांििेच्या कामाची र्ती व दजा याांत घट होण्याचा अणधक मोठा धोका राहील. थोिक्यात, ‘प्रशासणनक 
लेखन’ या महाराष्र शासनाच्या पु्तकात मूळ मराठी लेखनात पाळायची प्रशासणनक लेखनधाटिीबाबतची जी 
सूिे नमूद करण्यात आली आहेत त्याांकिे अनुवाणदत मराठीच्या रचनेच्या वळेी दुलगक्ष करून चालिार नाही. 
कारि प्रशासनात वापरली जािारी मराठी भाषा मूळ असो वा अनुवाणदत ्वरूप असो, णतचा वापर 
करण्यामार्ील प्रयोजन एकच आहे.  
 
स्त्रोत भाषेतील आग्राह्य शलैी  
 

दुसरे असे की, याांणिकपिे शब्दशः वा वाक्यशः केलेला अनुवाद केवळ कृणिम ठरण्याचाच धोका 
असतो असे नव्हे, तर मूळ मजकुरातील शलैीचे दोषही अपरीहायातः जसेच्या तसे अनुवादात उतरिे अटळ 
होऊन बसते. चाांर्फया अनुवादात असे होने अपेणक्षत नाही. अनुवादकाने मूळ लेखकाचे शलैीणवषयक दोष वा 
उणिवा याांसकट मूळ मजकुराचे रूपाांतरि करण्याची र्रज नसते. या दृष्टीने ज्या मूळ इांग्रजी मजकुराचा 
अनुवाद प्रशासणनक मराठीत केला जािार आहे वा जात आहे त्या मजकुरातील शलैीत वा घििीत काही दोष 
आहेत सकवा काय आणि काळाच्या र्रजेनुसार त्यात काही बदल अपेणक्षत आहेत सकवा काय याचीही णचणकत्सा 
करिे आवश्चयक आहे. तसेच सध्या अनुवादाची स्त्ोत भाषा म्हिून वापरण्यात येिारा मजकूर हा अनेक वषांपूवी 
्वातांवयपूवग काळात णलणहला रे्लेला आहे सकवा पूवगसांदभग त्या धतीवर पाहून णलणहला जािारा आहे. अशा 
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पणरल््थतीत इांग्रजी प्रशासणनक भाषेबाबत अलीकिच्या काही वषांत काही सांशोधन झाले आहे का व तीत काही 
बदल सुचणवण्यात आले आहेत सकवा काय याचाही णवचार करिे अत्यावश्चयक आहे.  
 

दुसऱ्या महायुद्धानांतरच्या काळात प्रशासणनक के्षिातील इांग्रजी भाषेबाबत इांग्लां ि व अमेणरका या देशाांत 
शब्दाांची णनवि व वाक्यरचना व शलैी या णतन्सही बाबतींत मूलर्ामी क्राांणतकारक असे बदल सुचणवण्यात आले 
आहेत.  
 

इांग्लां िमधील शासनाने दुसरे महायुद्ध सांपफयानांतर लरे्च इ.स. १९४८ च्या सुमारास प्रशासणनक 
इांग्रजीमध्य सुधारिा घिवनू आिण्याच्या आपफया मोणहमेचा एक भार् म्हिून सर अने्ट र्ावजग ह्या सरकारी 
अणधकाऱ्यास एक मार्गदशगनपर पु्तक णलणहण्याचे काम नेमून णदले होते. र्ावाजग याांनी त्या काळातील 
प्रशासणनक भाषेचे प्रत्यक्ष नमुने पाहून के्षिकायग व भाषावैज्ञाणनक णवश्लेषि याांद्वारे सूक्ष्म अभ्यास केला. त्या 
अभ्यासानांतर त्याांनी काढलेफया णनष्कषांच्या आधारे णब्रटीश प्रशासनयांििेच्या भाषेत पद्धतशीर सुधारिा 
केफयाचे णदसते. इ. १९७३ मध्ये सर ब्रसू रेझर याांनी र्ावाजग याांच्या ‘द कम्प्लीट प्लेन वमसग’ या मूळ पु्तकाची 
सुधाणरत प्रत काढली. या सुधाणरत प्रतीच्या प्र्तावनेत त्याांनी र्ावाजग याांच्या कामाच्या फणलताचा आढावा 
घेतला आहे. त्यावरून र्ावजग याांच्या सूचनाांनुसार उत्तरकालीन प्रशासणनक इांग्रजीत उल्लेखनीय बदल झाफयाचे 
णदसते.  

 
सांयुक्त सां्थानांतही इ.स. १९७५ नांतरच्या काळात अमेणरकेमध्ये भाषेच्या वाचनीयतेबाबत 

(रीिॅणबलीटीबाबत) सांशोधन करिाऱ्या रुिॉफफ फ्लेश याांना सरकारने मुद्दाम आमांणित करून भाषा 
सुधारण्याचे काम णदले होते. सरकारी प्रपिे, णवणनयम, णनयम हे सामान्सय वाचकाला आकलनीय होतील अशा 
रीतीने सुधारून णलणहण्यासाठी त्याांना सल्लार्ार म्हिून नेमण्यात आले होते. सांयुक्त सां्थानाांमधील कृषी 
णवभार्ातफे णवभार्ाची सवग प्रकाशने तपासून घेण्यासाठी एक वाचनीयता-प्रयोर्शाळाच (रीिॅणबलीटी 
ल्क्लणनक) उघिली होती.¹⁷  
 

फ्लेश याांच्याप्रमािे रॉबटग र्सनर् याांनीही आपफया सु्पष्ट लेखनाबाबतच्या (ल्क्लअर रायसटर्) 
सांशोधनाच्या ओघात लोकशाहीतील प्रशासणनक इांग्रजीचे ्वरूप अणधक सुबोध व सामान्सय जनाांस आकलन 
होईल असे होण्याची णनकि व्यक्त केली आहे.¹⁸  
 

मॉरी माव्हेणरक या सरकारी अणधकाऱ्याने सरकारी नोकरवर्ाच्या भाषेवर टीका करताना त्या भाषेतील 
बोजि शब्दाांची णनवि, भपकेबाज शलैी व वाक्याांची अनावश्चयक दीघगता याांचा उले्लख करून त्या भाषेला 
‘र्ाबफिीरु्क’ असे व्यांर्ात्मक नाव णदले आहे.¹⁹  
 

अमेणरकन नोकरशाहीच्या अणनष्ट शब्दाविांबरी भाषेचे उदाहरि देण्यासाठी ड्वाइट बोलींजर याांनी 
पे्रणसिेंट रूझवफेट याांनी सुधारलेला एक मसुदा उद्धतृ केला आहे.²⁰  
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जनतेसाठी काढलेफया एका हुकुमवजा सूचनेचा मूळ ९७ शब्दाांचा अविांबरी भाषेतील मसुदा बदलून 
तोच अथग साध्या सरळ भाषेत साांर्ून पे्रणसिेंट रूझवफेट याांनी फक्त ३७ शब्दाांत बसवला आहे.  
 

खुद्द महाराष्रातही महाराष्र शासनाने इांग्रजी मसुदालेखनासाठी मार्गदशगक म्हिून प्रणसद्ध केलेफया 
णनयमपुल््तकेत लेखनप्रकार व लेखनपद्धती याांबाबत सूचनाांबरोबरच लेखनधाटिीच्या दृष्टीने भाषा साधी, ्पष्ट 
व सुटसुटीत व्हावी यावर एस.बी. कुलकिी याांनी भर णदला आहे.²¹  
 

र्ावजग, रेझर, फ्लेश, मॉव्हेणरक, बोलींजर आणि कुलकिी या सवांच्या लेखानामधील प्रमुख सूि 
प्रशासणनक इांग्रजी भाषा ही साधी, ्पष्ट व सुटसुटीत असावी हे आहे. त्याांच्या लेखनाचा र्ोषवारा थोिक्यात 
पुढीलप्रमािे माांिता येईल :  
 

१) प्रशासणनक इांग्रजीतील शब्दयोजना बोजि, अपणरणचत व र्रज नसताना पाणरभाणषक ्वरुपाची 
नसावी. काटेकोरपिाच्या नावाखाली अशी अवजि शब्दयोजना करण्याचा मोह टाळावा.  

 
२) प्रशासणनक इांग्रजीतील वाक्यरचना शक्यतोवर साधी व िोटी असावी. रु्ांतारु्ांतीची, सांणमश्र वाक्ये 

शक्यतोवर टाळावी. पणहफयाच वाचनात समजेल अशी वाक्यरचना करावी.  
 
३) लेखनधाटिी साधी असावी. शब्दबांबाळ वाक्ये णलहू नयेत. सांणदग्ध, िामिौलाची, अलां काणरक, 

दूरन्सवयी रचना टाळावी.  
 
 
स्त्रोत भाषेतील दोष  

 
वरील णववचेनावरून हे ्पष्ट होते की, इांग्रजी भाणषकाांच्या देशात व अन्सयिही इांग्रजी भाषेच्या 

प्रशासनके्षिणवणशष्ट ्वरूपाबाबतच्या अपेक्षा सवग्वी बदलफया आहेत. ल्व्हक्टोणरअन काळातील इांग्लां िमध्ये 
राजभाषेचे जे कृणिम, िामिौलाचे (पॉम्प्स)रूप होते ते आजच्या जर्ात मान्सय केले जात नाही असे णदसून येते. 
अशा पणरल््थतीत आधुणनक प्रशासणनक मराठीमध्ये अनुवाद करताना मूळ इांग्रजी मसुदा आजच्या प्रशासन 
सांकफपनाांशी व र्रजाांशी जुळता व आदशग असफयाचे मानिे अनुणचत ठरेल. सदोष मूळ मसुद्याचा वाक्याशः वा 
शब्दशः अनुवाद केफयास प्रशासणनक मराठीत स्त्ोत भाषेतील, वर चर्वचलेले णिणवध दोष णशरिे अटळ आहे. 
म्हिूनच या के्षिात वाक्याशः अनुवाद करिे अणनष्ट करते. याच कारिामुळे ‘र्व्हनगमेंट इज प्लीज्ि टू णिक्लेअर 
दॅट’ याचे भाषाांतर करताना ‘सरकारला हे जाहीर करताना आनन्सद वाटतो की’ अशी रचना येते व या रचनेला 
पयाय नाही, हे भाषा सांचालकाांचे णवधान ²² खटकते. त्या वाक्याचा अनुवाद ‘सरकार असे जाणहर करीत आहे 
की’ असा करण्यास व्तुतः काहीच हरकत नसावी. अशा मूळ मसुद्याचा अनुवाद वाक्यशः करावाच लार्तो व 
त्यामुळे येिारे दोष अपणरहायग व समथगनीयच आहेत हे त्याांचे म्हििे पटण्यासारखे नाही.  
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आज असे आढळते की प्रशासणनक अनुवादाच्या मूळ इांग्रजी साणहत्यापैकी णनयामािी आधारभतू सामग्री 
्वातांवयपूवग काळात णलणहली रे्ली आहे; तर सूचनाां, अणधसूचना आदी बहुताांश साणहत्य ्वातांवयपूवग काळातील 
जुन्सया फाईलींमधील मसुदे वाचून त्याबरहुकूम वा ते आदशग मानून त्या धतीवर णलणहले रे्लेले आहे.  
 

यामुळे मूळ प्रशासनके्षिणवणशष्ट इांग्रजी भाषेतील ‘दोषा्पद’ घटक टाळून वा बदलून तयार होिारा 
इांग्रजी मसुदा अनुवादासाठी मूळ मजकूर (सोसग टेक्सट) म्हिून ्वीकारिे भार् आहे. आधुणनक जर्ात 
कालबाह्य व म्हिूनच टाकाऊ मानफया रे्लेफया प्रशासणनक इांग्रजीचे कष्टपूवगक सुधाणरत मसुदे बनवनू घेऊन 
मर् त्याांचा अनुवाद करिे कदाणचत शक्य होईल. परांतु व्यवहारदृष्या अशी प्रणक्रया हा एक द्राणविी प्रािायाम 
ठरेल. णशवाय ्वतांि भारतात प्रशासनाचे माध्यम म्हिून प्रादेणशक भाषा व सांघभाषा ह्याांचा वापर करण्याचे 
भाणषक धोरि असताना अशा सुधाणरत इांग्रजी मासुद्याांचा कें द्रीय वा महाराष्रातील प्रशासनास फारसा उपयोर् 
नाही. साहणजकच तो टप्पा र्ाळून त्याऐवजी अनुवादाच्या प्रणक्रयेमध्येच स्त्ोत भाषेतील अणनष्ट घटक वा दोष 
टाळिे अणधक व्यवहायग ठरेल.  

 
थोिक्यात साांर्ायचे तर –  
१) प्रशासणनक भाषा णवचारप्रधान असफयामुळे प्रशासणनक अनुवाद मुख्यत्वेकारून शब्दानुवाद असावा.  
 
२) शब्दानुवादाच्या मयादा व उणिवा जािून वाक्याशः अनुवाद न कता आशयानुसारी अनुवाद 

केफक्यास शब्दानुवादाही लक्ष्य भाषेत अकृणिम व उत्तम ठरू शकतो.  
 
३) प्रशासणनक मराठीत अनुवाद करण्याचे प्रयोजन लक्षात घेता अनुवाणदत प्रशासणनक मराठी ही 

वाक्यरचनेच्या दृष्टीने अकृणिम व आकलनसुलभ असावी.  
 
४) स्त्ोत भाषा व लक्ष्य भाषा याांमधील व्याकरणिक सांरचना पद्धतीतील फरकाची दाखल घेिे 

आवश्चयक आहे.  
 

५) स्त्ोत भाषेतील मसुद्यातील दोष लक्षात घेऊन प्रयोजनसापेक्ष, आशयानुसारी व अकृणिम अनुवाद 
केफयास तो उत्कृष्ट प्रतीचा प्रशासणनक अनुवाद ठरेल.  
 

शासनाचा प्रशासणनक मराठीबाबतचा व अनुवादाबाबतचा दृष्टीकोन अग्राह्य आहे हे याआधीच्या व या 
प्रकरिात नमूद केले आहेच. सध्याच्या प्रशासणनक मराठीच्या घििीसाठी शासनाचा हा दृष्टीकोन णकतपत 
जबाबदार आहे त्याचे णववेचन यापुढील प्रकरिात केले आहे. तसेच त्याखेरीज आिखी काही अ-भाणषक 
कारिे देखील त्यासाठी जबाबदार आहेत काय याचाही णवचार केला आहे.  

 
संदभस  
१. पणरभाषा कृणिम असिे अटळ आहे – य.शां. काणनटकर, णकलो्कर (माणसक), सप्टेंबर १९७९,  
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प्रकरण आठ 
प्रशासनिक मराठीच्या निद्यमाि स्िरुपाची नचनकत्सा  

 
प्रशासणनक भाषेचे प्रयोजन, कायग व ्वरूप याांबाबतची शासनाची ताणत्त्वक भणूमका भाषाणवज्ञानदृष्या 

पूिगतः उणचत कशी नाही ते याअर्ोदरच्या दोन प्रकरिाांमध्ये दाखवनू णदले आहे. प्रशासणनक मराठी भाषा 
कोिासाठी आहे याबाबतची मुलभतू भणूमकाच सदोष असफयामुळे अनुवादप्रणक्रये बाबतची व काही प्रमािात 
नवशब्दणनर्वमतीबाबतच माांिण्यात आलेली शासनाची ताणत्त्वक भणूमकाही अग्राह्य कशी आहे तेही तेथे नमूद केले 
आहे. येथे इतर अभाणषक कारिाांचे णववचेन करण्यापूवी प्रथम सुरुवातीच्या काळापासूनच प्रशासणनक 
मराठीच्या घििीवर शासनाच्या अग्राह्य भणूमकेचा कुठवर, णकतपत व कसा पणरिाम झाला आहे त्याची चचा 
केली आहे. शासनाच्या ताणत्त्वक भणूमकेचे पिसाद प्रचणलत प्रशासणनक मराठीच्या घििीवर उमटफयाचे 
णदसते. उपरोक्त सदोष भणूमकेचा पणरिाम एकीकिे अनुवाणदत प्रशासणनक मराठीतील शब्दणनविीवर होत 
असताना णदसतो, तर दुसरीकिे तो अनुवाणदत प्रशासणनक मराठीतील वाक्यरचनेवर झालेला णदसतो.  
 
शासिाचा अग्राह्य भूनमका  
 

नवशब्दणनर्वमतीबाबतचे शासनाचे धोरि आणि शासनणनर्वमत प्रशासनणवषयक शब्दकोशात आलेले 
पयाय याांची तुलना उद्बोधक ठरते. नवणनर्वमत शब्दपयायाांच्या बाबतीत सहदी या सांघभाषेशी शक्यतो जुळते असे 
पयाय बनणवण्याचे धोरि तत्त्वतः जाणहर करण्यात आले आहे; ¹ तर अशा पयायाांमुळे मराठीचे ‘मराठीपि’ 
हरवले जात असफयाची प्रखर टीकाही केली जात आहे. प्रचणलत प्रशासणनक मराठीच्या दुबोधतेवर टीका 
करिाऱ्याांचा रोख बव्हांशी प्रशासणनक मराठीमधील नवणनर्वमत पयायाांमधील सहदीने प्रभाणवत झालेफया पयायाांवर 
सकवा अपणरणचत सां्कृतणनष्ठ पयायाांवर आहे. या दृष्टीने शासनव्यवहार कोशातील यादृल्च्िक पद्धतीने 
णनविलेफया ८६७ पयायाांचे साांल्ख्यकीय णवश्लेषि पाणहले असता असे णदसून येते की, सहदीप्रभाणवत पयाय ८६७ 
पैकी ६ म्हिजे फक्त ०.६९ टके्क इतकेच आहेत. भाषेच्या घििीवर णवपरीत व अणनष्ट पणरिाम करण्याच्या 
दृष्टीने हे प्रमाि अत्यफप आहे. राष्रीय एकात्मतेच्या दृष्टीने या अत्यफप प्रमािातील पयायही पचवण्याचा प्रयत्न 
करण्यास खळखळ कारिे हे अनुणचत ठरेल.  
 

अांतरराज्यीय आकलनीयातेच्या दृष्टीकोनातून सां्कृतणनष्ठ पयाय ्वीकारण्याची शासनाची भणूमका 
आहे. उपरोल्लेणखत णवश्लेषिावरून ८६७ पैकी ३४९ म्हिजे ४०.२५ टके्क इतके पयाय सां्कृतणनष्ठ असफयाचे 
णदसते. हे सां्कृतणनष्ठ पयाय ्वीकारफयाने अपणरणचतपिामुळे दुबोध वाटिारे शब्द प्रशासणनक पयायात वाढले 
असे म्हिता आले तरी त्या पयायाांच्या अल््तत्वामुळेच प्रशासणनक मराठी ही दुबोध झाली आहे असे म्हििे 
तकाला धरून व भाषाणवज्ञानदृष्या उणचत ठरिार नाही. अपणरणचतता या व्यल्क्तसापेक्ष रु्िधमावरून भाषेतील 
शब्दाांची दुबोधता सकवा कठीिपिा ठरवता येिार नाही. शब्दाांची अपणरणचतता ही णशक्षिाने, प्रबोधनाने वा 
वारांवार वापराने दूर होऊ शकिारी बाब आहे. शब्दाांचा अांर्भतू कठीिपिा त्याच्या अथापेक्षा उच्चारसुलभतेवर 
अवलां बनू असतो.  
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शब्दाच्या अशा कठीिपिाचे णनकष आणि भाषेच्या सुबोधतेवरील त्याचा पणरिाम याांबाबत अणधक 
णववचेन पणरणशष्ट दोनमध्ये तपणशलाने केले आहे.  

 
इांग्रजीप्रभाणवत रूढ शब्दही वृथा भाषाणभमानाच्या नावाखाली टाळण्याच्या शासनाच्या प्रवृत्तीवरही 

बहुसांख्य टीकाकार टीका करताना णदसतात. इांग्रजीप्रभाणवत शब्द प्रमािाबाहेर सांख्येत प्रशासणनक मराठीत 
रूढ झाफयास प्रशासणनक मराठीचा तोल णबघिेल व ती णवकृत होईल अशी धा्ती असफयाने असे शब्द 
नवशब्दणनर्वमती करताना टाळण्याची शासनाची भणूमका आहे.² आपली ही ताणत्त्वक भणूमका शासनाने 
काटेकोरपने अांमलात आिली असून शासन व्यवहार कोशातील उपरोक्त णवश्लेषिातून टीकाकाराांच्या 
तत्सांबांणधत आरोपास दुजोरा णमळतो. अभ्यासलेफया एकूि ८६७ पयायाांपैकी ६ म्हिजे केवळ ०.६९ टके्क शब्द 
इांग्रजीप्रभाणवत असफयाचे णदसून आले. सवगसाधारि प्रत्यक्ष भाणषक व्यवहारातील मराठीमधील इांग्रजीचा प्रभाव 
व पर्िा असलेफया शब्दाांचे प्रमाि याहून अणधक असफयाचे जािवते. म्हिजेच णकत्येक रूढ इांग्रजी पयायाांसाठी 
नवीन पयाय बनणवण्यात आले आहेत. पदपथ (फूटपाठ), दूरध्वनी (टेणलफोन), मुद्राक्षर (टाइप), र्ळपट्टी 
(कॉलर), न्सयायालय (कोटग) असे शब्द उदाहरिाांदाखल देता येतील.  
 

प्रचणलत प्रशासणनक मराठीतील शब्दयोजनेवरील पणरिाम पाहताना कोशामधील पयायाांच्या 
अभ्यासापेक्षाही प्रत्यक्ष व्यवहारातील प्रशासणनक मराठीच्या आवलोकनावरून णदसिारे णतचे ्वरूप णवचारात 
घेिे अणधक समुणचत ठरेल.  

 
प्रकरि चारमध्ये शब्दयोजनेवरील अन्सय भाषाप्रभावाचे णववचेन करताना अभ्यासलेफया नमुन्सयाांमध्ये 

सहदीच्या पयायाांशी जुळते म्हिून वापरलेले सहदीप्रभाणवत पयाय अर्दी तुरळकच आढळफयाचे नमूद केले आहे. 
अशा पयायाांखेरीज आधालेफया सहदीप्रभाणवत पयायाांपैकी बहुसांख्य पयाय हे सहदीच्या ्थाणनक सांपकामुळे 
भाणशकाच्या बोलीवर झालेफया पणरिामाचे द्योतक आहेत. म्हिूनच प्रचणलत प्रशासणनक मराठीच्या कृणिमतेच्या 
मुळाशी सांघभाषाप्रभाणवत पयायाांचा अणतणरक्त वापर हे कारि आहे असे म्हििे व्तुल््थतीस धरून होिार 
नाही.  

 
रूढ इांग्रजी शब्दाांच्या वापरबाबत नमुन्सयाांमध्ये दोन णभन्न प्रवाह णदसतात. एकीकिे मराठीच्या प्रकृतीशी 

न जुळिाऱ्या व मराठीच्या व्याकरिात चपखल न बसलेफया इांग्रजीप्रभाणवत शब्दपयायाांच्या अणतणरक्त 
वापरामुळे प्रशासणनक मराठीचा तोल जाईल ही शासनाची भीती खरी ठरविारी ‘कां िोनेशनचे प्र्ताव’, 
‘णिसचाजग प्रमािपि’, टेंिर णदपाझीटची रक्कम’ अशी णकत्येक उदाहरिे नमुन्सयाांमध्ये आढळली आहेत. अशा 
तऱ्हेचे शब्द वापरले जाण्याच्या प्रवृत्तीमार्ील णवणवध अभाणषक अशी अप्रत्यक्ष कारिे याच प्रकरिात ्वतांिपिे 
चर्वचली आहेत.  

 
परांतु दुसरीकिे रूढ इांग्रजीप्रभाणवत शब्द टाळण्याच्या शासनाच्या धोरिाचा पणरिाम होऊन अणतरूढ 

असा इांग्रजी शब्दसुद्धा टाळून त्याऐवजी नवणनर्वमत शब्द वापरण्याची प्रवृत्ती असफयाचे अनुवाणदत प्रशासणनक 
मराठीमध्ये णवपुल प्रमािात णदसते. ‘सुपरसीि होिे’ असा शब्दप्रयोर् सामान्सय पिव्यवहारातील नमुन्सयाांमध्ये 
सरसहा वापरण्यात आफयाचे णदसते. पि अणधसूचनेसारख्या म्हिजे जनतेसाठी प्रसृत केलेफया व अनुवाणदत 



 
अनुक्रमणिका 

 

नमुन्सयामध्ये ‘अणधक्रणमत’ हा नवणनर्वमत शब्द वापरण्यात आला आहे. या बाबतीत लक्षात येिारी आिखी एक 
र्ोष्ट म्हिजे, प्रत्यक्षात शब्दकोशामध्ये ‘सुपर्पीि’ या शब्दासाठी ‘- ची जार्ा घेिे’ असा साधा व सवगपणरणचत 
शब्दही सुचणवण्यात आलेला असूनही ‘अणधक्रणमत होिे’ हा अपणरणचत, बोजि शब्द वापरण्यात आला आहे. 
प्रशासणनक भाषा ही सवगसामान्सय भाषेहून वरे्ळी, िौलदार, भारद्त असावी ही शासनाची भणूमका असिे, 
सां्कृतणनष्ठ शब्द हा सुप्रणतणष्ठत व भारद्त असतो अशी सवगसाधारि कफपना रूढ असिे, तसेच दोन 
पयायाांपैकी सां्कृतणनष्ठ पयाय वापरफयास तो सांघभाषेला जवळचा ठरिारा असफयाने तो णनवििे इष्ट आहे 
असे वाटिे याांपैकी कोित्याही एका वा अणधक कारिाांमुळे उपरोक्त शब्दणनवि अनुवादकाकिून घित 
असावी. अशाच कारिामुळे ‘transport’ साठी ‘वाहतूक’ ऐवजी ‘पणरवहन’, ‘above-said’ साठी ‘वर 
साांणर्तलेले’ याऐवजी ‘उपरोक्त’; असे शब्द अनुवादात वापरले जात असावते असे वाटते. ज्या शब्दाांसाठी सोपे 
पयाय रूढ नाहीत वा ज्या शब्दाांसाठी कोशामध्ये त्या सांदभातील अन्सय पयाय णदलेला नाही (जसे : ‘vest’ – 
णनणहत करिे, णनणहत होने; ‘scrutiny of the script’ – णलखािाचे पणरणनरीक्षि) अशा णठकािी नवणनर्वमत 
शब्द वापरफयास व तो अपणरणचत वा कठीि वाटफयास, नवशब्दणनर्वमतीबाबतची शासनाची भणूमका त्यास 
कारिीभतू आहे असे म्हिता येईल. एरवी बोजि शब्दाचीच णनवि करिारा अनुवादकही थोिाफार दोशी 
ठरतो.  

 
प्रकरि पाचमधील णवद्यमान नमुन्सयामध्ये आलेले ‘प्रवासी जनतेकिून’ सकवा ‘प्रवास करिाऱ्या जनतेस’ 

हे कृणिम शब्द travelling public या इांग्रजी शब्दाांचे शब्दशः अनुवाद आहेत. disposal of compliants चा 
अनुवाद ‘तक्रारींची वासलात लाविे’ असा करताना त्या मराठी पयायाचा रूढ अथग वा अनुचीतता 
अनुवादकाच्या ध्यानातच आलेली णदसत नाही. असे आिखी एक उदाहरि पाहू या.  

 
‘सुपर्पीि’ या इांग्रजी क्रीयापादासाठी शासन व्यवहार कोशात तीन पयाय आहेत. पणहला साधा 

सवगपणरणचत असा ‘.... ची जार्ा घेिे’ हा, दुसरा ‘आदेश इ. सूपरसीि होिे/करिे’ ‘... चे अणधक्रमि 
होिे/करिे’ हा णतसरा ‘मांिळ, सां्था इत्यादी सुपरसीि होिे/करिे’ या साठी ‘णनष्प्रभाणवत होिे/करिे’ हा. 
इतके सु्पष्ट वर्ीकरि असूनही एका णठकािी “इन् सुपरसेशन ऑफ ऑल प्रीव्हीयस नोटीणफकेशन्सस” अशा 
मजकुराचा अनुवाद ‘पूवीच्या सवग अणधसूचना णनष्प्रभाणवत करून...” असा केफयाचे आढळते. इांग्रजी व मराठी 
अणधसूचना एकि णदसफयाने अनुवादातील ही चूक लक्षात आली. पि ही अनुवादकाची चूक म्हिावी की 
िुलकी म्हिावी की णनष्काळजीपिा ?  

 
अनुवादकाने सां्कृतणनष्ठ नवणनर्वमत शब्द णनविण्यामारे् यापेक्षाही वरे्ळी अशी णवद्वत्ताप्रदश्चनािी 

कारिेही सांभवतात. त्याांचा णवचार याच प्रकरिात पुढे ्वतांि िेदकात केला असफयाने येथे त्याबाबत अणधक 
णववचेन केलेले नाही. माि या बाबतीत एक र्ोष्ट येथे नमूद करिे आवश्चयक आहे. सां्कृतणनष्ठ पयाय 
णनविण्याच्या आपफया कृतीस शासनाच्या प्रशासणनक मराठीबाबतच्या भणूमकेचे नैणतक पाठबळ आहे, हा 
अनुवादकाच्या मनातील पक्का आत्मणवश्वास अशा णनविीस त्यास उदु्यक्त करीत असिे सहज शक्य आहे.  

 



 
अनुक्रमणिका 

 

मूलतः मराठीत लेखन केफया रे्लेफया आधुणनक प्रशासणनक मराठीमधील वाक्यरचनेमधील दोषाांचे 
मूळ शासनाच्या वाक्यरचनाणवषयक धोरिापेक्षा अन्सय णठकािी आहे. त्या दोषाांमार्ील अभाणषक कारिाांची चचा 
याच प्रकरिात पुढे ्वतांि िेदकामध्ये केली आहे.  

 
माि अनुवाणदत प्रशासणनक मराठीच्या वाक्यरचनेवर अनुवाद-प्रणक्रयेबाबतच्या शासनाच्या धोरिाचा वा 

दृणष्टकोनाचा पर्िा असफयाचे णदसून येते. अनुवाणदत प्रशासणनक मराठीतील प्रदीघग वाक्याांमुळे त्याचप्रमािे 
अनेक पोटवाक्याांमुळे रु्ांतारु्ांतीच्या झालेफया वाक्याांच्या मुलाशी, “कायद्याचा सांबांध नसेल तेथे थोिे ्वातांवय 
घेता येते परांतु अनुवाद करताना वाक्यरचना शक्यतोवर इांग्रजीप्रमािेच ठेविे अपणरहायग असते,” ही 
अनुवादणवषयक भणूमका असफयाचे बऱ्याच नमुन्सयाांमध्ये णदसते. “कायद्याचा सांबांध नसेल तेथे” या सांणदग्ध 
अटीमुळे जनतेच्या माणहतीसाठी प्रसृत केलेफया एखाद्या अणधसूचनेचा अनुवादही वाक्याशः केला रे्फयाची 
उदाहरिे आढळली आहेत. नमुना क्रमाांक असू-३ मधील पणहले २९६ शब्दाांचे अणतदीघग वाक्य हा मूळच्या दीघग 
वाक्याचा वाक्याशः केलेला अनुवाद आहे. नमुना क्रमाांक आ-१ मधील पणहले ९७ शब्दाांचे दीघग वाक्य सकवा 
नमुना क्रमाांक सू-१ मधील पणहले २०२ शब्दाांचे अणतदीघग वाक्य ही वाक्ये मूळ अणतदीघग इांग्रजी वाक्याांचे एका 
वाक्यास एक वाक्य अशा पद्धतीने केलेले अनुवाद आहेत.  

 
पोणलस आयुक्ताांच्या एका मूळ इांग्रजी अणधसुचानेतील एक वाक्य व त्याचा मराठी अनुवाद इथे 

उदाहरि म्हिून णदला आहे. तो पाणहफयास वरील णववेचानास बळकटी येईल.³  
 
...”” “15 power of commissioner to exempt. – (1) The Commissioner may, for reason to 

be recorded in writing and subject to such conditions, as he may deem fit to impose, exempt any 
hand-cart from all or any of the provisions of these rules, regard being had to the locality, the size 
of the roads or streets and the extent of traffic in such locality, the number of carts operating 
therein, the nature of goods carried and the necessity to clear the goods as expeditiously as 
possible in the public interest and such other factors which in the opinion of the commissioner 
render it necessary for him in the public interest to exempt any hand-cart or class of carts from 
the operation of all or any of the provisions of those rules.” . . .  

 
अनुवाणदत मराठी वाक्य असे आहे . . . . “१५. सूट देण्याबाबत आयुक्ताांचा अणधकार – (१) आयुक्त 

यास लेखी नमूद करावयाच्या कारिा्तव आणि त्यास लादिे योग्य वाटतील अशा शतीस अधीन राहून व्ती, 
र्त्याचा सकवा मार्ाचा आकार, अशा व्तीतील वाहतुकीचे प्रमाि, त्या व्तीत चालणवण्यास येिाऱ्या 
र्ाड्याांची सांख्या, न्सयावयाच्या मालाचे ्वरूप आणि सावगजणनक णहताच्या दृष्टीने माल लवकरात लवकर 
नेण्याची आवश्चयकता आणि सावगजणनक णहताच्या दृष्टीने कोित्याही हातर्ािीला सकवा र्ािीच्या प्रकाराला या 
णनयमाांच्या सवग सकवा कोित्याही उपबांधाच्या प्रवतगनापासून सूट देिे आवश्चयक आहे असे आयुक्तास वाटत 
असेल अशा इतर आनुषाांणर्क बाबी लक्षात घेऊन कोित्याही हातर्ािीला सकवा र्ािीच्या प्रकाराला या 
णनयमाच्या सवग सकवा कोित्याही उपबांधाच्या प्रवतगनापासून सूट देता येईल.”  

 



 
अनुक्रमणिका 

 

वरील अनुवाणदत मराठीचा उतारा वाचून लक्षात येते ते हे की एका मूळ इांग्रजी वाक्याचा एकाच 
वाक्यात अनुवाद केफयामुळे मराठीत न शोभिारे ८८ शब्दाांचे अणतदीघग वाक्य तयार झाले आहे. ‘आयुक्तास ... 
सूट देता येईल’ हे प्रधान वाक्य सुटे ्वतांिपिे णलहून अन्सय पोटवाक्येही ्वतांि वाक्याांत रुपाांतरीत कता आली 
असती. असा अनुवाद मूळ प्रधान वाक्यातील कता व णक्रयापद याांचे दूरत्व टाळून सुबोध झाला असता. 
वाक्यरचनेखेरीज ‘साइझ ऑफ द रोमस’चा अनुवाद ‘र्त्याांची रुां दी’ असा करण्याऐवजी ‘रा्त्याचा आकार’ 
असा केला रे्ला आहे. शासन व्यवहार कोशामध्ये या शब्दासाठी आकार व आकारमान हे दोनच पयाय असून 
त्याांपैकी सांदर्वभत अथाशी अणधक जुळिारा ‘आकार’ हा पयाय णनविण्याचे कौशफय अनुवादकाने दाखवले 
आहे! या दोन पयायाांखेरीज अन्सय एखादा पयाय आठवनू वापरण्याचे कष्ट घेण्याचे टाळले आहे हे वरे्ळे ! 
कोशाबाहेरील शब्द चपखल वाटतो म्हिून वापरफयास त्याचे समथगन करण्याची जबाबदारी येऊन पिते व णत 
णनभावता आली नाही तर दोष लार्ण्याची धा्ती असते. यामुळे केवळ धूतग वृत्तीमुळे असे घित असिेही अशक्य 
नाही. ‘ऑपरेशन ऑफ द प्रोल्व्हजन्सस’ चा अनुवाद ‘उपबांधाांचे प्रवतगन’ असा केला आहे. ‘ऑपरेशन साठी या 
सांदभात सुयोग्य ठरिारा दुसरा पयाय शासन व्यवहार कोशात नाही. त्यामुळे कोशातील ‘प्रवतगन’ हा अपणरणचत 
व दोन जोिाक्षराांचा पयाय त्या जार्ी वापरला आहे. पि ‘प्रोल्व्हजन’ या शब्दासाठी ‘तरतूद’ हा सोपा पयाय 
कोशात णदलेला असतानाही ‘णवणधणवषयक’ बाबींमध्ये वापरायचा म्हिून नमूद केलेला ‘उपबांध’ हा पयाय का 
वापरला आहे हे काळात नाही. थोिक्यात, अनुवाणदत मराठीमध्ये तारतम्य ि वापरता कोशातील 
शब्दपयायाांचा याांणिक वापर करिाऱ्याकिे त्या भाषेतील तज्जन्सय दोषाांची जबाबदारी जाते, कोशकत्यांकिे नव्हे 
हे शासनाच्या भाषा सल्लार्ार मांिळाचे म्हििे काही प्रमािात खरे मानता येईल.⁴ आिखी असे णक, ‘ऑपरेशन 
ऑफ द प्रोल्व्हजन्सस’ या शब्दावालीचा शब्दशः अनुवाद करण्याच्या प्रयत्नामुळे ‘उपबांधाांचे प्रवतगन’ असे 
शब्दप्रयोर् केले रे्ले आहेत. व्तुतः ‘उपबांधाांच्या परावतगनातून सूट देता येईल’ याऐवजी ‘णनयमातील एक 
सकवा अणधक तरतुदी त्याांस लार्ू असिार नाहीत (बांधनकारक असिार नाहीत) अशी सूट देता येईल” असा 
अनुवाद करून चालले असते.  

 
थोिक्यात “प्रशासणनक मराठी भाषा अनुवाणदत ्वरुपात लोकाांच्या पुढे येते म्हिून ती दुबोध वा कृणिम 

वाटते, मूलतः मराठी णलणहली रे्फयास ते दोष नाहीसे होतील” हे म्हििे अधगसत्य आहे. अनुणचत 
अनुवादपद्धतीचा अवलां ब त्या कृणिमतेच्या मुळाशी आहे असे म्हिण्यास बरीच जार्ा आहे. शक्यतोवर मूळ 
वाक्यरचनेप्रमािे वाक्यरचना ठेवण्यासाठी वाक्याशः अनुवादाचा अवलां ब करिे, शब्दाांची णनवि करताना णत 
याांणिकपिे करिे व अनुवादही शक्यतोवर शब्दशःच करिे ही प्रवृत्ती अनुवाणदत मराठीच्या दुबोधतेच्या व 
कृणिमतेच्या मुळाशी आहे असे म्हिाव ेलारे्ल.  

 
येथपयंतच्या णववचेनावरून हे ्पष्ट होते की, प्रचणलत प्रशासणनक मराठीच्या णवद्यमान ्वरूपाच्या 

घििीस, शासनाची अग्राह्य भणूमका व तीनुसार अवलां णबलेली सदोष अनुवादपद्धती या बाबी बऱ्याच प्रमािात 
कारिीभतू आहेत. प्र्तुत अभ्यासासाठी वाचलेफया, खांि तीनमध्ये जोिलेफया व ि जोिलेफया, इांग्रजीतून 
अनुवाणदत केलेफया वा मूलतः मराठीत णलणहलेफया अशा णवणवध नमुन्सयाांचे णचणकत्सक अवलोकन केफयानांतर 
असे लक्षात येते की, उपरोक्त दोन कारिाांखेरीज अन्सय काही अभाणषक व अप्रत्यक्ष कारिेही प्रचणलत 
प्रशासणनक मराठीच्या घििीवर णवपरीत पणरिाम करीत आहेत.  

 



 
अनुक्रमणिका 

 

शालेय णशक्षिक्रमात कायामूलक भाषाणशक्षिाचा अभाव व प्रमाि भाषेच्या झालेफया पणरचयाचा 
अपुरेपिा यामुळे सेवाप्रवेशापूवी प्राप्त झालेले भाषाणवषयक कौशफय फार मयाणदत उपयुक्ततेचे असफयाचे 
जािवते. योजनाबद्ध सेवाप्रवशेोत्तर प्रणशक्षिाचा व मार्गदशगनाचा अभाव आणि मार्गदशगनपर ग्रांथाांचा अपुरेपिा 
यामुळे सेवाप्रवशेपूवग भाषा कौशफयातील िटुी नांतरही तशाच कायम राहतात सकवा पूिगतः भरून णनघू शकत 
नाहीत. याखेरीज भाषा वापरिाऱ्याच्या मनातील भाणषक अल््मतेचा अभाव, प्रशासणनक भाषेबाबत 
वापरिाऱ्याच्या चुकीच्या कफपना, णवद्वत्ताप्रदशगनाची व प्रणतष्ठाणनदशगनाची रै्रवाजवी हौस अशा इतर कारिाांची 
भर पिते. भाषेचा वापर करताना प्रत्येक भाणषक व्यवहारात प्रशासन यांििेशी इमान राखण्याची प्रवृत्तीही 
प्रचणलत प्रशासणनक मराठीच्या णवद्यमान ्वरूपाच्या मुलाशी आहे.  

 
या अनेकणवध कारिाांपैकी फारच थोिी कारिे रा्त वा आवश्चयक असफयामुळे अपणरहायग आहेत, तर 

बहुतेक कारिे अवाजवी व असमथगनीय असून ती दूर करिे आवश्चयक व शक्य आहे. यापुढे प्रथम अशा सवग 
कारिाांचा आढावा घेतला असून नांतर त्याांची एकणित व सोदाहरि चचा केली आहे. एकाच नमुन्सयात 
वरीलपैकी एकाहून अणधक कारिे दिफयाची बरीच उदाहरिे असफयाने अशी पद्धत ्वीकारिे भार् पिले 
आहे.  

 
मागसदशसक गं्रथांचा अप रेपणा  
 

शासकीय कमगचाऱ्याांना प्रशासणनक मराठी णलणहताना मार्गदशगक ठरावा म्हिून ‘प्रशासणनक लेखन’ हा 
मुद्दाम णलहवनू घेतलेला ग्रांथ पुरणवण्यात आलेला आहे. तसेच कायालयीन कामकाजाच्या णवभार्ीय 
णनयमपुल््तकाांमध्येही मासुदालेखन वा णटप्पिीलेखन याांबाबत णवशषे सुचना समाणवष्ट आहेत. सांबांणधत 
प्रकरिात प्रदीघग वाक्ये व णवषयाांतर होईल अशी शलैी टाळावी अशा तऱ्हेच्या ्थूल सुचना समाणवष्ट करण्यात 
आफया आहेत. ‘प्रशासणनक लेखना’च्या प्रा्ताणवकात वाक्याची लाांबी, शब्दाांची णनवि व भाषेची णनवि याांबाबत 
केलेले मार्गदशगनही केवल्थूल ्वरूपाचे आहे. वाक्ये िोटी, सुटसुटीत असावीत, शब्द बोजि नसावते, 
भाषाशलैी साणध व अनलां कृत असावी अशा मोघम सुचना त्यात अांतभूगत आहेत. परांतु उपरोक्त कोित्याही 
सूचनाांमध्ये सुटसुटीत व िोटे वाक्य म्हिजे णकती शब्दाांचे व णकती पोटवाक्याांचे, शब्दाांची बोजदाता म्हिजे 
नेमके काय याबाबत ्पष्ट णदग्दशगन केलेले णदसत नाही. बोजदाता वा दीघगता ही कफपना सापेक्ष व म्हिूनच 
सांणदग्ध असफयामुळे प्रत्यक्ष व्यवहारातील प्रशासणनक मराठीत प्रकरि चारमध्ये दशगवफयाप्रमािे पन्नासाहून 
अणधक शब्दाांची केवल वाक्ये, याहीपेक्षा मोठी, क्वणचत शांभर वा त्याहूनही अणधक शब्दाांची व ७-७, ८-८ 
पोटवाक्ये असलेली अणतदीघग व रु्ांतारु्ांतीची वाक्ये णलणहली जाट असावीत. अथाचा काटेकोरपिा व 
णनःसांणदग्धता, धाटिीची औपचाणरकता आणि अथाची ्प्थाता व सुबोधता याांपैकी कोित्या घटकास णकती 
प्रमािात महत्त्व द्यायचे याबाबतचे णववचेानेही पुरेसे ्पष्ट नसफयामुळे शब्दाांची णनवि व माांििी अचूक होत 
नसावी. पणरिामतः प्रशासणनक मराठीचे रुप अनेकदा कृणिम, मराठीच्या प्रकृतीशी न जुळिारे असे घित 
असाव,े हे अनुमान तकग दृष्या णनघते. म्हिजेच प्रत्यक्ष प्रणशक्षिाची जोि नसफयामुळे हे ग्रांथ अपेणक्षत पणरिाम 
साधण्यास पुरेसे समथग ठरत नाहीत असे म्हिता येईल.  
 
शालेय नशक्षणातील भाषाकौशल्याच्या मयादा  



 
अनुक्रमणिका 

 

 
असे प्रणशक्षि उपलब्ध नसेल तेथे मसुदालेखन करिाऱ्या णनम्न्तरीय कमगचाऱ्याांना प्रशासणनक 

मराठीच्या लेखनासाठी आपफया शालेय व महाणवद्यालयीन भाणषक णशक्षिाची णशदोरी, उच्च अणधकाऱ्याांचे प्रत्यक्ष 
मार्गदशगन आणि उपलब्ध असलेफया पूवगसांदभाच्या फाइली याांवरच अवलां बून राहाव ेलार्ते. आजच्या बऱ्याचशा 
णवद्यमान उच्च अणधकाऱ्याांनी आपफया सेवचे्या आजवरच्या काळात बऱ्याच कालावधीपयंत इांग्रजीमधून 
प्रशासणनक कायग केलेले असफयामुळे त्याांनी प्रशासणनक मराठी लेखनाबाबत केलेले मार्गदशगन मयाणदत 
उपयुक्ततेचे ठरत असण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही.  

 
कायसमूलक भाषानशक्षणाचा अभाि :  
 

णवद्यमान णशक्षिपद्धतीत देण्यात येिारे मराठी भाषाणवषयक शक्षि हे कायगमूलक (फां शनल) मराठी 
भाषेचे नसते. ते बहुशः मराठी भाषेतील लणलत वा वैचाणरक साणहत्याचा पणरचय करून देिारे व प्रमाि 
मराठीच्या व्याकरिाची तोंिओळख करून देिारे असते. साहणजकच णशक्षिाचा दजा वा रु्िवत्ता याांद्वारे प्राप्त 
होिारे मराठी भाषाणवषयक कौशफय व आकलनसामर्थ्यग हे प्रशासणनक मराठीचा केवळ ग्रहिकता म्हिून 
भाणषक व्यवहारात सहभावी होण्यास पुरेसे ठरते. माि त्या भाषाणशक्षिाद्वारे प्राप्त होिारे भाषाणनर्वमतीचे सामर्थ्यग 
हे णवणवध कायगके्षिाांत – येथे प्रशासनके्षिात – भाषेचा पे्रषिकरता म्हिून भाणषक व्यवहारात सहभार्ी होऊन 
प्रशासणनक मराठीचे लेखन करण्याचे सामर्थ्यग व कौशफय णमळवनू देण्यास पुरेसे उपयुक्त ठरतेच असे नाही. 
यामुळेच उपलब्ध पूवगसांदभावर अवलां बनू राहण्याणशवाय मसुदालेखकाला र्त्यांतर राहत नसाव.े  
 
प्रमाण भाषेचा अप रा पनरचय :  

 
प्रशासणनक मराठी हा प्रमाि मराठीचाच एक प्रकार असफयामुळे आजवर प्रमाि मानफया जािाऱ्या 

मराठीचा पुरेसा पणरचय, अभ्यास व णतच्या वापराचा सराव नसफयास इष्ट व समुणचत ्वरुपात प्रशासणनक 
लेखन करिे णततकेसे सुलभ होत नाही. प्रमाि भाषेचे व्याकरि, प्रमाि भाषेचा णवणशष्ट के्षिातील, णवणशष्ट 
कायासाठी णवणशष्ट पद्धतीने करायचा अनेकणवध वापर व त्याची आवश्चयकता याांबाबत णवद्यमान 
णशक्षिपद्धतीमध्ये जे भाषाणवषयक ज्ञान व सांबांणधत भाषाणवषयक कौशफय णमळते ते प्रशासणनक मराठीच्या 
लेखनाच्या दृष्टीने काही वेळा अपुरे ठरते.  

 
प्रशासणनक मराठी मधील अपेणक्षत प्रणतष्ठा व िौल ही भाषेचे र्ाांभीयग, औपचाणरकता व औणचत्यपूिगता 

याांवर अवलां बनू असतात. हे रु्िधमग साध्य होण्यासाठी भाषा व्याकरिशुद्ध असिेही आवश्चयक असते. 
त्याचप्रमािे प्रशासणनक मराठी ही सांपूिग महाराष्र राज्यात सवग ्थानी सारखीच आकलनीय राहिेही आवश्चयक 
असफयाने प्रशासणनक मराठीत प्रमाि मराठीचा वापर केला जािेही आवश्चयक असते. णवद्यमान भाषाणशक्षि हे 
णवणशष्ट कायगके्षिातील भाषावापराचे णशक्षि देिारे नसफयामुळे प्रशासणनक के्षिातील लेखनात मराठीचा वापर 
करताना व्याकरिशुद्ध रचना व भाषेचे प्रमाि रुप याांकिे लक्ष देण्याचे णनकि आहे हे पटवण्यासाठी ते अपुरे 
पिते.  
 



 
अनुक्रमणिका 

 

प्रमाि मराठीच्या दृष्टीने अव्याकरणिक, णशणथल ठरिाऱ्या वाक्यरचना; अयथाथग, णवपरीताथगक, 
अपभ्रष्ट वा प्रमािेतर ठरिारी शब्दयोजना व आधुणनक प्रशासनके्षिणवणशष्ट भाषेत अनुणचत ठरेल अशी 
लेखनधाटिी आणि लेखनशुद्धीचे पुरेसे लक्ष न देते केलेले लेखन या बाबी, प्रकरि चारमध्ये नमूद 
केफयाप्रमािे, णवद्यमान प्रशासणनक मराठीच्या लेखनात णमसळलेफया णदसतात. त्याचे एक कारि शकै्षणिक 
जीवनात प्राप्त होिाऱ्या प्रमाि भाषाणवषयक ज्ञानाच्या व कौशफयाचा उपरोक्त मयादा हे असाव.े  
 
भानषक अस्स्मतेचा अभाि  

 
मार्गदशगनासाठी अपरीहायगतः आवश्चयक असिारे पूवगसांदभातील आधारभतू प्रशासणनक लेखन इांग्रजीत 

असफयामुळे मराठीच्या प्रकृतीस न रुचिारे, कृणिम व इांग्रजी धतीवरील लेखन केले जाण्याचा सकवा तसे शब्द 
णनविले व वापरले जाण्याचा दोष प्रशासणनक मराठीत णनमाि झाला असण्याचा सांभव आहे.  

 
अनेक वषांच्या सावयीमुळे इांग्रजीत णवचार सूचने व कामाच्या र्दीत त्याांचे सुचेल तसे भाषाांतर 

मनातफया मनात करून घेऊन मराठीत लेखन करिे अशी प्रणक्रया घिफयामुळेही असे कृणिम लेखन सांभवते.  
पूवगसांदभातील णवणशष्ट इांग्रजी शब्दासाठी शासनाकिून पुरवण्यात आलेफया शब्दकोशातील मराठी 

प्रणतशब्द कोित्या ना कोित्या कारिाने अ्वीकाराहग वाटला सकवा त्याांपैकी कोिता पयाय णनवििे समुणचत 
होईल याचा णनिगय झटकन घेता आला नाही की शब्दणनविीबाबत सांभ्रम णनमाि होतो. चटकन सुचलेला वा 
रूढ इांग्रजी शब्द जसाच्या तसा वापरण्याकिे कल होतो. यामुळेही प्रशासणनक मराठीमध्ये कृणिमता णशरत 
असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.  
 

माि प्रशासन के्षिात मराठी भाषेचा वापर ्वतःच्या इच्िेने मनापासून करण्याऐवजी केवळ शासकीय 
धोरिाचा व णनयमाांचा बिर्ा असफयामुळे उदासीन वृत्तीने करण्यात येतो अशा अथाच्या आरोपाांत काही 
प्रमािात तर्थ्य असाव ेअसे अशा काही उदाहरिाांवरून सूणचत होते. मराठी भाषेच्या अल््मतेची कमतरता वा 
अभावच अशा प्रकारच्या बहुतेक लेखनाच्या मुलाशी असावा असे वाटते. दुसऱ्याची सनदा म्हिजे िुपी 
आत्म्तुती असे म्हितात. त्याचप्रमािे मराठीणवषयी उदासीनता सकवा नावि व अज्ञान म्हिजे इांग्रजीचे पे्रम व 
इांग्रजीवर प्रभतु्व आणि इांग्रजीचे पे्रम व इांग्रजीवरील प्रभतु्व म्हिजे णवद्वता व प्रणतष्ठा अशी काहीशी णवकृत, 
णवपरीत व समधी मनोवृत्ती या सर्ळ्याच्या मारे् असावी असे खेदाने म्हिाव ेलार्ते.  
 
निष्ट्काळजीपणा  
 

नव्याने णवचार करून मसुदा णलणहण्याचे कष्ट न घेता तत्सम प्रकरिाच्या मार्ील फाईलींवरून सकवा 
तत्सम अनुवादावरून जसेच्या तसे उतरवनू काढण्याच्या वृत्तीमुळे, पणहफया मसुद्यातील चुका जशाच्या तशा 
पुनरावृत्त झाफयाची सकवा सांबांणधत णवषयातील आवश्चयक फेराफाराांची वा वरे्ळेपिाची पुरेशी दाखल न घेता 
सदोष लेखन केले रे्फयाची उदाहरिेही णदसून येतात. अशा उदाहरिाांच्या मुळाशी लेखन करिाऱ्याचा 
णनष्काळजीपिा तर नाही ना, असे वाटण्यास भरपूर जार्ा णदसते.  
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प्रशासनिक भाषेबाबताच्या कल्पिा  
 

लोकशाहीमधील प्रशासणनक मराठीचे ्वरूप, प्रयोजन व कायग याांच्याबाबतच्या अनुणचत व णवपरीत 
कफपनाांमुळेही प्रचणलत प्रशासणनक मराठीच्या घििीवर पणरिाम होत असफयाचे णदसून येते. लोकशाहीतील 
प्रशासणनक मराठी भाषा औपचाणरक लेखान्सपाद्धातीची, प्रमाि ्वरुपाची असावी व त्याखेरीज ती साधी, 
सुटसुटीत, अलां करिरणहत व ्पष्ट असावी या सांकेताची दाखल पूिगतः घेतली जात नाही. तसेच प्रशासणनक 
भाषा ही भारद्त व िामिौलाची असावी ही ्वातांवयपूिग काळात प्रचणलत असलेली कालबाह्य कफपना अद्याप 
मनातून पूिगतः नाहीशी झालेली नाही. हेही कारि आधुणनक प्रशासणनक मराठीच्या णवद्यमान ्वरूपाच्या 
मुलाशी असफयाचे लक्षात आले आहे. प्रशासणनक मराठीचा तथाकणथत िौल व भारद्तपिा व वरे्ळेपिा 
णटकणवण्यासाठी बरेचदा सां्कृतणनष्ठ शब्द, मोठे बोजि शब्द, अपणरणचत शब्द योजले जातात; आिवळिी, 
शब्दबांबाळ सकवा अनावश्चयक भारुिभरती असलेली पल्लेदार वाक्ये रचली जातात, असे णनदशगनास येते. 
जनतेपेक्षा आपि कोिी तरी वरे्ळे व श्रेष्ठ आहोत हे दाखणवण्यासाठी अलां कारयुक्त, शब्दबांबाळ भाषेचा वापर 
करण्यात आफयाचीही काही उदाहरिे आढळतात. अशा सवग णठकािी प्रशासणनक मराठीची अपेणक्षत प्रणतष्ठा, 
र्ाांभीयग वा वरे्ळेपिा या र्ोष्टी भारद्त शब्दयोजना, शलैीचा िामिौल सकवा अलां करि यामुळे येिार नसून त्या 
औपचाणरक लेखनधाटिी, प्रशासनके्षिणवणशष्ट लेखनपद्धती व शब्दयोजना आणि प्रमाि भाषेचा वापर याांमुळे 
येत असतात याचे भान राणहलेले णदसत नाही.  
 
साम्पयता ि सौजन्यपूणसता  

 
असे असले तरी सवांना समान लेखण्याच्या लोकशाही समाजरचनेतील सांकेतास अनुसरून, शब्दाांची 

णनवि करताना, आजवरच्या वापरामध्ये रुढीमुळे सवगसामान्सयपिे वाईट अथग णचकटलेले, तुच्िता सूणचत 
करिारे, हीनता सकवा अवाांणित णतर्कार दशगणविारे, ज्याांच्या सांबांधात तो शब्द वापरायचा त्याांच्या भावना 
दुखावफया जातील असा अथग व्यक्त करिारे रूढ शब्द टाळायचे व त्या जार्ी नवीन सौम्य शब्द वापरायचे अशी 
प्रवृत्तीही काही णठकािी णदसून येते. उदाहरिाथग : ‘सरकारी नोकर’ ऐवजी ‘सरकारी कमगचारी’ सकवा 
‘महारोर्ी’ ऐवजी ‘कुष्ठरोर्ी’ म्हटले जाते.  
 

शब्दणनविीखेरीज लेखनधाटिीही प्रयत्नपूवगक घिणवफयाचे काही णठकािी णदसून येते. 
प्रशासनशास्त्ाच्या आधुणनक कफपनेनुसार हाताखालील कमगचाऱ्याांशी भाणषक व्यवहार करतानाही भाषा 
अरेरावीची न वापरता सौजन्सयपूिग वापरिे योग्य मानले जाते. लोकशाही राज्यव्यव्थेत तर प्रशासणनक 
यांििेचे घटक हे जनतेचे सेवक असफयामुळे जनतेशी भाणषक व्यवहार करताना अहांमन्सयतेच व श्रेष्ठत्वाचा सूर 
येऊ देऊ नये, भाषा नम्रतेची असावी असा सांकेत असतो. या र्ोष्टींची जािीव असफयाची णनदशगक अशी, 
यथाल््थती, सौजन्सयपूिग व नम्र भाषा प्रयत्नपूवग वापरण्यात आफयाची उदाहरिे प्रकरि चारमध्ये नमूद केली 
आहेत.  

 
निद्वत्ताप्रदशसि  
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प्रशासणनक मराठीची लेखनधाटिी (सामूणहक शलैी) भारद्त, प्रतीणनष्ठीत व िामिौलाची असावी 
अशी कफपना ती णलणहिाऱ्याच्या मनात असते, तद्वतच आपफया ्वतःच्या व्यल्क्तर्त लेखनशलैीची व शलैीद्वारा 
भाषाणवषयक कौशफयाची (पयायाने आपफया णवद्वातेची) व अणधकाराची िाप इतराांवर पिावी अशी मानवसुलभ 
सुप्त इच्िाही त्याच्या मनात दिलेली असते असे लक्षात येते.  
 

कायालयीन णटप्पिी वा मूळ मसुदा णलणहिाऱ्या णलणपकाने भारद्त शब्दयोजना व पल्लेदार वाक्यरचना 
याांद्वारे आपफया लेखनातील भाषेद्वारे आपफया वरीष्ठाांवर िाप पािण्याचा प्रयत्न केला असावा असे वाटते. 
तसेच सादर करण्यात आलेला मसुदा त्यातील अनावश्चयक घटक र्ाळून न टाकता जसाच्या तसा मान्सय 
करण्यात आफयाच्या काही उदाहरिाांवरून अशी शांका येते की, आदेश देताना भारद्त व णवद्वत्तापूिग भाषा 
वापरफयास आपफया अणधकाराचा व करिेपिाचा प्रभाव अणधक पिेल, आपला आब राहील असे वारीष्ठाांसही 
वाटत असाव.े प्रथमतः णलपीक आपफया वरीष्ठाांवर िाप पािण्यासाठी आपली भाषा सजवतो व नांतर वणरष्ठाांनी 
अशी भाषा मान्सय केफयावर ते णलखाि योग्य व आदशग असफयाची त्याची खािी पटते. पणरिामी एकदा सुरु 
झालेले भाषेद्वारे िाप पािण्याच्या प्रवृत्तीचे हे दुष्टचक्र चालूच राहते. प्रशासन के्षिात केले जािारे असे बरेचसे 
प्रदशगनी मराठी णलखाि म्हिजे वाईट व चुकीच्या आदशांचे अांध अनुकरि असते. जनतेवर, सहकाऱ्याांवर, 
वरीष्ठाांवर वा कणनष्ठाांवर आपला मोठेपिा व वरे्ळेपिा भाषेच्या वापराद्वारे ठसणवण्याचा प्रयत्न हेतुपुर्सर मुद्दाम 
वा नकळत केला रे्फयाची अशी काही उदाहरिे यापुढील चचेत उद्धतृ केली आहेत.  
प्रशासि यंत्रणेशी इमाि  

 
आधुणनक प्रशासणनक मराठीच्या सहभार्ींमध्ये जनता व प्रशासणनक यांििा या दोन्सहींचा अांतभाव 

असला तरी प्रशासणनक मराठीच्या ्वरूपावर पणरिाम करण्याच्या दृष्टीने प्रशासणनक यांििा अणधक प्रभावी 
ठरत असफयाचे णदसून येते. प्रशासणनक के्षिातील भाणषक व्यवहारात जनतेकिून होिारा सहभार् बव्हांशी 
भाषेचा ग्रहिकता म्हिून असतो. शासनाने नेमून णदलेफया णवणवध के्षिाांतील प्रमाि प्रपिाांत माणहती भाराने सकवा 
आपफया तक्रासरबाबत वा अिचिींबाबत शासनास उदे्दशून पिे वा अजग पाठणविे अशा प्रसांर्ीच जनतेच्या 
घटकाांकिून प्रशासन के्षिातील मराठी भाषा णलणहली जाते. अन्सय सवग बाबतींत प्रशासणनक यांििेचे वरच्या व 
खालच्या ्तरावरील घटकच प्रशासणनक मराठीचे लेखन करीत असतात. दुसऱ्या शब्दाांत, प्रशासणनक भाषेच्या 
पे्रषिकत्याची भणूमका बव्हांशी प्रशासणनक यांििाच पार पािीत असते. साहणजकच प्रशासणनक यांििेचे म्हिजेच 
नोकरसहाचे प्रशासनकायामधील ्थान व प्रशासणनक यांििा या आपफया सांघटनेशी – सां्थेशी – णतच्या 
णवणवध घटकाांचे इमान याांचा पणरिाम प्रशासणनक मराठीच्या घििीवर अपरीहायातः होत असतो. नोकरशाहीचे 
अल््तत्व णटकणविे, बळकट करिे व णतचे महत्त्व वाढणविे हा अणलणखत अांत्थ हेतु प्रशासणनक भाषेचे लेखन 
करिाऱ्या प्रत्येक कमगचाऱ्याच्या मनात वसत असावा की काय अशी शांका येईल असे अनेक नमुने प्र्तुत 
अभ्यासात आढळले आहेत.  
 

लोकशाही राज्यव्यव्थेमध्ये णनिगय घेिारे लोकप्रणतणनधी हे बदलते असतात व त्या बदलत्या 
लोकप्रणतणनधींची बदलती धोरिे अांमलात आिायचे कायग करिारे प्रशासणनक यांििा ही ल््थर ्वरुपाची 
सांघटना असते. बदलत्या लोकप्रणतणनधींशी जुळते घेिे आणि प्रशासनाचा रथ सुरळीत ठेविे िासदायक ठरू 
नये व बदलत्या धोरिाांचा पणरिाम प्रशासनकायावर व नोकरशाहीतील कोित्याही घटकावर णवपरीत होऊ नये 
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यासाठी काळजी घेिे प्रशासणनक यांििेला आवश्चयक होऊन बसते. यामुळे आपली भाषा शक्यतोवर, हवी तशी 
वाकवता येईल अशी लवणचक, नव्यथी सकवा सांणदग्ध ठेवण्याचा प्रशासणनक यांििेचा काळ णदसून येतो.  

 
जनतेशी भाणषक व्यवहार करताना प्रशासन यांििेचा वरचष्मा कायां राहावा याकणरता प्रशासणनक 

भाषेस आवश्चयक असलेफया अथाच्या काटेकोरपिाचे बांधन फक्त भाषेच्या ग्रहिकत्यावर राहील व भाषेतील 
सांणदग्धतेचा, अ्पष्टतेचा फायदा नोकरशाहीला णमळेल अशा चलाखीने लेखन करण्याचा प्रशासणनक यांििेचा 
प्रयत्न णदसून येतो. कायद्याप्रमािेच प्रशासन के्षिातील णनयमाांनाही पळवाटा राहतात यापेक्षा नोकरशाहीची 
सोय पाहण्यासाठी त्या मसुदालेखनात मुद्दाम ठेवफया जातात असा सांशय येण्यास जार्ा सापिेल इतकी ही 
भाषा लवणचक असफयाचे काही उदाहरिाांत णदसून येते. अशी भाषा वापरताना आपले अांत्थ हेऊ उघि होऊ 
नयेत याची कालची घेऊन वरवर पाहता सौजन्सयपूिग, नम्र वाटेल अशी भाषासारिी वापरली रे्फयाचेही काही 
उदाहरिाांत णदसून येते. अशा उदाहरिाांत तोच मजकूर खोलवर णवचार करून सावधणचत्ताने वाचफयानांतर, 
प्रथमतः साकृद्दशगनी अर्दी साधे व णवनम्र भासलेले णवधान व्तुतः दुसऱ्या पक्षावरील एखादे जाचक व कठोर 
बांधन सूणचत करीत असफयाचे ध्यानात येते.  

 
 प्रशासणनक मराठीची भाषा णलणहिाऱ्या कमगचाऱ्याांचे प्रशासन यांििेशी असलेले हे इमान उपरोक्त 

पद्धतीखेरीज णवणवध पातळ्याांवर, वरे्वरे्ळ्या मयादाांमध्ये कायग करीत असते असे णनदशगनास येते. जनतेशी 
सकवा लोकप्रणतणनधींशी भाणषक व्यवहार करताना ‘प्रशासणनक यांििा’ या सां्थेशी इमान राखण्याची काळजी 
घेिारा कमगचारी हा आपफयाच पातळीवर अन्सय प्रशासकीय णवभार्ाशी भाणषक व्यवहार करताना आपफया 
्वतःच्या णवभार्ाशी, तर आपफयाच णवभार्ाच्या वणरष्ठ कायालयाशी भाणषक व्यवहार करताना तो प्रत्यक्ष काम 
करीत असलेफया कायालयाशी व कायालयाांतर्गत भाणषक व्यवहार करताना आपफया शाखेशी इमान राखण्याची 
खबरदारी घेऊन भाषेचा वापर करीत असतो असे णदसून आले आहे.  

 
कोितेही ठाम व ्पष्ट णवधान केफयास ते णसद्ध करण्याची वा त्याबरहुकूम अांमलबजाविी करण्याची व 

त्या अांमलबजाविीच्या यशापयशाची जबाबदारी ्वीकारण्याचे नैणतक व प्रत्यक्ष बांधन ते णवधान करिाऱ्यावर 
येऊन पिते. या कठोर सत्याची जािीव असफयामुळे कोितेही बांधन पिेल असे कबुलीवजा, णनःसांणदग्ध, ्पष्ट 
णवधान करण्याचे शक्यतोवर टाळून बरेचदा आिवळिी लेखनाची कास धरली जाते, असे अभ्यासलेफया 
नमुन्सयाांवरून णनदशगनास आले आहे. प्रकरि चारमध्ये अशी काही उदाहरिे नमूद केलील आहेत.  

 
आपले णलखाि वषानुवषे अणभलेखावर राहिार आहे व त्याचे बांधन आपफयाप्रमािेच आपफयानांतर 

येिाऱ्या प्रशासणनक यांििेतील सवग सांबांणधत घटकाांवरही राहिार आहे याची जािीव असफयामुळे भाषेचा वापर 
करताना एक प्रकारची णवशषे सावधणर्री बाळर्ली जात असफयाचेही णदसते.  

 
भाणषक कौशफय म्हिजे काय याची उणचत जािीव नसफयामुळे व णवशषेतः प्रशासणनक भाषेच्या 

यथोणचत ्वरुपाणवषयीच्या चुकीच्या कफपनाांनी मन व बुद्धी भारली रे्ली असफयामुळे, प्रणतष्ठादशगन व 
णवद्वत्ताप्रदशगन या हेतूांनी प्रशासणनक मराठीचे लेखन केले रे्ले असावे असे वाटायला लाविारी बरीच उदाहरिे 
आढळली आहेत. सवगसामान्सय व्यवहारात रूढ असलेला व पे्रशाकाांना अणभपे्रत असिारा अथगच व्यक्त करिारा 
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साधा, चपखल व उच्चारसुलभ शब्द उपलब्ध असतानाही सां्कृत वा सवगसामन्सयाांस अपणरणचत अशा वरे्ळ्या 
शब्दाांचा वापर करण्याची प्रवृत्ती अशा उदाहरिाांतून सूणचत होते. अशा काही शब्दाांच्या वा शब्दावलींच्या जोड्या 
पुढे णदफया आहेत :  

 
(रूढ)  (प्रशासिके्षत्रीय) 
जार्ाांवरील नेमिुका  - पदणनयुक्त्या  
णदसून येिे  - णनदशगनास येिे  
वर साांणर्तलेफया  - उपरोक्त  
एकाच वळेी  - एकसमयावच्िेदेकरून  
सोपणविे  - ्वाधीन करिे  
वर उल्लेणखलेली / नमूद केलेली  - उपरोल्लेणखत  
त्यासारखे  - तत्सम  
कायदेशीर  - वैध  
योग्य वेळी  - यथासमय  
पुनःनेमिूक  - पुनर्वनयुक्ती  
(पि) ते पाहाव े - (पि) ते अवलोकन करावे  
खाली सही करिारा  - णनम्न्वाक्षरीकार  
पुढे पाठणवलेले  - अगे्रणषत केलेले  
अपेणक्षत पुरविी प्रश्चनाांसाठी  
योग्य सणव्तर णटप्पिी  

- सांभाव्य उपप्रश्चनाांस उत्तरे देण्यासाठी  
लार्िारी ्वयांपूिग णटप्पिी  

शवेटची तारीख  - अांणतम तारीख  
 

काही णठकािी ‘भीक मार्िे’ म्हिजे णशक्षा मार्िे सकवा ‘परवाना’ म्हिजे अनुज्ञप्ती अशा व्याख्या 
णदलेफया आढळतात. तेथे भीक वा परवाना हाच शब्द वापरला रे्फयास प्रशासणनक मराठीचा तथाकणथत 
‘िौल’, ‘भारद्तपिा’ णबघिेल असा णवचार असतो की काय न कळे !  
 

एका कायालयीन णटप्पिीमध्ये णलणहलेला पुढील वाक्याांश या दृष्टीने नमुनेदार आहे : “. . . ही नवीन 
कायगपद्धती जरी णजफहाणधकाऱ्याच्या कायालयाशी बांधुत्व ठेवत असफयामुळे...” हा वाक्याांश णलणहिाऱ्यास 
“.....या दोन कायालयाांची कामकाज पद्धत व रचना बरीच समान असफयामुळे” असे म्हिावयाचे असाव.े 
‘बांधुत्व ठेविे’ याचा अथग अन्सय काही सांभवत नाही. असे असूनही बहुधा िाप टाकण्यासाठी जािजूि, भारद्त 
असा ‘बांधुत्व’ हा शब्द वापरला रे्ला असावा असे वाटते.  
 

‘उपणरणनर्वदष्ट णवषयाच्या सांदभानाथग कळवण्यात येते की -” असे णलणहिाऱ्याचा मनात “वर नमूद 
केलेफया णवषयाच्या सांदभात-” असे णलणहिे फारच साधे व म्हिूनच प्रशासणनक भाषेस न साजेसे होईल अशी 
भावना असावी. सां्कृतणनष्ठ शब्द वापरफयास प्रशासकीय भाषेची प्रणतष्ठा व णलणहिाऱ्याची णवद्वत्ता दोन्सही व्यक्त 
होतील असा सोपा व सहज णवचार केला रे्ला असावा.  
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चौर्थ्या वर्ाच्या कमगचाऱ्याांसाठी काढलेफया एका आदेशातील काही शब्द व वाक्ये या दृष्टीने 

पाहण्यासारखी आहेत : “चतुथगश्रेिी कमगचाऱ्याांना सूणचत करण्यात येते की, त्याांनी कोित्याही वणरष्ठ 
अणधकाऱ्याांनी णदलेला योग्य आदेश, ते इतर कामाांत व्यग्र नसफयास पाळला पाणहजे.” येथे ‘चौर्थ्या वर्ाचे 
सेवक’ तसेच ‘इतर कामात रु्ांतलेले नसफयास’ असे शब्द वापरले असते तरी अथाचा काटेकोरपिा रे्ला नसता 
असे वाटते. याच नमुन्सयात पुढे “-चाथगश्रेिी कमगचाऱ्याांच्या सवग कामाबाबत अधीक्षक हे सवगथैव जबाबदार 
राहतील व सवग चाथगश्रेिी कमगचारी त्याांचे अणधन्थ राहतील” असे वाक्य आहे. येथे ‘सवगथैव’ हा शब्द सवग्वी 
अनावश्चयक आहे. ‘अणधन्थ राहतील’ याऐवजी ‘हाताखाली काम करतील’ असे म्हिता आले असते. परांतु 
मसुदालेखन करिाऱ्यास आपली णवद्वत्ता व भाषाणनपुिता दाखवण्याचा मोह आवरला नसावा व 
भारद्तपिासाठी असे शब्द आवश्चयकच असतात अशी त्याची खािी असावी. असे भारद्त व तथाकणथत 
िौलदार शब्द वापरफयास आदेशाचे पालन अणधक तत्परतेने होईल व आपला आब राखला जाईल असा 
अणधकाऱ्याचा होरा असावा व म्हिूनच त्याने कोितीही सुधारिा न कता तो मसुदा मान्सय केला असावा.  

 
इंग्रजीचे अंिाि करण ि आभासी िस्त निष्ठता  
 

आधुणनक प्रशासणनक मराठीही व्यल्क्तसांदभगणनरपेक्ष, व्तुणनष्ठ व पदणनष्ठ असावी हे बहुचर्वचत तत्त्व 
प्रशासणनक लेखन करिाऱ्यास हळूहळू अवर्त होते. प्रशासणनक इांग्रजी भाषेत व्यल्क्तसांदभगणनरपेक्ष, व्तुणनष्ठते 
साठी कमगिी प्रयोर्ाचा सरास उपयोर् केला जातो. त्याचेच अांधानुकरि करून मराठीतही त्याच धतीवर नवीन 
कमगिी प्रयोर् वापरफयाची उदाहरिे प्रशासणनक मराठीत णवपुल आढळली आहेत. प्रकरि चारमध्ये नमूद 
केफयाप्रमािे अभ्यासलेफया एकूि १९९६ पोटवाक्याांपैकी ४१२ म्हिजे सुमारे २० टके्क पोटवाक्ये अशा नवीन 
कमगिी प्रयोर्ाची आहेत. व्तुतः मराठीत व्यल्क्त सांदभग टाळून पणननष्ठ रचना करण्याचे अन्सय अनेक मार्ग 
उपलब्ध आहेत. इांग्रजीप्रमािे कता अध्याहृत ठेवण्यासाठी कमगिी प्रयोर्ाची मराठीत अणनवायग र्रज नसते. 
परांतु नवीन कमगिी प्रयोर्ाचा वापर म्हिजे व्तुणनष्ठ, पदाणनष्ठ लेखन अशी भ्रामक समजूत होऊन एक प्रकारची 
आभासी सकवा बेर्िी व्तुणनष्ठ (्यूिो ऑब्जेक्टेल्व्हटी) तयार झाफयाची उदाहरिेही आढळतात. 
पदधारकाच्या व्यल्क्तर्त नावाऐवजी पदाचा, कायालयाचा उल्लेख करून व्यल्क्तसांदभगणनरपेक्ष लेखन करता 
येते, याचे भान सुटफयामुळे अशी वाक्ये रचली जात असावीत. “शासन असा णनदेश देत आहे की –” असे 
म्हिण्याऐवजी ‘शासनाकिून असा णनदेश देण्यात येत आहे की –” असे म्हििे हे केवळ इांग्रजीचे 
अांधानुकरिच आहे.  

 
एका कायालयातील एका फाइलीत एक व्याकरिदृष्या चुकीचे असलेले णशणथल, ऐसपीस रचनेचे 

वाक्य एकां दर तीन वरे्वरे्ळ्या पिाांत आढळले. पणहफया वळेी अनवधानाने झालेली चूक पुढच्या वलेील 
टाळण्याऐवजी जशीच्या तशी उतरवनू काढून तीन वेळा नवा मसुदा तयार केला असफयाचे येथे ्पष्टतः णदसून 
येते. त्यानांतर चौर्थ्या वषीच्या तत्सम पिात ही चूक दुरु्त झाफयाचे णदसते. पणहले चुकीचे वाक्य असे होते : “- 
उताराचा मसुदा व सांभाव्य उपप्रश्चनाांस उत्तरे देण्यासाठी लार्िारी ्वयांपूिग णटप्पिीच्या मराठीतील ५ प्रती 
णदनाांक – च्या आत शासनाकिे पाठणवण्याची व्यव्था कृपया न चुकता करावी”. त्यानांतरचे बदललेले व 
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बरेचसे सुधारलेले वाक्य पुढीलप्रमािे होते : “- तरी सांबांणधत प्रश्चनाच्या उताराचा मसुदा व अपेणक्षत 
पुरविीप्रश्चनाांसाठी योग्य सणव्तर णटप्पिी शासनास त्वणरत पाठणवण्याची कृपा करावी.”  
 

काही णठकािी अनुवाद करताना वा मसुदा णलणहताना सोपे, सुटसुटीत मराठी शब्द उपलब्ध सकवा रूढ 
असूनही ते न आठवफयास शब्दकोश पाहण्याचे टाळायचे सकवा ते आठवण्याचा प्रयत्न करण्याचेच टाळायचे व 
चटकन आठवलेला वा इांग्रजी पूवगसांदभात णदसिारा इांग्रजी शब्द देवनार्री वा रोमन णलपीत जसाच्या तसा 
णलहायचा ही णदसलेली प्रवृत्ती मराठी भाषेच्या वापराबाबतची भाषापे्रषकाची उदासीनताच सूणचत करते. 
उदाहरिाथग : “...पि असे णदसून येते की सुपरणवझन अणधकारी णपकाचे सुपरणवझन करीत नाहीत” या 
वाक्यात ‘सुपरणवझन’ ऐवजी देखरेख हा शब्द वापरता आला असता.  

 
“टक्सच आकारिी २७ हजार रुपये आहे” तेथे “टक्स” ऐवजी ‘कर’ हा शब्द वापरता आला असता.  
 
“आमचे णि्टीलरीचे देशी दारू णवभार्ासाठी ७५० मी.णल. साईजच्या २८ णम.णम. तोंिाच्या जुन्सया 

धुतलेफया, णबनधुतलेफया बाटफया खरेदी करावयाच्या आहेत –” या वाक्यात ‘णि्टीलरी’ ऐवजी ‘आसवनी’ व 
‘साइज’च्या ऐवजी ‘मापाच्या’ असे म्हिता आले असते.  
 

“- सवग कमगचाऱ्याांना (एक्झमटेि कटेर्री वर्ळून)” याऐवजी “- सवग कमगचाऱ्याांना (सूट णमळालेफया 
प्रवर्ातील कमगचारी वर्ळून)” असे म्हिता आले असते.  
 

मराठी मजकुरात नावाचा सांदभग देताना आद्याक्षारे मराठी हवीत याचेही भान न राणहफयाची उदाहरिे 
णदसतात. उदाहरिाथग : आ-१४ व १५ या णतन्सही नमुन्सयाांत श्री.बी.आर. णर्ते असे नाव आहे.  
 

या प्रत्येक उदाहरिात अन्सय काही कारिेही असू शकतील, पि वरील सवग उदाहरिाांत उणचत शब्द 
आठवण्याची शोधण्याची व वापरण्याची तसदी घेण्याचे काळात वा नकळत टाळले रे्ले आहे हे खरे.  

वर उल्लेणखलेफया उदाहरिातील इांग्रजी शब्दाांच्या वापरामारे् उपरोक्त प्रवृत्तीखेरीज आिखीही काही 
कारिे सांभवतात. कदाणचत चटकन आठवलेला दुसरा शब्द प्रशासणनक मराठीत वापरून चालेल सकवा नाही 
याबाबत आत्मणवश्वास नसेल. शब्दकोशात सुचवण्यात आलेले शब्दपयाय काही िा काही कारिाने 
अ्वीकाराहग वाटले असतील. आला प्रसांर् णनभावनू नेला जावा, प्रशासणनक कामकाजाची र्ती खोळांब ू नये 
अशा उदे्दशाने इांग्रजी शब्दच दिपून णलणहण्याकिे कल झाला असावा. उदाहरिाांनी हा मुद्दा अणधक ्पष्ट करता 
येईल.  

 

“... पि असे णदसून येते णक सुपरणवझन अणधकारी णपकाचे सुपरणवझन करीत नाहीत –” या 
उदाहरिात शब्दकोशात सुचवलेला ‘पयगवके्षक अणधकारी’ हा पयाय जोिाक्षरयुक्त व बोजि वाटला असावा. 
कोशातील दुसरा पयाय “देखरेख करिारा अणधकारी” हा प्रशासणनक मराठीचा भारद्तपिा घालवील असे 
वाटले असावे. त्यामुळे ‘सुपरणवझन’ हा चटकन सुचलेला, जोिाक्षरणवरणहत व रूढ इांग्रजी शब्द वापरिे पसांत 
केले रे्ले असाव.े  
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“नर्रपणरषद ‘सुपर्पीि’ झाली” या वाक्यात कोशातील उपलब्ध शब्द ‘णनष्प्रभाणवत’ हा बोजि 
वाटफयामुळे टाळला रे्ला असावा. “- च्या जार्ी येिे” हा पयाय साधा म्हिून टाळला रे्ला असावा.  
 

भाषा आपफया सोयीनुसार हवी तशी वाकवता यावी या अांत्थ हेतूने काबुलीवजा ठाम णवधान करिे 
टाळले आहे अशी शांका येईल असे काही नमुने वानर्ीदाखल देता येतील.  
 

एका कायालयीन णटप्पिीत म्हटले आहे, “णवभार्ीय कमगचारी वर्ात सांबांणधत णनयमावलीचे व भाषेचे 
असे दोन्सही प्रकारचे ज्ञान एकसमयावच्िेदेकरून असिारे लोक प्रत्येक वळेी णमळून शकतीलच असे नाही...” 
येथे “तसे लोक णमळिारच नाहीत” असे ठाम णवधान नाही, कारि व्तुतः तशा व्यल्क्त असतील पि णवरळा ! 
अशा व्यल्क्त शोधून काढिे िासाचे, वेळेचा व श्रमाांचा अपव्यय करिारे ठरण्याचा सांभाव आहे अशी खरी 
पणरल््थती आहे. पि प्रशासणनक प्रणक्रयेत एखादी बाब ‘िासदायक’ म्हिून टाळिे सकवा व्तुणनष्ठ तकास पटेल 
अशा रीतीने आपले म्हििे माांिफयाखेरीज ती ‘अपव्ययी’ ठरेल असे णवधान करिे अनुणचत ठरते, याची णटप्पिी 
लेखकाला जािीव आहे. प्रत्यक्षात हा ‘णवरळा’ व्यल्क्त शोधण्याचा टप्पा र्ाळायची इच्िा आहे. म्हिून “...णमळू 
शकतीलच असे नाही” असे “.... असे लोक णमळिे अशक्य आहे” असे ध्वणनत करिारे सांणदग्ध, ्थूल णवधान 
केले रे्ले असाव.े  
 

याच णटप्पिीत “भाषेचे ज्ञान बरे असले तरी भाषाांतर सुबोध, सफाईदार व शलैीदार उतरेलच अशी 
ग्वाही देता येिार नाही” असे वाक्य आहे. अनुवाद सुबोध, सफाईदार व शलैीदार होण्यासाठी भाषेच्या बऱ्या 
ज्ञानाखेरीज आिखी कशाची आवश्चयकता आहे ते साांणर्तलेले नाही. ते साांणर्तफयास णटप्पिीलेखकाने 
सुचवलेफया पयायी योजनेतील व्यक्तींमध्ये नाही. ते साांणर्तफयास णटप्पिीलेखकाने सुचवलेफया पयायी 
योजनेतील व्यक्तींमध्ये ते आवश्चयक रु्ि असतील याची हमी माणर्तली जाण्याची धा्ती राहील हे जािून अशी 
खबरदारी घेतली असिे अशक्य नाही.  
 

याच तीप्पानीतील आिखी एक वाक्य असेच वैचाणरक चलाखीसाठी भाषेचा वापर करून णलणहलेले 
णदसते. “आर्वथकदृष्याही सांभवतः ही व्यव्था काटकसरीची ठरेल” असे म्हिून ठाम, ्पष्ट णवधान करण्याचे 
टाळले आहे. खचात बचत होईल सकवा नाही याबाबत सरळ णवधान केफयास ते खरे करून दाखणवण्याची 
जबाबदारी येईल या धा्तीने सांणदग्ध लेखनाची कास धरली असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कोितेही 
काबुलीवजा णवधान करण्याचे टाळून आपफया णवभार्ाशी इमान राखण्याच्या अणलणखत णनयमास अनुसरून 
आपफया णवभार्ाचे (कायालयाचे) मट माांिण्यासाठी येथे भाषेचा सफाईदार वापर केला आहे.  
 

जनतेच्या माणहतीसाठी काढलेफया एका सूचनेत पुढीलप्रमािे एक अर्दी सरळ व साधा भासिारा 
णनयम नमूद केला रे्ला आहे : “....जर णबल्ला हरवला असेल तर, अजग केफयानांतर आणि वर णनर्वदष्ट 
केफयाप्रमािे फी णदफयावर मुख्याणधकाऱ्यास रीतसर चौकशी करून, णबल्ला देता येईल.” असा हा णनयम आहे. 
वरवर पाहता, एक णबल्ला हरवला तर दुसरा णबल्ला णमळवण्यासाठी एक अजग करावा म्हिजे दुसरा णबल्ला णमळेल 
असा णदलासा या णनयमामुळे णमळतो. अणधक खोलवर णवचार केफयावर लक्षात येते की, अणधकारी णबल्ला देईल 
असे म्हििे टाळून येथे णबल्ला देण्याचा नव्हे तर णबल्ला नाकारण्याचा अणधकार अणधकाऱ्याकिे राखून ठेवला 
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रे्ला आहे. वरवर वाचिारास पणहला णबल्ला हरवफयास दुसरा णबल्ला नाकारला जाण्याची ही शक्यता न जािविे 
सहज शक्य आहे. दुसरा णबल्ला अशा रीतीने नाकारला जाऊ नये म्हिून कोिती काळजी घ्यावी हे अणधसूचनेत 
कोठेही नमूद केलेले नाही. ‘रीतसर चौकशी’ कशी व कशाची करायची ते अणधकाऱ्यावरच सोपवलेले आहे. 
याबाबत ‘अणधकाऱ्याची मजी साांभाळिे’ हा एकाच मार्ग णबल्लाधारकासमोर राहील, हे ओघानेच येते. ‘भाषेचा 
धूतग वापर’ असे या वापरास सांबोधता येईल.  
 

जनतेसाठी असलेफया एका सावगजणनक वाचनालयाच्या सूचनाफलकावरील एक णनयम या सांदभात 
उल्लेखण्यासारखा आहे. “ग्रांथपालाांस आधी सूचनाां न देता पांधरा णदवसाांहून अणधक ग्रांथ ठेवफयास सभासदत्व 
रद्द करण्याचा अणधकार ग्रांथपालाांस राहील” अशा शब्दाांत हा णनयम णलणहला रे्ला आहे. येथे पांधरा णदवस ही 
नेहमीची मुदत असली तरी पांधरा णदवसाांहून अणधक काळ ग्रांथ ठेवायचा असफयास काही मार्ग आहेत असे 
सूणचत होते आहे. पि ते करण्यास अनुमती णमळेलच अशी शा्वती णदलेली नाही. तसेच या णनयमात सूचनाां 
लेखी द्यायची की तोंिी याबाबत काहीही ्पष्टता नाही. ग्रांथपालाची मजी असेल तर तोंिी सूचनाही पुरेशी 
होईल, अन्सयथा लेखी सूचनाां देण्याचा आग्रह धरला जािे अशक्य नाही. पुनः मजी णफरफयास तोंिी णदलेली 
सूचनाां णमळाफयाचे नाकारले जाण्याची धा्ती राहिारच. अशा पणरल््थतीत सूिबुद्धीने सभासदत्व रद्द 
करण्याचा अिेलतट्टूपिा कमगचारी वर्ाने केफयास वाचकाने दाद कोिाकिे मार्ायची ? पांधरा णदवसाांहून 
जा्त उशीर झाफयास त्या वाचकाचे सभासदत्व चालू राहण्यासाठी वाचकाने ग्रांथपालाांच्या व ओघाने सवगच 
कमगचाऱ्याांच्या मजीवरच अवलां बनू राणहले पाणहजे. कारि ‘सभासदत्व रद्द केफके जाईल’ असा णनःपक्षपाती ्पष्ट 
णनयम नसून ‘रद्द करण्याचा अणधकार आहे’ असे णवधान आहे. ग्रांथालयीन कमगचाऱ्याांशी वाचकाांनी कायां नमते 
घेऊन वार्ावे यासाठी णनमाि केलेला हा बारु्लबोवा तर नाही ? एकां दरीत या णनयमात काटेकोरपिाचे बांधन 
फक्त वाचकाांसाठी आहे. ग्रांथपालाने केलेफया पक्षपाताबद्दल ताक्रात करण्याची काहीही सोय वाचकास नाही. 
हा णनयम म्हिजे ग्रांथपालाांशी सौजन्सयाने न वार्फयास होिाऱ्या दुपारीमानाांची सोज्वळ शब्दाांत णदलेली धमकीच 
ठरते. कोि कोिाचे सेवक असा सांभ्रम व्हावा अशा रीतीने येथे भाषेचा वापर केला रे्ला आहे. आधुणनक 
लोकशाही युर्ात जनतेसाठी असलेफया (?) वाचनालयातील हा णनयम पुढीलप्रमािे णलणहता आला असता :  

 
“वाचकाने ग्रांथ पांधरा णदवसाांहून अणधक काल ठेव ू नये. अणधक णदवस ग्रांथ ठेवण्याची आवश्चयकता 

भासफयास पांधरा णदवस पूिग होण्यापूवीच ग्रांथापालास तसे लेखी कळवाव ेव ग्रांथपालाांनी सांमती णदफयासच ग्रांथ 
मुदतीपेक्षा अणधक काल ठेवावा. अशी सांमती अर्दी अपवादात्मक प्रसांर्ी देण्यात येईल. अशी पूवगसांमती घेतली 
नाही तर त्या वाचकाचे सभासदत्व रद्द करण्यात येईल.”  

या सवग णववेचनानांतर असे लक्षात येते की, आधुणनक प्रशासणनक मराठीचे णवद्यमान ्वरूप 
घिण्यामार्ील अभाणषक कारिाांपैकी फारच थोिी कारिे समथगन कता येण्याजोर्ी व अपणरहायग आहेत. कें द्र 
शासनाचे तसे धोरि असफयामुळे सांघभाषेत रूढ असलेले वा त्याांच्याशी जुळते असे काही पयाय ्वीकारावे 
लार्िे सकवा काळाची णनकि म्हिून अनुवादाचा अवलां ब केफयानांतर काळजीपूवगक अनुवाद केला तरीदेखील 
मूळ मराठी लेखनाइतकी सहजता अनुवादात न उतरिे (काच णकतीही ्वच्ि, उच्च प्रतीची व पातळ असली 
तरी ती पार करताना प्रकाशणकरिाांचे थोिे तरी वक्रीभवन होिारच या न्सयायाने) अशी काही मोजकीच कारिे 
समथगनीय व अपणरहायग म्हिता येतील. प्रशासणनक भाषेचे लेखन करताना प्रशासनयांििेशी अवाजवी इमान 
राखण्याची प्रवृत्ती व त्यामुळे उद्भविारी अन्सय कारिे ही असमथगनीय असली तरी थोिीफार अटळ वा दूर 
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करण्यास कठीि आहेत, सकवा याबाबतचे उपाय भाषाणवज्ञानाच्या के्षिाबाहेरील आहेत. णवद्यमान प्रशासणनक 
मराठीच्या घल्मनमारे् असिारी व भाषेच्या परीिामकारक सांवादसां्थापनक्षमतेस मारक ठरिारी इतर 
बहुसांख्य कारिे असमथगनीय व योजनाबद्ध प्रयत्नाांनी टाळता येण्याजोर्ी आहेत. हे प्रयत्न कोित्या प्रकारे कता 
येतील त्याचा णवचार उपसांहार मध्ये उपाय सुचवताना केला आहे.  
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प्रकरण िऊ 
उपसंिार  

 
मुळात या सर्ळ्या अभ्यासाला प्रारांभ झाला तो सध्या प्रशासनके्षिात वापरण्यात येिारी मराठी भाषा 

पुरेशी णवकणसत नाही, णतचा णवकास चुकीच्या मार्ाने होतो आहे, णवद्यमान प्रशासणनक मराठीची दुबोधता 
असह्य आहे अशा तऱ्हेच्या आरोपाांमध्ये तर्थ्य आहे काय याचा शोध घेण्याच्या ऊमीमधून ! आधुणनक प्रशासणनक 
मराठीचे णनयोजन केले जात असताना मराठीच्या भाषाणवज्ञानाने उपरोक्त आरोपाांची दाखल घेिे व याबाबतचा 
भाषावैज्ञाणनक दृष्टीकोन ्पष्ट करिे आवश्चयक आहे असे वाटत होते. यामुळे भाषेतील दुबोधता कशामुळे येते ? 
ती कशी जोखता येईल ? व ती दूर करण्यासाठी काय कता येईल हे शोधण्याचे अांणतम उणद्दष्ट ठेवनू हा 
सांशोधनाचा प्रपांच केला आहे.  

 
या सवग अभ्यासाचे णनष्कषग त्या त्या प्रकरिात णदलेले आहेतच. येथे त्याांपैकी महत्त्वाच्या मुद्द्ाांचे सार 

सांकणलत ्वरुपात णदलेले आहे. आणि त्यानांतर प्रशासणनक मराठीचे णनयोजन करताना व सुबोध प्रशासणनक 
लेखन करताना लक्षात घेता येतील असे काही मुदे्द सुचवले आहेत :  

 
१) आधुणनक प्रशासणनक मराठी सामान्सय व्यवहारातील मराठी भाषेपेक्षा वरे्ळी असिे हे 

भाषाणवज्ञानाच्या दृष्टीने ्वाभाणवक आहे.  
 

२) माि भाषावापरामार्ील अन्सय सहवाती व अणधभाणषक प्रयोजनाांचा णवचार करता प्रशासणनक 
मराठीतील शब्दयोजना व वाक्यरचना सामान्सय जनतेस दुबोध वाटेल अशी असिे सामाणजक 
भाषाणवज्ञानदृष्या अनुणचत आहे.  

 
३) आधुणनक प्रशासणनक मराठी या कायगके्षिणवणशष्ट भाषाप्रकारचा र्ाभा व त्याचे सीमान्सत ्वरूप ह्याांची 

र्ल्लत होता कामा नये.  
 

४) पणरभाषेचा णवकास हे भाषेच्या णवकासाचे साधन आहे, साध्य नव्हे. भाषेच्या सहभार्ींमध्ये 
पणरिामकारक सांवादसां्थापन करण्याइतकी क्षमता असिारे भाषेचे रूप म्हिजे णतचे णवकणसत रूप होय.  
 

५) प्रशासणनक मराठीसाठी नवीन शब्द णनमाि करताना व ्वीकारताना त्या शब्दाची वापरसुलभता व 
याथोचीतता याांकिे लक्ष पुरविे आवश्चयक आहे.  

 
६) मूळ मराठी प्रशासणनक लेखनात पाळायची पर्थ्ये व सूिे अनुवाणदत प्रशासणनक मराठीच्या 

रचनेमध्येही पाळिे आवश्चयक आहे.  
 

७) प्रशासणनक अनुवाद करताना स्त्ोत भाषेतील मसुद्यातील दोष टाळून प्रयोजनसापेक्ष आशयानुसारी 
व अकृणिम अनुवाद करिे जरूर आहे.  
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८) अनुवादामधील अपणरहायग कृणिमता सकवा सवगप्राांतीय आकलनसुलाभतेसाठी सांघभाषेशी जुळते 

असे काही पयाय ्वीकारण्याचे कें द्र शासनाच्या धोरिाांचे बांधन याांसारखी मोजकीच कारिे समथगनीय व 
टाळता येिार नाहीत अशी आहेत.  
 

९) प्रशासन यांििेशी अवाजवी इमान राखण्याची प्रवृत्ती हे कारि असमथगनीय, परांतु दूर करण्यास 
कठीि आहे.  
 

१०) भाणषक णशक्षिाच्या मयादा, शासनाच्या भणूमकेतील अग्राह्य दृष्टीकोन, भाणषक अल््मतेचा अभाव 
याांसारखी इतर बहुसांख्य कारिे असमथगनीय व दूर करता येण्याजोर्ी आहेत.  
 

११) अांर्भतू कठीिपिा असलेफया – म्हिजे अक्षराांची अणधक सांख्या व जोिाक्षरयुक्तता असलेफया 
– शब्दाांची वारांवारता आणि वाक्याांची सरासरी लाांबी याांच्या सांयुक्त पणरिामाद्वारे कोित्याही भाणषक 
नमुन्सयातील भाषेची दुबोधता ठरत असते.  
 

१२) या घटकाांच्या आधारे तयार केलेफया व्तुणनष्ठ कसोटीद्वारे केलेफया पणरणनरीक्षिाने प्रशासणनक 
मराठीमधील दुबोधातेच्या आरोपास दुजोरा णमळतो. (यासांबांधीचे सणव्तर णववेचन पणरणशष्ट दोनमध्ये देण्यात 
आले आहे)  

 
१३) आधुणनक प्रशासणनक मराठी दुबोधता येण्यास वारांवार येिाऱ्या कठीि शब्दाांप्रमािेच – सकबहुना 

त्याहुनही अणधक प्रमािात – वाक्याांची दीघगता हा घटक जबाबदार आहे. आणि दुबोधातेच्या या कारिाांचा 
णवचार थोिा वळे बाजूला ठेवला तरी ह्या अभ्यासाचा साकफयाने णवचार केला असता असे णदसून येते की, 
मराठीच्या वापरामार्ील अणधभाणषक प्रयोजनाांची पुरेशी दाखल न घेता करण्यात आलेफया प्रशासणनक 
लेखनातील मराठी भाषा आपफया सहभार्ींमध्ये पणरिामकारक सांवादसां्थापन करण्यात अयश्वी ठरली 
आहे. त्यामुळे आधुणनक प्रशासणनक मराठी पुरेशी णवकणसत नाही या आरोपात तर्थ्य आहे असा णनष्कषग णनघतो.  
 

माि सध्याची प्रशासणनक मराठी अणतशय दुबोध आहे अशा आशयाच्या टीकेत तर्थ्य आहे हे खरे असले 
तरी बहुतेक टीकाकाराांनी भाषेच्या ‘शब्दयोजना’ या एकाच अांर्ाचा णवचार सुबोधातेच्या बाबतीत केला आहे. 
पणरभाषेचा णवकास म्हिजेच भाषेचा णवकास अशी भणूमका यामारे् असावी. प्रत्यक्ष व्यवहारेल भाणषक नमुन्सयाांचा 
णवचार करण्याऐवजी णनविक शब्दपयाय घेऊन त्याांची िाननी करण्याची टीकाकाराांची सवगसाधारि प्रवृत्ती 
णदसते. हे शब्दपयाय णनवितानाही शासनकृत शब्दकोशाांमधील नेमके अपणरणचत, णदघाक्षरी वा जोिाक्षरयुक्त 
पयाय शोधून त्याांवर टीका केली जाते असे णदसते. शब्दकोशाांमधील पयाय हे भाषेच्या भावी व्यवहाराचे प्रमुख 
मार्गदशगक व साधन असफयामुळे नवणनर्वमत पयाय हे टीकेचे णवशषे लक्ष्य ठरले असाव.े पि हे खरे मानले तरी 
या तीकेतही कुचेष्टेचा सूर येऊ नये अशी काळजी घेऊन णनःपक्षपाती दृष्टीकोन ्वीकारफयाचे णदसत नाही. 
याखेरीज शब्दाांचा अांर्भतू कठीिपिा व व्यल्क्तसापेक्ष कठीिपिा ह्याांचीही र्ल्लत होत असफयाचे णदसते. दुसरे 
असे की, भाषेचा नवीन के्षिात वापर करायचा असताना सकवा या नवीन के्षिात आवाका अणतशय व्यापक 
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असताना बनणवलेले सकवा ्वीकारलेले सवगच शब्दपयाय पूवगपणरणचत, अफपाक्षरी व जोिाक्षरणवरणहत असले 
पाणहजेत अशी अपेक्षा ठेविे रा्त होिार नाही. सकबहुना तसे करिे कोशकत्यावर अन्सयायाचे व भाषेच्या अांणतम 
णवकासाला खाळी घालिारे ठरेल याबद्दलही दुमत होऊ नये.  
 

शासन व्यवहार कोशामधील शब्दपयायाांबाबत प्रकरि चारमध्ये ्पष्ट केलेफया अभ्यासावरून 
णमळालेफया णनष्कषाचा णवचार केफयावर असे लक्षात येते की, णनविक सां्कृतणनष्ठ, अपणरणचत सकवा 
जोिाक्षरयुक्त शब्दपयायाांवर टीका करण्याचा भरात पूिगतः मराठी असलेफया ५८ टके्क पयायाांची सकवा 
जोिाक्षरणवरणहत असलेफया ५० टके्क पयायाांची दाखल घेण्याचे बरेचदा राहूनच जाते. याखेरीज भाषेची 
दुबोधता ही भाषावापरासाठी मार्गदशगनपर म्हिून रचलेफया शब्दकोशाांमधून सकवा फुटकळ शब्दप्रयोर्ाांवरून 
ठरत नसते, तर व्यवहारात भाषेचा वापर वाक्याांच्या साह्याने होत असफयामुळे ‘वाक्यरचना’ हा 
अथाणभव्याक्तीचा महत्त्वाचा घटक दुबोधातेच्या सांदभात णवचारात घेिे आवश्चयक आहे. या मुद्द्ाांकिे 
टीकाकाराांचे बऱ्याच अांशी दुलगक्ष झाले आहे, त्यामुळे त्याांची टीका बरीचशी एकाांर्ी झाली आहे.  
 

अनुवाणदत प्रशासणनक मराठीत अवाजवी दुबोधता आहे हे खरे; पि या दुबोधतेमार्ील प्रमुख कारि 
अनुवादाच्या प्रयोजनाकिे पुरेसे लक्ष न देिारी अशास्त्ीय अनुवादपद्धती हे आहे. एकां दरीत पाहता, आधुणनक 
प्रशासणनक मराठी ही सवगसाधारि मराठीहून दुबोध आहे हे मान्सय कराव ेलारे्ल; परांतु ही दुबोधता णवशषेकरून 
कृणिम व अणतदीघग वाक्यरचनाांमुळे आलेली आहे, केवळ कठीि शब्दाांच्या अणतरेकी प्रमािामुळे नव्हे. कठीि 
शब्दाांचे आधुणनक्क प्रशासणनक मराठीमधील शकेिा प्रमाि सवगसामान्सय व्यवहाराच्या भाषेतील तत्सम प्रमािाहून 
फारसे अणधक नाही, असे प्र्तुत सांशोधनातून णनष्पन्न झाले आहे. याउलट वारांवार येिारी अणतदीघग वाक्ये या 
दुबोधातेस अणधक जबाबदार असफयाचे ्पष्ट झाले आहे. म्हिूनच प्रशासणनक मराठीचा सवांर्ीि णवचार न 
कता दुबोधातेचे वापर नवणनर्वमत कठीि शब्दाांवर फोिण्याची टीकाकाराांची प्रवृत्ती णनःपक्षपाती व णवधायक 
नाही, असे म्हिाव ेलारे्ल. याउलट प्रशासणनक भाषा ही ‘ताांणिक’ भाषा असून ती सवगसामन्सयाांस दुबोध असिे 
अटल आहे, ही शासनाने घेतलेली टोकाची भणूमकाही भाषाणवज्ञानदृष्या शास्त्दृष्या शास्त्शुद्ध नसून 
अणतरेकाची म्हिावी लारे्ल.  
 

एकां दरीत पाहता भाषा सांचालनालयाची भाषेच्या णवकासाबाबतची भणूमका कायम आहे, मराठी भाषेच्या 
वापराचे प्रमाि अपेके्षइतके वाढलेले नाही, टीकाकाराांचे समाधान होऊ शकलेले नाही असे हे सर्ळे णचि 
आजच्या घटकेला णदसते आहे.  
 

राजभाषाणवषयक आलेफया सवगच सूचना शासनाला अव्यवहायग, अनाठायी व अनावश्चयक वाटत 
असतील तर त्या तशा का वाटतात ह्याची काही कारिे देण्याची जबाबदारी शासनाची नाही का ? येथे अशा 
सूचनाांची सणक्रय दखल घेिे तर दूरच राणहले, त्याउलट अनुल्लेखाने त्याांचा अनादर करून त्या िावलण्याचीच 
वृत्ती णदसते.  

 
महाराष्र सरकारचे भाषा सांचालनालय रे्ली प्तीस वष ेणनष्ठेने अणवरत काम करीत असताना असे का 

व्हाव े ? घोिे पेंि कुठे खातेय ? त्याचा शोध घ्यायला हव े आहे. अशा पणरल््थतीतून वर येण्यासाठी असे 
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सुचवावसेे वाटते की, आता भाषा सांचालनालयाने आत्मपरीक्षि करिे जरूर आहे. पांचवीस-तीस वषांपूवी 
राजभाषा णवधेयकावरील चचेमध्ये सभार्ृहात व चचेनांतर सभार्ृहाबाहेर जी व जशी टीका सरकारी मराठीवर 
झाली तीच व तशीच टीका पांधरा वषांपूवी ‘राजभाषा वषा’तही झाली. हा दरम्यानचा जवळजवळ दहा-पांधरा 
वषाचा काल लोटफयानांतरही सरकारी मराठी होती तशीच राणहलेली णदसते. आज त्यानांतर एक तप उलटून 
रे्ले तरी आजही णचि फारसे बदललेले णदसत नाही. असे का झाले असाव े? आपली कायगपद्धती बदलायला 
हवी आहे का हा णवचार सरकारी भाषा णवभार्ाने जरूर करावा.  

 
सर्ळ्यात महत्त्वाचे वाटते ते म्हिजे सरकारी भाषा णवभार्ाने आता अनुवादाप्रमािेच मूळ मराठी 

लेखनाचे आदशग णनमाि करावते. ‘न धरी शास्त् करी मी र्ोष्टी साांरे्न युल्क्तच्या चार’ अशी भणूमका घेऊ नये. 
दुसरे असे की, आपफयाच अनुवादाांचे पणरशीलन देखील कराव.े शब्दकोशाांचा सुयोग्य वापर कसा करावा याचे 
प्रणशक्षि सवगच कमगचाऱ्याांना द्याव.े “य्य नाल््त ्वयांप्रज्ञा शास्त्ां त्य करोणत णकम् । लोचानाभ्याां णवहीन्य 
दपगिः णकम् कणरष्यणत ।” या उक्तीप्रमािे कोशरूपी आरसहाचा उपयोर् करायचा असेल तर तारतम्यबुद्धीचे 
िोळे असिे आवश्चयक आहे हे त्याांच्या मनावर ठसवावे.  

 
शाळेय व महाणवद्यालयीन ्तरावर भाषाणवषय णशकवताना व्याकरि व शुद्धलेखन याांचे महत्त्व 

णवद्यार्थ्यांच्या मनावर ठसवले जाव.े त्याांचे महत्त्व केवळ मराठी भाषा णवषयात रु्ि णमळण्यापुरतेच नाही, तर 
परीक्षा उत्तीिग झाफयानांतर देखील ती णश्त व ती पर्थ्ये आयुष्यभर भाणषक व्यवहारात पाळायची असतात हे 
त्याांना पटवनू णदले जाव.े  

 
सरकारी / णनमसरकारी ्तरावर कुठे तरी एखादे भाषा णचणकत्सालय सकवा भाषा आरोग्य कें द्र ्थापन 

व्हाव.े सुबोधता / वाचनीयता चाचिी कें द्र व दुबोधता / अवाचाणनयाता उपचार कें द्र अशा याच्या दोन शाखा 
असाव्यात.  

 
प्रशासणनक मराठीला सुविगयुर्ाकिे नेण्यासाठी जनता, सरकार व सरकारी कमगचारी, णशक्षि सां्था 

अशा सवगच आघाड्याांनी कामास लार्िे आवश्चयक आहे.  
 
आता हा अभ्यास करताना सुचलेफया उपाययोजना व सूचनाां यापुढे उद्धतृ करून ग्रांथाचा समारोप 

करते.  
 

प्रशासनिक मराठीचे नियोजि करण्यासाठी ि स बोि प्रशासनिक लेखि करण्यासाठी कािी सूचिा 
 

प्र्तुत सांशोधनाची पूवगतयारी म्हिून वाचन करताना सुचलेफया कफपना, प्रत्यक्ष व्यवहारातील णवणवध 
नमुने र्ोळा करीत असताना प्रशासन यांििेतील वेर्वरे्ळ्या ्तराांवरील व्यक्तींशी झालेफया सांभाषिाांच्या 
ओघात समजलेफया अिचिी, समाजातील नानाणवध व्यक्तींशी वळेोवळेी केलेफया चचांमधून णदसलेफया 
अपेक्षा, तसेच प्र्तुत सांशोधनाच्या ओघात अवलोकन, णवश्लेषि वा पणरणनरीक्षि करीत असताना वळेोवेळी 
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जािवलेफया उपाययोजना या सवांचा साकफयाने णवचार करून, प्रशासणनक मराठीचे णनयोजन करताना व 
सुबोध प्रशासणनक लेखन करताना लक्षात घेता येतील असे काही मुदे्द यापुढे सुचवले आहेत :  
 
 
 
अ) प्रशासनिक मराठीच्या नियोजिासाठी कािी सूचिा  
 

१) प्रशासणनक मराठीच्या णनयोजनास उपकारक ठराव ेम्हिून णवद्यमान भाषा सांचालानालयाप्रमािेच 
एक ‘भाषा णचणकत्सालय’ ्थापन करण्यात याव.े  

 
२) या नव्या भाषा णचणकत्सालयात पुढील तीन शाखाांच्या अांतर्गत वेर्वेर्ळी कामे व्हावीत :  

 
अ) स बोिता चाचणी कें द्र : येथे याद्धलृ्च्िक पद्धतीने सकवा अन्सय कोित्याही पद्धतीने णनविलेफया 

प्रशासणनक लेखनाच्या णवणवध नमुन्सयाांची दुबोधता व्तुणनष्ठ कसोटीद्वारे जोखली जावी व अणतरेकी दुबोधता 
काढून टाकण्यासाठी आवश्चयक ते नमुने वरे्ळे काढले जावते.  
 

आ) द बोिता उपचार कें द्र : येथे अर्ोदरच णलहून तयार असलेफया पि पूवोक्त शाखेच्या चाचिीत 
दुबोध ठरलेफया मूळ सकवा अनुवाणदत प्रशासणनक लेखनातील अणतणरक्त दुबोधता काढून टाकून नव ेइष्ट असे 
सुबोधातेचे मसुदे णलहून काढले जावते.  
 

इ) संशोिि कें द्र : या शाखेमध्ये भाषेच्या दुबोधतेबाबत आिखी सांशोधन केले जाव.े ्वतांि 
शब्दपयायाांचा दुबोधता-णनदेशाांक काढण्याचे सूि बनणवफयास नवणनर्वमत शब्दपयाय अांणतमरीत्या 
्वीकारण्यापूवी त्याांची त्या सूिाधारे चाचिी घेता येईल. याच शाखेमध्ये मराठीच्या बोलींमधील प्रचणलत 
शब्दसांपत्तीचा प्रशासणनक मराठीच्या णवकासासाठी उपयोर् करून घेण्याच्या दृष्टीने त्या बोलींच्या योजनाबद्ध 
अभ्यासाचा कायगक्रम आखण्यात यावा. त्यानुसार णवद्यापीठाांमध्ये चालिाऱ्या बोलींच्या अभ्यासाबाबतच्या 
सांशोधनास नवी णदशा णमळावी व त्यात समन्सवय साधवा म्हिून उपाय योजता येतील. यामुळे अभ्यासणवषय 
असलेफया बोलींच्या शब्दसांपत्तीचा प्रशासणनक मराठीच्या शब्दसांपत्तीत भर घालण्याच्या दृष्टीने णकतपत उपयोर् 
होईल त्याचा शोध घेता येईल.  
 

३) सेवाप्रवशेोत्तर भाणषक णशक्षिाची सोय केली जावी. या प्रणशक्षिामध्ये प्रशासणनक मराठीचे ्वरूप, 
प्रयोजन व कायग याांबाबत शास्त्ीय माणहती देण्यात यावी. तसेच सुबोध लेखनाचे प्रशासणनक मराठीतील 
अनन्सयसाधारि महत्त्व व प्रशासणनक मराठीचे अन्सय आवश्चयक रु्िधमग ह्याांची व्यावहाणरक माणहती देण्यात यावी.  
 

४) प्रशासणनक अनुवाद करताना वापरायच्या उणचत अनुवाद पद्धतीबाबत सांबांणधत कमगचाऱ्याांना 
आवश्चयक ते प्रणशक्षि द्याव.े  
 



 
अनुक्रमणिका 

 

५) शालेय / महाणवद्यालयीन भाणषक णशक्षिामध्ये केवळ साणहल्त्यक भाषेवर भर न देता, भाषेच्या 
णवणवध के्षिाांतील वापराबाबत व णतच्या कायगके्षिणवणशष्ट भेदाांबाबतही तोंिओळख करून णदली जावी.  
 

६) प्रशासणनक मराठीबाबतची जनतेची प्रणतणक्रया आजमावण्यासाठी ्वतांि व्यव्था हवी. भाणषक 
णनयोजनाच्या पुढच्या टप्प्यात या प्रणतणक्रयेची दखल घेतली जािे जरूर आहे. तसेच प्रशासन के्षिातील 
सामान्सयाांस अपणरणचत वाटतील अशी पयायाांचा पणरचय जनसांपकाच्या णवणवध माध्यमाांद्वारे (टी.व्ही., रेिीओ, 
वृत्तपिे इत्यादी) करून देण्यात यावा.  

७) सां्कृत भाषेतील पयाय एकरूपतेसाठी ्वीकारण्याचे धोरि असफयामुळे सां्कृत वा सां्कृतणनष्ठ 
प्रशासणनक शब्दाांचा सवगसाधारि मराठीत अथग देिारे शब्दकोश तयार केले जावेत.  
 

८) प्रशासणनक मराठी भाषेने ्वीकारलेफया के्षिणवणशष्ट वा अन्सय पयायाांचा सोप्या मराठीत अथग देिारे 
्पष्टीकरिात्मक वा विगनात्मक कोश तयार केले जावेत.  
 

९) प्रशासणनक कोश बनवताना प्रत्यक्ष व्यवहारातील इांग्रजी शब्दाांची यादी बनवावी आणि या यादीतील 
इांग्रजी शब्दही नवीन कोशात समाणवष्ट होतील याची काळजी घेण्यात यावी.  
 

तसेच शासकीयेतर के्षिातील प्रशासनात वापरात असलेफया मराठी भाषेची णवणवध पयायाांची र्रज 
णवचारात घेऊन आवश्चयक ते शब्द नवीन कोशात अांतभूगत होतील अशीही काळजी घ्यावी.  
 

१०) णवणवध पणरभाषा शब्दकोश बनणविाऱ्या सल्लार्ार उपसणमतीच्या सद्याांत पुढील के्षिाांतील 
व्यक्तींचा समावशे असावा : १) संस्कृत तज्ञ – हे नवणनर्वमत शब्दाांची व्युत्पत्ती व व्याकरणिक शुद्धता ही बाजू 
साांभाळतील. २) निषय तज्ञ – हे नवणनर्वमत शब्दाांतून अणभपे्रत असलेला अथग काटेकोरपिे व णनःसांणदग्धपिे 
व्यक्त व्हावा याची काळजी घेतील. ३) सामाणजक भाषाणवज्ञान, मनोभाषाणवज्ञान व ध्वणनशास्त् या शाखाांमध्ये 
णनपुि असिारा भाषानिज्ञािातील तज्ञ – हे नवणनर्वमत शब्द भाषाणवज्ञान दृष्या वापरसुलभ ठरेल सकवा नाही 
हे साांर्तील. ४) णजवांत भाणषक व्यवहाराशी ज्याचा प्रत्यक्ष सांबांध असतो असा भाषेवर प्रभतु्व असिारा जाणकार 
सानिस्त्यक – हे नवणनर्वमत शब्दाांच्या यथोणचततेची ग्वाही देतील.  
 
ब) स बोि प्रशासनिक लेखिासाठी कािी सूचिा  
 

वाचिाऱ्याला वाचायला व अथग समजायला सोपे जाईल असे णलहाव ेही पणहली व महत्त्वाची सूचनाां. 
वाचक कधीकधी श्रोताही असतो. अहवालाचे जाणहर वाचन सभेत होते. तेव्हा मजकूर जाहीरपिे वाचला रे्ला 
तरी समजला पाणहजे. इतर सवग सूचना त्याला पूरक व उपकारक अशा आहेत. वाचकाांकिून तुम्हाांला हवा 
असलेला प्रणतसाद लवकर व नेमका णमळावा यासाठी तुमचे म्हििे त्याला नीट समजायला हव.े ‘वाचकाला 
साांभाळिे’ सवांत महत्त्वाचे. म्हिूनच प्रशासन के्षिात णलणहताना कोिासाठी णलणहत आहोत व कशासाठी 
णलणहत आहोत याचे भान सतत ठेवण्याला हव.े णलणहताना पाळायची पर्थ्ये अशी :  
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१) जोिाक्षरे असलेले सकवा तीनपेक्षा अणधक अक्षरे असलेले शब्द शक्यतोवर अटळ तेव्हाच वापरा. 
हौस म्हिून सकवा िौल म्हिून वापरू नका. तेवढाच समपगक असा दुसरा साधा शब्द माणहत असेल तर तोच 
वापरा. नवा, बोजि शब्द वापरावाच लार्ला तर कां सात विगनात्मक अथग द्या सकवा मूळ इांग्रजी शब्द देवनार्रीत 
द्या. कोशातील शब्द णनविताना तारतम्य बाळर्ा.  
 

२) शक्य तेथे वाक्ये िोटी िोटी णलहा. पल्लेदार वाक्याांचा सोस नको. एका वाक्यात शक्यतोवर १५ ते 
२० शब्दच यावते. कता व णक्रयापद याांच्यात जा्त अांतर नसाव.े वाक्यात जा्त शब्द आले तर वा, आणि, पि, 
परांतु अशा शब्दाांनी सकवा जर-तर, जेव्हा-तेव्हा, जो-तो अशा शब्दाांनी िोटी िोटी दोन सकवा फार तर तीन 
पोत्वाक्ये करून णमश्र सकवा सांयुक्त वाक्य कराव.े माि असे कोितेही पोटवाक्य १० ते १५ शब्दाांहून मोठे होऊ 
देऊ नये. पोटवाक्याांचे सांबांध रु्ांतारु्ांतीचे होिार नाहीत याची काळजी घ्यावी. जणटल, लाांबलचक वाक्ये 
करण्याऐवजी जमेल तेथे कां सात िोटी वाक्ये टाका.  
 

३) एका वाक्यात एकच णवचार / कफपना माांिावी. वाक्ये आपोआपाच िोटी, सुटसुटीत होतील. नवी 
कफपना – नव ेवाक्य, नवा णवचार – नव ेवाक्य असे धोरि ठेवाव.े  
 

४) पणरच्िेद देखील िोटे िोटे करा. एका पणरच्िेदात एकाच मुद्दा माांिा.  
 

५) आधी काय ? मर् काय ? हे भान ठेवा. पणरच्िेदाांचा क्रम महत्त्वानुसार ठेवा. महत्त्वाचा मुद्दा 
असलेफया पणरच्िेद प्रथम णलहा. शवेटी समारोपात तो पुन्सहा यावा. शवेटचा मुद्दा हा ठसविारा मुद्दा असतो.  
 

६) आधी पणरणचत, मर् अपणरणचत हा क्रम ठेवावा. आधी णनयम, मर् अपवाद साांर्ावा. वाक्याची 
सुरुवात ‘... याखेरीजकरून’ अशी नसावी. त्याऐवजी आधी काय हव े ते साांर्ून मर् ‘माि .... असे नसावे-
नाही’ अशी रचना असावी.  
 

७) मजकुराच्या ओघात आलेफया सांख्या लहान म्हिजे हजारापयंतच्या असतील तर आकड्यात 
णलणहण्यास हरकत नाही, पि त्याहून मोठ्या सांख्या अक्षरी णलहाव्यात. शून्सये मोजून हजार ही लाख ते 
ठरवण्याची वेळ वाचकावर येऊ नये. २७,४०,००० असे णलहू नका, सत्तावीस लाख चाळीस हजार असे णलहा.  
 

८) वाचन सोपे जावे म्हिून णवरामणचन्सहाांचा सुयोग्य वापर करा. अधगणवराम, ्वफपणवराम, 
अवतरिणचन्सहे, प्रश्चनणचन्सहे याांचा योग्य वापर करून णलखािाचा अथग ्पष्ट करा.  
 

९) शुद्धलेखनाचे णनयम पाळा. णलखािाची पद्धत सवगि सारखी असेल तर वाचकाला अथाचे आकलन 
सोयीचे जाते. ऱ्ह्व-दीघग , जोिाक्षरलेखन याांकिे नीट लक्ष णदले की वाचकाच्या मनाचा र्ोंधळ टळतो.  
 

१०) लेखन नजरेला सुबक णदसेल असे करा. दोन शब्दाांतील, दोन वाक्याांतील, दोन परीिेदाांतील 
अांतर सुयोग्य ठेवा. मधली णरकामी पाांढरी जार्ा देखील अथाकलनास मदत करीत असते हे लक्षात ठेवा.  



 
अनुक्रमणिका 

 

 
११) फार थोिक्यात णलहू नका, तपशील टाळू नका. वाचकाला र्ृहीत धरून चालू नका.  

 
१२) आिवळिाने णलहू नका, थेट णलहा.  

 
१३) सांणदग्ध णलहू नका, मोघम णलहू नका, ्पष्ट णलहा. शक्य तेथे उदाहरिे द्या.  

 
१४) रै्रसमाजाला वाव राहू देऊ नका. रै्रसमज होण्याचा सांभव असेल तर तो आधीच समजून घेऊन 

उलर्िा करा.  
 

हे सवग झाले चाांर्ले णलहावे कसे याबाबत. आता एकदा णलहून झालेले णलखाि सुधारण्यासाठी काय 
कराव े?  
 

१) जोिाक्षरयुक्त, मोठे बोजि शब्द बदलून सोपे साधे शब्द घातला येतात का ते पाहा व बदला.  
 
२) मोठी वाक्ये िोटी कता येत असफयास िोटी करा.  

 
३) अनावश्चयक तपशील, पाफहाळ शोधून काढा. अकारि पुनरावृत्ती असेल तर काढून टाका. णलखाि 

आटोपशीर करा. शब्दबांबाळपिा म्हिजे भारद्तपिा नव्हे.  
 

४) एखादा पणरच्िेद फार मोठा झाला असेल तर त्याचे दोन पणरच्िेद करा.  
 
५) पणरच्िेद सांख्येने जा्त असतील तर त्याांना क्रमाांक द्या.  

 
६) लक्ष वेधण्यासाठी महत्त्वाच्या शब्दाांखाली, वाक्याांखाली रेघा काढा. अधोरेखन करा.  

 
चाांर्फया प्रशासणनक णलखािात कोिते रु्ि असावते हे वर थोिक्यात साांणर्तले आहे. लेखनाचे णवणवध 

प्रकार, त्याांचे मायने इत्यादी तपशील येथे मुद्दामच टाळता आहे. एक र्ोष्ट माि येथे मुद्दाम ्पष्ट करायला हवी. 
णवषयाांच्या सोयीप्रमािे थोिे णनयमाणवरुद्ध जािेही क्षम्य आहे, पि त्याला योग्य पटण्याजोरे् कारि माि असले 
पाणहजे. तसेज वरील णनयम सकवा पर्थ्ये बरीचशी एकमेकाांत णमसळलेली, रु्ांतलेली आहेत, ती तारतम्याने 
पाळायची आहेत.  
 

आिखी एक महत्त्वाची र्ोष्ट म्हिजे वाचकाांचे भाणषक कौशफय व सराव या र्ोष्टी उच्च दज्याच्या 
असाव्यात अशी अपेक्षा ठेव ू नका. माि त्याच वळेी त्याांना मािूस म्हिून पुरेपूर आदराने, सौजन्सयाने लेखा. 
त्याांना कमीही लेखू नका. णलखािातील अणतबाळबोधपिाही प्रसांर्ी वाचकाला दुखव ूशकतो; तसेच कोित्याही 
णनयमाचा फार बाऊ केफयास णलखािाच्या मूळ प्रयोजनालाच बाधा पोचू शकते हेही णवसरता कामा नये.  



 
अनुक्रमणिका 

 

  



 
अनुक्रमणिका 

 

पनरनशष्ट एक 
प्रशासनिक मराठीची पूिसपरंपरा : कालखंडिार िम िे  

यादिकाल (३ िम िे) 
 
िम िाक्रमांक-१  
१. र्ी सुष सांतु । ्वल््त ओां । पसीमस –  
२. मुद्रधीपती । स्त्ी कोंकिा वक्री  
३. वती । केसी देवराय । महाप्रधा –  
४. न भइजुग सेिुई तसणमनी काले  
५. प्रव्रतमने । सकु सांवतु : ९३४ प्रधा –  
६. वी सांवसरे : अधीकु दीव ेसुके्र बौ –  
७. लु । भइजुगवें तथा बोििा तथा नउ  
८. कुवांली अधोयुग प्रधानु । महलषु –  
९. मीची वआि । लुनया कचली ज –  
-------------------------------------------------------------------------------- 
णशलाहार केणशदेव (प्रथम) याचा    सांपा. तुळपुळे, १९६३  
अक्षी णशलालेख      प्रा.को.ले. - ले. १-  
शक ९३४ – इ.स.१०१२     प.ृ ७  

------------------------------ 
 
िम िाक्रमांक-२  
१. ओां ।। ्वल््त सांवतु १०६६ रक्ताक्षी सांवत््सराांतर्गनांत अणश्वन 
२. शुद्ध १ रु्रुणदने अदयेह श्रीभचूरनाथ पादपांकजभ्रम –  
३. र श्रीरत्नदेव: रु्रुचरिाराधनतत्परः अांबासनाणधणष्ठ – 
४. त महामांिलेश्वर उदउदयाणदत्यदेवने परमभक्त्या ना –  
५. था कामतु सेलुग्रामीं र् २० तथा कामाख्ये भणूम र् १२  
६. रािीए साणलवि दाांिे आचीं णनवतगनें । ससघिदेवाां  
७. जवलग्रामीं भमुी दत्त नाथपूणजतेआ पुजारेआ र् १२  
८. कुभेपलीं भणूम र् ५ तसल मान्सय बलै ३५ घािआप्रणत  
९. तेलािो १ हाटां प्रणत कविा १ पूलासरी १ मला १ जो फेिी  
१०. लोपी तेआ योणर्नींचा वज्रदांिु पिे ।। बहुणभव्वगसुधा भकु्ता  
११. राजणभः सार्राणदणभ: । य्य य्य यदा भणूम : त्य त्य  
१२. तदा फलम् ।। ्वदत्ताां परदत्ताां वा यो हरेतु वसूधरा दत्ताां षसष्ठ वषग –  
१३. सहस्राणि णवष्ठायाां जायते कृणमः ।। इणत शुभां ।। 
-------------------------------------------------------------------------------- 
र्ांर् (?) उदयाणदत्यदेव याांचा आांबे णशलालेख    सांपा. – तुळपुळे, १९६३  



 
अनुक्रमणिका 

 

 शक १०६६ – इ.स.११४४     प्रा.को.ले. - ले. ५ -  
       प.ृ ३४   

------------------------------ 
िम िा क्रमांक-३  
 
१. ्वल््त स्त्ी सकू १२०७  
२. वष ेप (पा) र्वथव सविरे  
३. आल््वनादौ अदे्यह स्त्ी –  
४. मत्प्रौढप्रताप चक्रव  
५. र्वत स्त्ीरामचांद्रदेव णवजय –  
६. राज्योदै तदपादपदुमोपणजणव स –  
७. कलकिाणधप ..... हेमािी पांणि ...  
८. तो त बाइदेव दांिनायक । स्त्ी पती प्रभदेुव –  
९. ि नायक । रामचांद्रदेवें पांणिता –  
१०. लोककमाणधकारी – म्हिौ णन –  
११. णसयें सोणिले  
-------------------------------------------------------------------------------- 
यादव रामचांद्रदेव याचा पूर णशलालेख     सांपा – तुळपुळे, १९६३, 
शक १२०७ – इ.स.१२८५       प्रा. को. ले.- ले.३९- 
         प.ृ २११ 
 

बिामिी काल (३ िम िे) 
 
िम िा क्रमांक-१  

तालीक  
 

ई कौलनाां अज रख्तरवाने खुदायवांद मणलक अजमअल अकरम मणलक तुजार हवालदार बांदररै् मुन 
मु्तफाबाद व बाजे माहाल समत जुनर व प ।। सुपे व सीरवळ व बारामती व + + + + णबजानेबु कुमाजी 
देसमुख व बाजे णन ।। देसाई व मोकदमाणन व सेणटये व माहाजनानी व रयाणन व नफर साणकनानी प ।। 
सुषासीरवळ णबदानद सु ।। इणहदे खमसीन व समान मया बाबे कौलनामा ऐसा जे तुमचे बाबे जनाबाशी 
अलां पनाह काजी हसीब अज औलादी हजरती काजी मनसूर आरी बु मालूम केले जे णवलायती बरे पणिली + + 
+ + + + + + कौल म-हामती + + + + + + + + + + + + मालुमाती खाणतरेसी आिौउनू रेवाज 
बाला कौल सादर असे सुखें कीदी मामूर बे मुरवत होऊन करिे मोतगब.  

तेरीख ५  
रमजानु.  

-------------------------------------------------------------------------------- 



 
अनुक्रमणिका 

 

सुपे-देशपाांिे घरािे       सांपा. - राजवािे, शके १८३७  
इ.स. सुमारे १४४८       म.इ.सा. – खां. २० – ले. २  
१३७० कार्वतक शुद्ध ७       प.ृ२    

------------------------- 
 
 
िम िा क्रमांक-२  

श्री 
िकल 

 
शके १५४२ रौद्र भाद्रपद शुद्ध ११ सोमे तांणदनी चाकि्थली ब्रह्मसभे णवद्यमान मु-हारभट ब्रांह्य े यास 

वासुदेवभट ब्रहे्म ईणह आत्मसुखे णलहुन णदले ऐसें जे तुांहमा अांहमा मध्ये पु्तकाांचा कळहो होता तो णनविला 
ऐसा जे तुमणच व आमणच पु्तके पणहली तुमणच होणत ते तुणहम घेतली व आमणच होणत ते आांणहम घेतली आता 
तुहांमा आहांमा मध्ये अथाअथी सांमधु नासह खांिलेयास अन्सयथा करु तैं ब्रह्मसभे अन्सयाई बाबाजीपांत राजरु्रू 
ह्ताक्षर  
 

र्ोणह 
 णवठल       बह्म वाजेणर  
 र्ोसवद       वासुदेवभट ब्रांहे्म  
 कृष्िराव नीळकां ठ     कृष्िभट पुांिले  
-------------------------------------------------------------------------------- 
चाकि – ब्रहे्म घरािे       सांपा. – राजवािे, शके १८३४  
इ.स. सुमारे १६२०       म.इ.सा. – खां. १५ – ले. ४३३ –  
१५४२ भाद्रपद शुद्ध ११       प.ृ ४६७.  

------------------------------------- 
 
िम िा क्रमांक-३  
 

नसिेश्वरू : 
 

श्री सके १५४४ रुधीरोनर्ारी ्वत्िरे वैषाख सुदी पांचमी शुक्रवार ते दीसी राजश्री बाबदेभट जोशी 
धमादीकारिी कसबे सुपे याणस सीतोजी र्ोलािा अांतोजी र्ोलिा लीहून दीधले ऐसे जे आपि बहुत 
दुकाळाकरीता तुटलो तरी आपिास खावयासी नाही आपला जीउ राखीला पाणहजे हमिउनु तुहमास आपली 
खुसीने आपला घरवािा नजीक पार चीरेबांदी बसैकी केसो + + कुत पुवग आग्नेसी आकारा व दक्षिेकिे हीरवे 
माली तो जार्ा आपला तो तुह्मास वीकत दीधला असे तुह्मापासून आपि घेतले होन अिीचा व र्ला जोरी 
बाबेती दौलत भार्लभेरी मिे टके ६३ ।। सािे तीन दर मिे टके ८ नीष व भात मि टके ६ १ ।। दीढ दर मिे 



 
अनुक्रमणिका 

 

टके ४ ।।।. पाविे पाच एकूि टके व पासोिी अधग जुनी येक ऐसे घेऊन वािा व घरठाि तुहमास दीधले असे 
आपला कोण्ही वौसीचा उभा राणहला त्यास र्ाली असे आपि दुकळात जीउ वाचावाया अनाांकारिे आत्मखुसीने 
दीधला असे तुहमी खुसी घरवािा बाांधिे सुखे असिे हे णलहीले सही.  

र्ोही 
 र्ोमाजी बीन कुमाजी     आकोजी र्ोळािा  
 माहाजन क ।। सुपे     क ।। म ।।  
 जाउ माली घोिी मळकर    बाळ माळी बाखकर  
       हे रतनोच्या रु् ।। णदधले  

हा सबांध लेख बाळबोधीत णलणहला आहे व येथे ऱ्ह्वदीघग जसेचे तसे णदले आहे. 
त्यावरून तत्कालीन रूपे कळून येतील. 

 
सुपे-देशपाांिे घरािे       सांपा. - राजवािे, शके १८३७  
इ.स. सुमारे १६२२       म.इ.सा. – खांि. - २० – ले. ४ -  
१५४४ वैशाख शुद्ध ५       प.ृ३  

------------------------------------- 
 

नशिकाल (५ िम िे) 
िम िा क्रमांक-१  
 

श्री मातंि भरैव 
(‘प्रणतपच्चन्सद्र’ हा णशवाजीचा अष्टकोनी णशक्का) 

ई कौलुनामा अजरख्तखाने राजेश्री णसवाजी राजे दामदौलत 
 

हु ता ।।     परस दरिा णबन राघ दरिा रु्रव पुजारा ्थानक – श्री मुकाम मौजे  
श्री णशवन   जेजुरी प ।। पुिा णबदानद सु ।। अबा खमसैन अलफ बादे  
रपणतहषग    कौलुनामा यैसा जे मु ।। हुजूर येउनु मालुम केले जे सांतोबा रु्रव  
णनदान साम    मौजे मजकूर यामधे व आपिामध्ये णमरासीजा र्रिसा होता  
राजमणत म    यावरी आपला व सतोवाचा णनवािा करून मातुश्री – साहेबी  
त प्रधान¹    आपिास कौलु णदधला आहे तरी साहेबी त्याच कौलुप्रमािे  
    आपला कौलु णदधला पाणहजे म्हिौउनु मालुम केले बराये  
 
मालुमाती खाणतरेसी आिउनु तुज मातुश्री – साहेबी कौलु सन सलासाकारिे णदधला आहे तेिेचप्रमािे 
साहेबाचाणह कौलु असे कोण्हे बाबे तसुम आदेशा न करिे कौलु असे प ।। हुजूर र ।। येसाजी सरखवास  
२            मया  
तेरीख २७           देयांणवरा 
साबान            जते  



 
अनुक्रमणिका 

 

 
१. दोन ओळीनांतरच वाटोळा णशक्का आहे.  
२. हे पिाचे मारे् आहे.  
 
जेजुरी – पुिे, पेशव ेघरािे      (सांशो. मुजुमदार र्ां.ना.) १९३०  
श.१५७५ – इ.स. १६५३       णश. च. सा. – खां. – २ – ले.१३९–  
(१ व २ या टीपा सांपादकाांच्या)     प.ृ १७१.  

--------------------- 
 
िम िा क्रमांक-२  

श्री िरदमूर्मतजसयनत 
सांरजामी ि रणबलाखर, सु ।। इणहदे णसतैन अलफ.  
राजश्री णनळोपांत मजमुदार यास वतनीचा कारभार करावयास ठेणवले. माहोलीपासून भीमर्िपावेतों व 

इांदपूर, पुिें, चाकि कदीम वतनीचा कारभार करावा. यासी, पांणित म ।। इलेनें साहेबासी अजग केला कीं : 
आजी कामाचे णदवस आहेत. वतनीचा कारभार आणिक कोण्हास साांर्ावा. आपि बराबरी येऊन दाहा लोक 
कामें कणरतील तैसी करून देऊन र्ि घेिें पणिले तरी घेऊन देऊन. ऐसा अजग केला. त्यास साहेबीं उत्तर 
णदधलें  की : वतनीं राहािें. येथे तुह्माांस बकशीस इमारतीस पैके पावतील त्यास दर सािे होन २ दोनीप्रमािें 
पावतील. ऐसे साहेब बोलीलीयावरी पांणित म ।। आले बोणलले कीं : जरी वतनीचेंणह काम थोर आहे तरी बहुत 
बरे. एकाने णसद्ध सांरक्षि कराव.े एकाने साध्य करावें. दोन्सही कामें साहेब बराबरीनें माणनताती तरी आपि वतनीं 
राहोन. परांतु इमारतीचे पैके पाववनू बकशीस घेिार नाही. मोरोपांत सिबक व णशवनेर येथे पाठणवले आहेत ते 
र्ि घेतील व मुळूक घेतील, कामे कणरतील. साहेब थोर कामास जाताती तें काम श्रीचे कृपेनें होऊन येईल. 
त्यास राजश्री मोरोपांतास मेहेरबानीनें पांचवीस फुले णदधली तरी आहमाांसही वीस फुलें  द्यावी. ऐसा साहेबी 
णनिय केला पाणहजे. त्यावरी साहेबी ऐसाच तह णदधला की : वतनी राहोन कारभार करावा. इमारतीचे पैके 
पाववनू बकशीस न घ्यावें. राजश्री मोरोपांत काम कणरतील, र्ि घेतील, पैकी णम (ळ) णवतील, सुरणर्रीचा 
प्रयत्न करून घेतील. त्यास मेहेरबान होऊन, पेशव े आहेत याकणरताां पांचवीस फुलें  णदधलीं तरी, तुहमास 
मजमूच्या काईणदयानें, वतनीचें काम ते काम बराबरी ऐसें समजोन, त्यास द्यावी तेंच बल्ख्तां तुम्हासणह २० वीस 
फुलें  पाठवावी. या णहसेबा (नें) जैसे त्यास पावले तैसे तुह्माांस देऊन. ऐसा साहेबीं णनिय करून पांणित म ।। 
ईलेस वतनीचा कारभार करावयास ठेणवले असे. पांणित म ।। ईलेनेही सदरहूप्रमािे मान्सय केले असे. मोतगब सूद 
(मयादेयां णवराजते)  

 
णकत्ता एक. रदबदल राजश्री णनळोपांतीं केली की -  

 
साहेब वतनी कारभारस ठेवीत आहेत. यास, कोण्ही कैसा वतेल, कोण्ही कैसा वते. यास, आपिास जे 

र्ोष्टी दखल होईल ते र्ोष्टीची वाजीखुसी करून. जे दाखल नव्हे आणि साहेबास कळेल ते ते साहेबी आपिाांस 
साांर्ावी. आपि वाजीखुसी करून. परांतु लोक रै्रमाकुल आप्ताांस नकळत वतगले तरी त्याची बदलामी 
आपिावरी न ठेवावी. आपि खुतुत रै्रमाकुल सहसा वतगिार नाही. कारभारमुळें  दाहाां लोकाांसी बरें वाईट 
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बोलावें लार्त आहे. एखाणदयानें लटकें च काहीं साांणर्तलें  तरी ते र्ोष्ठीची बरी चौकशी करावी. 
साांणर्तणलयावरूनच मनाांत रै्रमेहेरबानी न धरावी. वाजी खुसी कणरता नेम्त खुतुत तमा आढळीली तरी मर् 
जे नामेहेरबानी करिें ते करावी. लोक रै्रमाकुल वतगले तरी जो जैसें करील तैसा तो पावले. त्याची बदलामी 
आपिावरी नाही. येिेंप्रमािें साहेबीं मान्सय केले असे. मोतगब सूद. (मायादेयां)  

 
(णवराजते)  

णकत्ता एक. रदबदल कीं वतनीचा कारभार साहेबीं आपिास साांणर्तला आहे. यासी, काय रै्रमाकुल 
कारभार होईल त्याची मुनसी फी साहेबीं करावी, सकवा आह्मावरी टाकावी. र ।। अनाजीपांताचे साांभाळी न 
करावी. ऐसे बोणलणलयावरी साहेबीं मान्सय केलें  असे. मोतगब सूद. (मायादेयां) 

(णवराजते)  
णकत्ता एक कलम. पांणित म ।। इलेने अजग केला कीं : आपि कारभार करिें तो ऐसा करून कीं जैसा 

आपले घारींचा खुतुत कारभार. जयान फायिा समजोन कणरजेत आहे (त) तैसा करून साहेबीं मेहेरबानी माि 
असो द्यावी. मोतगब सूद.  

(मायादेयां) 
(णवराजते)  

येिेप्रमािें सदरहू कलमाांचा तह साहेबीं णदधला असे. मोतगब सूद. 
(मायादेयां) 
(णवराजते) 

 
श्रीमांत र्र्नबाविेकर पांत अमात्य      सांपा. – राजवािे, १९०३,  
याांचे दप्तर         म.इ.सा. - खां. ८ – ले. १०  
इ.स. १६६०  
 

----------------------------- 
 
 
िम िा क्रमांक-७  

(‘प्रणतपाच्चांद्र’ हा णशवाजीचा णशक्का) 
 

कौलनामा अज रख्तखाने राजश्री णशवाजीराजे साहेब दामदौलतहू त ।। मशहुरल अनाम दत्ताजी णबन 
केशवजी नाईक णपसाल देसमुख प ।। वाई णबदानद के सुहूर सन सबनै अलफ बािे कौलनामा यैसा जे तुमचे 
मुताणलक केदाजी सुरो येऊन अजग केला जे केशवजी नाईक कदीम साहेबाचा द्तर्ीर तैसेच त्यामारे् हाली 
दाताजी त्याांचा पुि साहेबाांचे पायाांची बहुत उमेद धरीतात यैसे असता दताजी केशवजी याचे वारीसदार व 
र्ांर्ाजी व दाताजी याची पाटी प ।। मजकूरचे सुबेदार व कारकून राखतात आणि दताजी केशवजीचे 
मुताणलकास द्त करून ठेऊन देसमुखीस कुसूर केला आहे तरी साहेबी दो र्ोष्टीने दाताजी केशाव्जीची पाटी 
राणखली पाणहजे की आपिापासून येक भले मािूस प । । मजकूरचे सुबेदाराांपासी पाठऊन त्यासी माकुल करावें 
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की र्ांर्ाजी व दाताजी याांची पाटी न राखिें ते पणहलेपासून जें खात आले आहेत तेिेप्रमािें खाऊन हालखुद 
राहती तें करिें आणि दाताजी केशवजीची देशमुखी चालत आली आहे तैसी णबलाकुसुर चालविे (अैं) से जरी 
न करा तरी दताजी केशवजी दावा करील णवलायेतीस (तसदी ?) देईल मुलक ओस पिेल मर् आम्हास बोल 
नाही यैश्चया र्ोष्टी बोलोन दाटदपटे देऊन (हेणजबा) हेणजबी आपले पारपत्य होये ते केले पाणहजे जरी या र्ोष्टी 
ते नाइकोन पारपत्य न करीत तरी दाताजी केशवजीस साहेबी आपले मुलका (त) हरएक जार्ा राहावया जार्ा 
णदफहा (पाणहजे) म्हिजे दाहा वीस घोिी करून शतीनसी दावा करून प ।। म ।। णवलातीस आजार देऊन लुटून 
नार्ऊन कळेल तो इलाज करून आपले पारपत्य करून घेतील यै्या दो र्ोष्टीने साहेबी मदत केणलया 
साहेबाचे सेवेसी पेसकसी होनु प ।। २००० दोन्सही हजार उसुल चौ साला हर साला होन प ।। ५०० प्रमािे देऊन 
तरी येणवसी कौल मरहमत जाला पाणहजे म्हिून अजग केला तरी सदरहू अजग मनास आिून तुम्हास ये बाबे कौल 
मरहमत केला असे तुमचे बाबे प ।। मजकुरास सुबेदार व कारकुिासी रदबदल करून खटपट कराया भले 
मािूस हेजीब पाठऊन त्या हाती सार्ोन पाठऊन की दताजी केशवजीचे वारीसदार र्ांर्ाजी व दाताजी याची 
पाटी तुम्ही राखता यात फायीदा नाही येिेकरून मुलकास आजार पावले तरी यैसे न करिे जेिेप्रमािे पेश्चजी 
पासून चालत आलें  आहेत. तेिेंप्रमािे दताजी केशवजीची देशमुखी णबलाकुसूर चालविे मुताणलकास कैद केले 
आहे ते सोिून देिे व्तभाव घोिी जे घेतले असेल ते परतोन देिे र्ांर्ाजी व दाताजी वारीसदार पणहलेपासून 
जे खात आले आहेत ते खाऊन हालखद राहेत ते करिे कुसूर होव न्सििे यैश्चया दाटपटीच्या र्ोष्टी हेणजबा हाती 
करऊन तुमचे पारपात्य होये ते करून जरी या र्ोष्टी सुबेदार व कारकून नाइकेत आणि पारपत्य न करीत तरी 
मर् तुम्ही आमचे णवलायेतीस हर येक जार्ा येऊन सुखे असिे आणि दाहावीस ्वार फावतील णततके करून 
शतीनसी दावादरविा करून प ।। मजकूर णवलायातीस आजार देवइल तैसा देऊन आपले पारपत्य होऊन ये ते 
करिे सदरहू दोन्सही र्ोष्टीने आम्ही तुमची पाठी राखावी या बदल पेश्चकसी होनु पादशाही २००० दो नी हजार 
उसुल ४ च्यार साला इ ।। साल मजकूर सन सबनै पासून हर साला होन प ।। ५०० पाचश ेप्रमािे चौ वषांनी होनु 
दोनी हजार द्याव े म्हिून केदाजी सुरो तुमचे मुतालीकानी कतबा लेहून णदफहा असे तेिे प्रमािे पेसकसीचा 
उसूल त ।। जाउलीचे सुबा करिे येणवसी कौल असे ि ४¹ रणवलौक्ल तुमचे वाणरसदारास आसीरा नसे ये बाबे 
कौल आसे मो² तगब सुद म³ या । देयांणवरा । जते ।  
 

रुजु सुरु  
णनवीस  

सुरु सुद  
१,२ अक्षर वरे्वरे्ळे  
३ जोिावर हा णशक्का आहे.  
 
ओझिे – णपसाळ देशमुख घरािे      (सांशो.जोशी.शां.ना.), १९३०  
श. १५९१ – इ.स. १६६९      णश.च.सा. – खां.२ – ले.२६९ –  
(टीपा सांपादकाांच्या)       प.ृ २६५.  
 

----------------------------- 
 



 
अनुक्रमणिका 

 

िम िा क्रमांक-१४  
श्रीशांकर प्रसन्न 

 
मशहुरल हजरत राजश्री णजवाजी णवनायक सुबेदार व कारकून सुबे मामले प्रभावळी प्रती राजश्री 

णजवाजी राजे दांिवत सुहुरसन खमस सबनै व अलफ दौलतखान व दणरया सारांर् याांसी ऐवज व र्ल्ला राजश्री 
मोरोपांत पेशवे याांनी वाराता सुबे मजकुरावरी णदधफया. त्याांस तुह्मीं काांहीं पावले नाहीन, हमिोन कळों आले. 
त्यावरून अजब वाटलें  कीं ऐसे नादान थोिे असतील ! ! ! तुह्माांस समजलें  असेल कीं याला ऐवज कोठें तरी 
ऐवज खजाना रसद पाठणवलीया मजरा होईल ह्मित असाल. तरी पनमदुर्ग हबशी फौजा चौफेर जेर करीत 
असतील. आणि तुह्मीं ऐवज न पाववनू, आरमार खोळांबनू पािाल । एवढी हरामखोरी तुहमी कराल. आणि 
रसद पाठवनू मजरा करुां  ह्मिाल, त्यावरी साहेब णरझतील कीं काय ? हे र्ोष्ट घिायाची तऱ्ही होय न कळे कीं 
हबणशयाांनी काही देऊन आपले चाकर तुह्माला केले असतील. त्याकणरता ऐसी बुद्धी केली असेल । तरी ऐशा 
चाकराांस ठीकेठीक केले पाणहजेत । ब्राह्मि म्हिून कोि मुलाणहजा करू पाहतो ? याउपणर तऱ्ही त्याांला ऐवज 
व मला राजश्री मोरोपांसत देणवला असे तो देवीतील. तो खजाना रसद पावलीयाहून अणधक जािून तेिेप्रमािें 
आदा करिें की तुमची णफयाद न करीत व त्याांचे पोटास पावोन आरमार घेऊन पनमदुर्ाचे मदतीस राहात तें 
करिें. याउपणर बोभाट आणलयाउपणर तुमचा मुलाणहजा करिार नाही. र्नीमाचे चाकर र्नीम जालेस, ऐसें 
जािून बारा नतीजा तुह्मास पावले. ताकीद असे. रवाना ि २ णजलकाद.  
 
श्रीमांत र्र्नबाविेकर पांत अमात्य     सांपा. – राजवािे, १९०३,  
याांचे दप्तर        म.इ.सा. - खां. ८ – ले. ३१  
इ.स. १६७५  
 

----------------------------- 
 
 
िम िा क्रमांक-१५  

श्री 
 

्वल््त श्री राज्याणभषेक शक ६ णसधाथी नाम सांवत्सरे भाद्रपद बहुल पांचमी राणववासरे क्षणिय कुलावांस 
श्रीराजा णशवििपती याांनी राजश्रीवयांबक (णश.¹ ) र्ोपाल देशाधीकारी त ।। पुिा याणस आज्ञा केली यैसी जे 
मौजे तुलापूरकर ब्राह्मि येउनु णवणहत केले कीं आपिास इनाम वृत्ती पुरातन चाणलफया आहेती ्वाणमच्याही 
सनदा आहेती तेिेप्रमािे चालतच आहेती यांदा नव्या साांदा आििे म्हिून र्तवषापासून कारकुनानी खलेल 
केले आसे त्याांस ताकीद पाणहजे म्हिून तरी याच्या वृत्ती इनाम जेिेप्रमािे दुबाले आसेणत आणि चालत आहेती 
पलाकिील साल ता भोर्वटाप्रमािे आताणह चालविे र्तवषी व यांदा कारि खल केलें  असेल ते काही न करिे 
जैसे चालत आले असे तैसेच पुढेही चालविें ताकीद असे लेखनालां कार² ‘मया । देयां णवरा । जते ।’ (असा तीन 
ओळींचा णशक्का).  
 



 
अनुक्रमणिका 

 

र ।। ि १७ मास भाद्रपद वद्य ५ सुरु सुद  
१ (‘श्री णशवाराजे । न्सद्र हषाणनदान । वय ।। बकसुत मोरेश्वर । मुख्य प्रधान ।’) अशा चार ओळींचा लां ब 

वतुगळ णशक्का. २ अक्षर वरे्ळें.  
 
तुलापूर – पुिे, ब्राह्मिमांिळी       सांशो. – पटवधगन पाां. न., १९३०  
शां. १६०१,        णश.च.सा. - खां. २ – ले. १४५  
इ.स. १६७९  
(टीप सांशोधकाांची)  
 

नशिकालोत्तर मराठी अंमलाचा काल (५ िम िे) 
िम िा क्रमांक – २  
      श्री     तालेकची तारीक  

राजश्री सांताजी घोरपिे र्ोसावी यासी 
 

अखांणित लक्ष्मी आलां कृत राजमान्सय ्नो । रामचांद्र नीलकां ठ आमात्य आसीवाद. सु ।। सलास णतसैन 
आलफ राजश्री ििपणत ्वामी कनाटकाांत जाते समई तुम्हास या प्राांत ठेऊन रे्ले. त्या समई इकिे र्णनमाची 
धाधुम बहुत होऊन कुल देश दुरे् ह्तर्त केली होती ते रे्ली. राज्यामध्ये काही आथग उरला नाही. कुल 
म्हराठीयाांनी इमाना खता करून र्णनमाकिे रे्ले. परांतु तुम्ही इमान खता न कणरता राजश्री पायासी बहुतच 
एकणनष्ठ धरून जमाव करून सेख णनज्याम व सज्याखान व रिम्तखान व ज्यानसरखान यैसे उमदे व वजीर 
बुिणवले जार्जार्ा र्णनमास कोटर्ा घालून न्तनाबूत केले आणि देश सोिणवला. राज सवरक्षिासे प्रसांर्ास 
असाधारि श्रम केले. आवरांर्जेबास दहशत लाणवली. पुढही णकतेक ्वामी कायाचे ठायी णहमत धणरता. या 
करीता तुम्हावर राजश्री ्वामी सांतोष होऊन मामले णमरज कायाती बेवीस येथील देशमुख होते ते न्तानाबदू 
जाहाले. त्याचे व वांसी कोिी नाही. त्याचे मुताणलक होते ते बोलाऊन देशमुखी वतन खाट होते. तेही दुरबुधी 
धरून र्ाणनमासी णमळोन णफसालत केली. येकणनष्ठ धरून इकिे येऊन भेटले नाहीत. म्हिोन त्याची देशमुखी 
दूर करून आजरामरामत देशमुखी मामले मारवी आवलाद वतन करून णदफहे आसे. पुिपोिी चालऊन 
देशमुखीचा हक्क लाणजमा व इनामत व इसाफ्तीचे र्ाव सालाबाद पहले देशमुखास चालले आसतीलतेिे प्रो । 
खाऊन वतनाचा मामला वालऊन सुखरुप राहिे. तुम्हास देशमुखी नूतन करून आजरामराहमत णदफही 
म्हिोन सेरिी तुमचे माथा व्होन पातशाई ५००० पाच हजार करार केले आसत. याचा वसूल हुजूर घेतला ि २४ 
णजलकाद प्र. ।। हुजूर.  
 
कोफहापूर दप्तर        सांपा. – बोबरेकर – सशदे, १९७१  
श. १६१४ - इ.स. १६९२      को.इ.सा. - ले. १  

----------------------------- 
 
िम िा क्रमांक-७ 

 



 
अनुक्रमणिका 

 

्वल््त श्री राज्याणभषेक शके ७० रक्ताक्षी नाम सांवत्सर चैि बहुल दशमी भौमवासरे क्षणिय कुलावांस 
श्री राजा शांभ ुििपती ्वामी याांनी रा । व्यांकटाद्री चौिो उपनाम णवभतेू र्ोि काश्चयप सूि आश्वालये न देश 
कुलकिी व नािर्ौिा कयात नूल प्राांत आजरे यासी णदफहे इनामपि ऐसेजे. तुम्हाणवसी राजश्री सनबाजी जाधव 
नामजाद णकले भदुरर्ि यािी करवीरचे मुकामी ्वाणमसणनध णवनांती केली की कायात मजकुरी र्ावर्ना इनाम 
देऊन पूवी थोरले महाराज कैलासवासी याांनी पिे करून णदफही होती. त्याप्रमािे भोर्वटा चालत आहे. परांतु 
पुरवील पिे होती ती हाली वालवी लार्ोन जाया जाहली. या्तव माहाराजानी कृपा करोन भोर्वटीयास नूतन 
पि करून णदफही पाणहजेत म्हिऊन. त्यजवरून मनास आणिता तुम्ही वतनदार एकणनष्ठ सेवक परांपरार्त सेवा 
करीत आला व जीिगपिे जाया जाहाफयाली हुजूर आिून दाखणवली. त्यावरून ्वामी, तुम्हावरी कृपाळू होऊन 
जीिग पिाप्रमािे जमीन माबाल मादी र्ाव णसरा्ते बरहुकुम करार करून णदफही असे. बीत ।।  
        सांपा – पवार, १९७०  
इ.स. १७४४        ता.का. खां. २-ले, १९०.  
 

----------------------------- 
 
िम िा क्रमांक-८ 

श्री र्िपती 
 श्रीमांत महाराज राजश्री      ििपती ्वामीचे शवेसेी  

णवनांती शवेक रघुनाथराव नीलकां ठ कृतानेक णवज्ञापना. येथील वतगमान भाद्रपद सुद्ध द्वादासी पावतेो 
्वामीचे कृपावलोकने येथाल््थत असे. णवज्ञप्ती. ्वामी यािी आज्ञापि सादर केले ते म्तकी वांदून सनाथ 
जालों. पिी आज्ञा मौजे बोरर्ावच्या ठाण्यातून सरकार तालुक्यास उपसर्ग फार जाला. सबब मौजे मजकूरचे 
ठािे घेतले असे. त्यास तुम्हाकिून ठािे मजकुरास उपसर्ग लार्ू नये म्हिौन आज्ञा. त्यास ्वामीचे आजे्ञप्रमािे 
आम्हाांकिून उपसर्ग होिार नाही. व आणकवाट व ब्तवािची लाविी आफयास सरकारातून उपसर्ग लारे्ल. 
त्यास पेशजी श्रीमांतानी कारकून पाठवनू थोिी बहुत लाविी केली असे. आम्ही ्वामीचे आजे्ञबाहेर नाही. 
णनरांतर आज्ञापिी सेवकाचा साांभाल करावया धिी समथग आहे. सेवसेी श्रुत होय हे णवज्ञप्ती.  
पौ । ि १३ रमजान.  
 
कोफहापूर दप्तर        सांपा. – खोबरेकर – सशदे, १९७१.  
श. १७०५ – इ.स. १७८३     को.इ.सा. ले. ५०  
 
 
िम िा क्रमांक-११  

श्री म्हाळसाकाांत 
चांद्र १० माहे जमाणदलावल 

(णशक्का) 
राजश्री रघोजी भोसले सेनासाहेब सुभा र्ोसावी याांस  
 



 
अनुक्रमणिका 

 

सकलरु्िालां करि अखांणितलक्ष्मी अलां कृत राजमान्सय ्नेहाांणकत यशवांतराव होळकर रामराम णवनांती 
उपरी येथील कुशल जािून ्वणकय कुशल णलणहत असाव े णवशषे. आपि चांद्र हे २९ माहे रणबलाखरचें पि 
पाठणवलें  ते चांद्र ३ माहे जमाणदलावलला पावनू लेखनाथग अवर्त जाला. पुिीयाचे मुक्कामीं राजश्री श्रीधर 
लक्षमि व कृष्िराव यादव याांसी आपलीं बोलिीं इांग्रज प्रकरिीं जालीं कीं, त्याांची पसार ्वराज्यांत होऊां  न 
द्यावी, या र्ोष्टीस आम्ही सवग प्रकारे अनुकूल, त्यावरून उभयताांनी आमणच खातरजमा केली, व आपलीं पिेंही 
याच अन्सवयें येत रे्लीं, तेव्हाां आम्ही बाहेर णनघोन राजश्री दौलतराव सशदे याांची भेट घेऊन तुम्हाांकिील 
जाबसाल उर्वनू पाठणवले काांही तथा राणहली नाही. इांग्रजाांनी नर्रचा णकल्ला घेतला, आम्हीही उभयताां सिे 
होऊन मुकाणबफयास रे्लों. या प्रसांर्ीं तुमचें येिें घिावें. सहदुधमग सवांनी णमळून राखावा, ्वराज्याांतून त्याांजला 
काढावें, हें सवोपरी चाांर्लें  आहे म्हिून णलणहलें , ऐणशयाणस, आम्ही पुणियाचे मुक्कामीं उभयताांशीं बोललों 
त्याप्रमािें औरांर्ाबादेस येऊन आपफयास पिें पाठणवलीं. नमूद होण्यास कसर ठेणवली नसताां आपि इकिील 
जाबसाल उर्वनू न पाठणवताां आम्हाांस माघारे चाांदविाकिे जावायाणवशी णलणहले; तेव्हा सवगप्रकारे आपली 
मजी. दरकार लाचार होऊन माघारें रे्लों. सहा मणहने आजपयंत खचाखालीं णकती आलों, अद्याप आमचे 
जबसाल वाांटिी सांबांधे णनवेध आम्हाांस प्राप्त व्हाव ेअसे उर्वले नाहीत. याजमुळे राजश्री मफहार शामजी आणद 
करून मांिळीची रवानर्ी केली, ते पावनू सणव्तर बोललेच असतील. आम्हाांकिील जाबसाल उर्वफयानांतर 
मसाफतीस णसद्धच आहो. मशारणनफहेची रवानर्ी केफयानांतर णवचार तुमचे करून णभकिर्ाव नजीक आलों. 
त्याांचे उत्तराची मारर्प्रतीक्षा करीत असों. आजपयंत जाबसाल उर्वले असते तर इतकी लबािी कशास पिती. 
आम्ही आपफयाकिून फयाहयावयास कमी केली नाही. अद्याणपही सवग प्रकारें अनुकूल आहों. वाटिी सांबांधे 
जाबसालाचा माि रु्ांता आहे. फक्त चांद्र ५ जमाणदलावल सन १२ २३ बहुत काय णलणहिे ही णवनांती.  

मोतगब सुद. 
  
नार्पूरकर भोसले दप्तर, कर. ७७     सांपा. – सरदेसाई आणि इतर  
श. १७२५ – इ.स. १८०३      ऐ.प. – ले. ४१७  

----------------------------- 
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श्री रामचांद्र * 
श्री सीतारा 
मचरि राम 
चांद्र णनळकां  

ठ शरि 

 
आज्ञापि सम्त धुरांधर णवश्वासणनधी राजमान्सय राजश्री सुबराव पांणित अमात्य हुकुमतपन्सहा ता 

कमाणवसदार मौजे मसूर ता एिापाटि सु ।। अशर मयातैन व उलफ येसजी णबन रामजी सालोखे यािी हुजूर 
णकले र्र्नर्िचे मुकामी येऊन अजग केला जे आपि कुटुांबक, बहुत णदवसी साहेब चाकरी शवेा करीत आलो. 
पुढेही उमेदीने करिार. ऐसीयाांसी साहेबी काही इनाम जमीन देऊन चालवाव ेम्हिौन त्याजवरून सालोख मार 
याजवरी कृपालू होऊन याचे चालविे आवश्चयक जानौन चाकरीवर नजर देऊन मौजे मारपैकी नवकीदग 



 
अनुक्रमणिका 

 

पिपैकी सालोख मार बावा याचे लेकरालेकरी अिभवील. याचे दुमाला करून चालवीत जािे. प्रती वषग नवीन 
सनदेचा आके्षप न कणरताां या पिाची प्रती लोहोन घेऊन असल पि भोर्वटीयासी परतोनी देिे. जाणिजे ि ७ 
मणहने रमजान.  
* णनदेश समक्ष.  

लेखना 
वधी मु  

द्रा  
बार सुरु. सुद्र बार. 
 
 * ‘रामचांद्र’ व ‘णनदेश समक्ष’ ही वेर्ळ्या ह्ताक्षरात.  
 
कोफहापूर दप्तर,        सांपा. – खोबरेकर – सशदे, १९७१.  
श. १७३१ – इ.स. १८०९        को.इ.सा. ले. ११६  
 
 

स्िातंत्र्यपूिस इंग्रज आमलाचा काल (८ िम िे) 
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श्री 
मुांबईची हैंदशाळा शाळापु्तकमांिळी 

ग्रांथाांची भाषाांतरे सकवा नवीन ग्रांथ करिाराांस 
बणक्षसाणवषयीचें – 

प्रणसणद्ध पि 
 

१. ही मांिळी सवास णवणदत कणरत्ये कीं जो कोिी बाळबोधग्रांथ अथवा प्रौढग्रांथ याांची मराठी सकवा 
रु्जराथी बोलींत चाांर्ली भाषाांतरे करून आिील अथवा या दोहोंभाषाांत मान्सय पिे असा आपफये कफपनेने नवीन 
ग्रांथ रचील सकवा पुढे साांणर्तले प्रकारचे ग्रांथ सहदु्थानी भाषेंत करील त्यास बक्षीस देण्याणवषयीं र्वरनर 
कौंशल याांहीं उदार होऊन या मांिळीस समथग केले आहे.  

 
२. बक्षीस देण्याचा प्रकार असा आहे कीं बाळबोधग्रांथाांची भाषाांतरें करिाराांस अथवा नवीन बाळबोध 

ग्रांथाचे करिाराांस शांभर रुपयाांपासून चारश ेरुपये पयंत प्रणतपु्तकीं बक्षीस णमळेल आणि प्रौढ ग्रांथाांचीं भाषाांतरें 
करिाराांस अथवा नवीन प्रौढग्रांथाांचे करिाराांस दोन हजार रुपयाांपासून पाांच हजार रुपये पयंत बक्षीस णमळेल.  
 

३. जो कोिी फार चाांर्ला ग्रांथ करून आिील तो पाहून या मांिळीस णदसेल कीं या ग्रांथ करिारास 
पाच हजाराांपेक्षा अणधक बक्षीस असावें तर तें त्यास द्यावयासाठीं र्वरनर कौशल याांस णशफारस केली जाईल.  
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४. जा णवषयाांवर नवीन ग्रांथ असाव ेअथवा जा पु्तकाांची भाषाांतरें पाणहजेत तें या प्रणसणद्धपिाचे शवेटीं 
साांर्ीतलें  आहे. जा देशीचें लोकाांची भाशा मराठी सकवा रु्जराथी आहे त्या देशामध्येंच बहुतकरून ही मांिळी 
णवद्याणशके्षणवषयीं उद्योर् करिार म्हिून मुख्य पु्तकें  पाणहजेत तीं या दोहों भाषाांत णवशषे असावीं.  
 

५. या देशीं सहदु्थानी भाषेचे पु्तकाांचे वाचिार थोिके आणि त्या भाषेत िापलेले ग्रांथ पुष्कळ आहेत 
व आणिखी लार्फयास कलकत्याहून आिणवताां येतील म्हिून नेमलेफये पु्तकाांचे माि भाषाांतर सहदु्थानी 
बोलींत पाणहजे. जर कोिी हे देश व या देशाांतील लोक व याांच्या चाली हें सवग मनाांत धरून कथारूप सकवा 
कसाही उपयोर्ी नवा ग्रांथ नवा इांगे्रजी करील तर त्याांचे भाषाांतर करावयासाठी ही मांिळी त्या ग्रांथास 
्वीकारील. आणि इांगे्रजी भाषेच्या पु्तकाांचे भाषाांतर जे कणरतील त्यातहीं हें लक्ष्यात ठेवावें – णक – या 
देशाांतील लोकाांचे चालीस व समजुतीस जसें नीट येईल तसें कोठेंकोठें मूळ ग्रांथ थोिा थोिा णफरवनू अथग सांपूिग 
असें केलें  पाणहजे.  
 

६. भाषाांतर करावयासाठीं जी पु्तकें  व नवीन ग्रांथ करावयासाठीं जे णवषय नेमीले आहेत त्यावाचून 
दुसरे ग्रांथ नकराव ेअसा णनयम ही मांिळी करीत नाहीं – तर यामध्ये नेणमले नाहींत-असे ग्रांथ योजून त्याांणवषयीं 
जो श्रम घ्यावयास इच्िील – त्यािें ते ग्रांथ या मांिळीस पसांद पितील सकवा नाहीं हे समजावयासाठी अर्ोदर 
या मांिळीचे सकािी म्हिजे आज्ञालेखक याांस त्या पु्तकाांणवषयीं णलहून पाठवावें : नेणमलेफया पु्तकाांवाचून 
दुसऱ्या पु्तकाांची र्रज लार्फयास ही मांिळी प्रणसणद्ध पि णलहून वारांवार प्रकट कातील.  
 

७. पर्पर इसेस पिून एक ग्रांथ अनेकानी आरांभावा हें या मांिळीस बरें आहे परांतु जो ग्रांथ करून या 
मांिळीस सहाय व्हावयास इच्िील त्याचा पैका श्रम व वळे व्यथग न जावा यासाठी प्रथम त्यानें ग्रांथाचे नाांव व 
कोित्ये भाषेंत करिार ते व णकती णदवसाांनी समाप्त होईल या नेमाचा लेख सकिीस पाठवावा. ते त्याचा 
लेखनाथग पाहून ग्रांथ करावा सकवा न करावा हें त्यास उपदेणशतील. आणि इरेनें एक्या प्रकरिीं दोघेचौघे ग्रांथ 
करावयास णसद्ध होतील तर त्या सवांस तें वतगमान कळवनू सकिी योग्य अवधी नेमून देतील त्या अवधीस ग्रांथ 
आणिले असतां परीक्षा होऊन जाचा उत्तम ठरेल त्यास बक्षीस णमळेल. जी पु्तकें  दुमीळ आहेत त्याांची भाषाांतरें 
कोिी केलीं असतां तीं भाषाांतरें आणि मूळ पु्तकें  हीं दोन्सही बरोबरच त्याांिी सकिीकिे पाठवावीं –कारि – 
मूळग्रांथाांशी णमळवनू पाणहलीं पाणहजेत-म्हिून.  
 

८. कोिाताही ग्रांथ या मांिळीकिे येईल त्याचा णवचार करून ही मांिळी त्याजवर जे साांरे्ल अथवा जें 
बक्षीस ठरवील तेच खचीत होईल – ग्रांथ पसांद झाला म्हिजे तो जर मराठी सकवा रु्जराथी भाषेत असेल तर 
त्याच्या करिारानें त्याची एक साफ प्रत बाळब्द णलपीत णलहून या मांिळीस द्यावी. सहदु्थानी भाषेंत असला तर 
बाळबद अथवा पारशी णलपींत णलहून द्यावी पुढें ते पु्तक िापेल सकवा नहीं हे मांिळीच्या ईच्िेवर आहे.  

 
९. जा णतहीं बोफयामध्यें ग्रांथाची भाषाांतरें अथवा नवीन ग्रांथ करावयास साांणर्तले आहेत त्याांत जी 

देशभाषा सवगलोक समजतात ती ग्रांथास घ्यावी. प्रौढ भाषेचे शब्द घालून दाटून अवघि करू नये – आणि जर 
त्या भाषेत हवते तसे शब्द णमळत नाहींत तर ते त्याांच्या मूळ भाशेंतून घ्यावें – तें असें कीं मराठी व रु्जराथी याांस 



 
अनुक्रमणिका 

 

सां्कृताांतून आणि सहदु्थानीस अ्सल पारशींतून शब्द घ्यावें. कदाणचत देशीभाषेंत सकवा मूळ भाषेंतही जा 
अथास रूढ अथवा यौणर्क शब्द लार्त नाहींत तेथें इांग्रजी शब्दही घेतफयास सचता नाहीं.  
 

१०. या देशाांतील लोकाांस अर्त्य पिून ग्रांथ वाचण्याणवषयीं आवि उत्पन्न व्हावी यासाठीं जे ग्रांथ 
करिारे आहेत त्याांिी जे उघि उपयोर्ी पितील ह्या णवषयाांवर ग्रांथ णलहावे असें म्हटलें  म्हिून केवळ 
मनोरांजन हाच जाांचा पणरिाम असे ग्रांथ करू नयेत असा या मांिळीचा अणभप्राय नाहीं – तर जर ते णनदोष 
असतील तर ही मांिळी त्याांसही पसांद करील.  

ग्रांथ पाणहजेत त्याांचे णवषय व नाव े 
 

येथे यादी आहे 
मुांबई          मांिळीचे आजे्ञवरून 
तेणरख ८ आप्रील        प्रणसद्ध केले असे –  
सन १८२५         जाजग जारणवस  
          सकिी  
 
सेके्रटरी,         सांपा. – मालश ेस.र्ां.,  
बाम्बे नेणटव्ह ्कूल बुक अांि ्कूल सोसायटी,     ए्.एन्.िी.टी. जनगल,  
इ.स. १८२५.        व्हाफयुम पाच, १९७५,  
         प.ृ ६१ ते ६७.  

----------------------------- 
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जाहरी नामा 
 

ऐसाजे औरांर्ाबाद येथून नार्पुरासा औरांर्ाबादेसा जालिे व कज्यावरून सरकारी िाक घोड्यावरुना 
नेण्याचा मक्ता करण्याणवशीच्या अज्या तारीख १५ सप्टेंबर सन १८ ३८ चे रोजी दोन प्रहरचे बारा वाजतपयंत 
जनराल पोष्ठ हासणपसाांत घेतील त्यावेंळस ज्या अज्या आफया असतील त्यापोष्ठ मा्तर जनराल साहेब 
उघितील ते पाहण्याकणरताां अजगदारानी ्वता तेथे हजीर असावें सकवा आपले तफेने कोिी मािसास पाठवाव े
मक्तेवाफयाने िाकेचे काम तारीख १ नवेम्बर सन १८३८ पासून सुरु करावें.  
अज्याचा लाखोटा करून पोष्ठमा्तर जनराल याजकिे पाठवाव्या त्यावर ह्या अज्या िाांकेच्या मक्त्याबद्दल 
आहेत असें फयाहावें.  
 

दररोज िाांक येते व जाते त्याचे सरासरी वजन २४ रतल म्हिजे पके बाराशरे आहे णवलायतीचे िाांकेचे 
कार्द कलकत्यास जातात व तेथून येतात त्याकणरताां दर मणहन्सयाांत तीन वळेाां मक्तेदार यास दुपट वजन न्सयाव े
लारे्ल ते कोिते वेळेस न्सयावयाचे त्याची खबर कलकत्याचे व मुांबईचे जनराल पोष्ठ मा्तरसाहेब देतील.  
 



 
अनुक्रमणिका 

 

औरांर्ाबाद व नार्पूर या दरम्यान दोनशसेत्याहतर मलैाचें अांतर आहे व जालने व कजे येथे िाांक 
णनराळी करण्याकणरताां पाव कलाकाचा औकाश देतील.  
 

िाांक णनराळी करण्याकणरताां जो वळे नेमला आहे तो खेरीज करून दर कलाकास िाांक साहाां मैल 
चालावी यापेक्षाां कमी चालीची अजी घेिार नाहींत हा दर वषात आठ मणहने पावतेों चालवण्याचा जािावा 
बरसादीचे णदवसाांत कोित्या दराने िाांक चालवण्यास कबूल करतील ती दर अजीत फयाहावा.  
 

करार केलेले वलेापेक्षाां कमी वेळाांत िाांक नेली असताां इनाम णमळिार नाही.  
मक्तेदाराने जर अधीक वेळ लाणवला तर त्याजपासून दांि घेतील त्याचा तपणशल  
एक कलाक जाला तर दोन रुपये दांि  
दोन कलाक जाले तर पाांच रुपये दांि  
तीन कलाकास दहा रुपये दांि  
चार कलाकास पांधरा रुपये दांि  

 
व ह्याहीपेक्षा जाजती वेळ लार्ला तर बांद करतील हें पोष्ठमा्तर जनराल याचे खुषीवर आहे.  

 
सदरहु वजन णलणहलें  आहे त्यापेक्षाां जाजती आलेले दर शरेास सर्ळे पफयापयंत अथाां त्याांपैकी काांही 

मुकामपयंत नेण्यास काय घेतील तो दर अजीत फयाहावा.  
 

नेहमीच्या िाांकेस दर शांभरमलै जावयास वळे लार्तो त्यापेक्षा जलदीची िाांक अिीचकलाक आर्ोधार 
न्सयावी कमी नेऊ नये याप्रमािे नजाहाफयास जलदीच्या िाांक नेण्याचा जो ऐवज ठरवील असेल त्याांतुननीमे 
ऐवज सरकार दाखल होईल.  
 

जलदीची िाांक सर्ळे पाफयापरीयांत कीवात्या पैकी काही मुकामपयंत नेण्यास कायघेतील तोदर 
अरजीतफयाहावा.  
 

ह्यामकत्याणवशीच्या अरज्या सरकाराांत मांजुर होण्याकरीता पाठणवतील ज्याअरज्यानाकबुल करतील 
त्याचेंकारि साांर्िार नाहींत.  

मक्तेदार मक्ता सोिण्यास खुषी असफयास पोष्ठमा्तर जनराल यास आर्ाऊ दोन मणहनेखबर द्यावी.  
 

पोष्ठमा्तर जनराल यास जीतकाजरूर वाटेलतीतकापैका अथवा सरकारी नोटी मक्तेदार याांस 
अमानत ठेवाव्या लार्तील व कराराांत चुकजाहालीतरत्या अमानत ऐवजापैकीं काही भार् अथवा सवग ऐवज 
सरकार दाखल होईल हें सरकारचे खुषीवर आहे.  
 



 
अनुक्रमणिका 

 

मक्तेदाराने आपले मक्त्याची वहीवाट खुषी असेलतसी करावी परांतु त्याांमक्त्याची आपि्वताां 
वहीवाटकरतील अथवा आपले पेयात दुसरेकोिास देतील त्याचाकराांर पार पािुन देण्याचा जाबसाल 
मक्तेदाराचे माथाांराहील.  
 

ह्याबाबे आिखी काांही पुसिे असफयासपोष्ठमा्तरजनराल याांजकिे पुसले असतां मालूम होईल.  
 

ता १७ माहेम जुलै सन १८३८      णनशािी  
..... ।। मु ।। मुांबई जनराल पोष्ठ      ई ई एली एट  
(फाटलेले)        पोष्ठ मा्तरजनराल  
हाफीस         W.S. Boyd  

         Acting Secy.  
 
 पो्टमा्तरजनरल, मुांबई      शासकीय पुराणभलेख, मुांबई  
इ.स. १८३८   

----------------------------- 
 
िम िा क्रमांक-५  

श्री 
 

श्रीमांत महाराजेसाहेब मुशफक कदरदान राजे रघोजी भोसले. सेनासाहेबसुभे बहादुर दाम अश्चफाक हुां. 
आजतफग  मेजर ताणमस बालणकसानसाहेब रेणसिांटबाद सलाम. णनयाज अांकी साहेब अणस्टांट णसकरटरी 
मुक्काम कलकत्याची णचटी मरा ि १ फरवरी सन १८४२ ई.चे आमचे नावीं या माजमुनानें आली कीं, कोटग ऑफ 
णदरक्टस णवलयतची णचटी मरा (मकुग म) ि ३० माहे नवांबर सन १८४२ इ.नांबर ३१ ची बांर्ाल र्ौरमेंटचे नावीं 
ऐसीं अलीं कीं, महाराजे आपासाहेब कैलासवासी याांनी जे जावाहीरात बनारसास पाठणवले होते ते मालके 
इांल्ग्लश्थानचे वजीराचे तजणवजीने महाराजे साहेब बहादुर नार्पूर कीं जे हाल मसनदनसीन आहेत त्याहाचा 
हक्क मुकरर पावला आहे व जवाणहरात फौरन महाराजे माहतषी मारनुफहेस पावते कराव.े ऐसे आफयावरोन 
णशकटगरी मौसफानी आम्हास णलणहलें  व त्या णचट्ठीत हें णलणहले आहे कीं, ज्या वेळेस सदरीं णलणहले 
मसलतबातचा इणतल्ला महाराजेसाहेबाांस द्याल तेव्हाां ऐसा इणतल्ला करावा की, जवाणहरात हाल जनेल रेजरी 
यानें खजाने कलकत्याांत त्यास आपि आपिाकिून कोण्ही सक्स मातबर मुखत्यार करून पाठवाव े म्हिजे 
त्याचे सुपूदग केले जाईल, व येणवषयींचा इणतल्ला कालचे णदवशी आम्ही दरबारास आलों होतों तेव्हाां आपिास 
करून णचट्ठीही सुनावनू णदफही होती. त्या वळेेस आपि णचट्ठी याांच्या नाकला माणर्तफया, या्तव सदरीं 
णलणहलेफया दोनही णचठ्याांच्या नकला णशक्क्याबरोबर आपिाकिेस पाठणवफया आहेत. ज्यादा अयाम दौलत 
वपाद मानी मुदाम बकामवाद बतारीख ि १८ माहे फेबु्रवारी सन १८४३ इसवी मुताणबक ि १८ माहे मोहरम 
स.११५९ णहजरी. दसखत रसीदांट बहादुराची इांगे्रजी असे.  
 
नार्पूर भोसले दप्तर,       सांपा – सरदेसाई आणि इत, १९३३  



 
अनुक्रमणिका 

 

इ.स. १८४३        ऐ.प. – ले. ४२८.  
 

----------------------------- 
 
िम िा क्रमांक-८  

श्री 
(णशक्का अष्टपैलू) 
अणहफयान दरबार. 
 

राजश्री र्ाांर्ादीन मामलेदार प्लरार्ाने नार्लवािी सेंधव े र्ोसावी याांसी. अखांणित लक्ष्मी आलां कृत 
राजमान्सय, ्नेहाांणकत अणहफयान दरबार सरकार होळकर रामराम णवनांती उपणर. या णदवसाांत बदमाश लोकाांनी 
िाविी रेणसदेंटीत वारदात केफयामुळें  बदहवा होऊन राणहली याकारिानें हा सरक्युलर हुकूम तुम्हास णलणहला 
जातो की, सरकारकां पनीसी जी दो्ती पूवीपासून चालत आली त्याप्रमािेंच आइांदे दो्ती, व सलूक कायम 
आहे. कोिी लोकाांनी हल्लीं मुलखाचे हवेवर ख्याल करून सरकार कां पनीचे हरयेक लोकाांस मदत देण्याांत व 
सलूख ठेवण्याांत, कोताई केफयास तो भारी रु्न्सहा समजला जाऊन नणसयत णदफही जाईल. हे समजून कां पनी 
सरकारचे हरयेक लोकाांस जी ज्यावळेी मदत लारे्ल ती देत जाऊन कोिेही प्रकारें त्याांस तकलीफ न होय 
अशी वणहवाट करीत जानेम. ्वतः साहेबलोक अथवा त्याांजकिील अहेलकार ज्या वळेेस जें काम साांर्तील 
तेच वळेेस त्याांचे साांर्ण्याप्रमािें पूवीचे णसर्तेजन्सवये तामील करीत जािें. रवाना तारीख ८ जुलाई सन १८५७ 
इ. हे णवनांती मोतगबरुजू णर्रमाजी सिबक णचटिीस हुजूर सन १२६७ फसली.  

सरकारी रेकॉिग.  
 
इ.स. १८५७         सांपा. – ठाकूर, १९४५  
         हो.इ.सा.  
         भार् २ – अ.नां. ३२५  

----------------------------- 
 
िम िा क्रमांक-९  

श्रीशांकर म्हाळसाकाांत 
(णशक्का)         नांबर ३० ता.५ आक्टोबर  
         सन १८७३ इ.  
 

अजसरकार राजश्री तुकोजीराव होळकर ताह कनीराम वफद दयाराम आजे लालजी जात नामदेव 
णिपे राहिार कसबे महेश्वर. तुम्ही हुजूर इांदूर मुक्कामी अजग केला की, आम्हास अजीतपुर हा र्ाव इनाम 
जहार्ीर आहे. परांतु याांत आमचे प्रपांच्याचा णनवाह होत नाही. सबब त्याऐवजीं दुसरा र्ाांव मौजे मेहतवाि प्रर्िे 
महेश्वर याजबद्दल सनद णमळावी. म्हिोन त्याजवरून मनास आणिताां तुमची स्त्ी धािी नामें पानबाई इजला 
णचरांजीव राजश्री णशवाजीरावबाबा याांचा जन्सम झाफयावर धािी ठेणवली होती. णतनें एकणनष्ठें चीरांजीवाची सुश्रुशा 



 
अनुक्रमणिका 

 

करून उत्तमप्रकारें लालनपालन केलें , सबब तुम्हावर कृपाळू होऊन अणजतपूरची सनद सांमत १९२१ सालीं 
करून णदफही होती. परांतु तुमचे अजावरून परत अजीतपुर सरकारात घेऊन त्याऐवजी मेहतवािा हा र्ाव सन 
१२८३ फसली सालपासून तुम्हाकिे इनाम जाहणर्र चालवावयाचा ठरून याद मखलीसीची णबघे ८४२ पैकीं 
वजा इनाम सरदेशमुखी, होऊन ६९६-१३ बर्ाइत, णजराइत, लायक, पणित, बीि, चरिोई णमळून 
सहाशशेाहन्नव णबघे, तेरा णवसव ेजमीन र्ाांवचा रकबा, देव्थान, धमादाय, हक्कदार, इनामदार सायर जकात, 
सरदेशमुखी, उभामार्ग, कलाली, णदवािी, फौजदारी, अमलखेरीजकरून दरोब्त इनाम जाहर्ीर द्यावयाचे 
ठरून हे सनद तुम्हास सादर केली असे. तरी पुिपौिादी वांशपरांपरा उपभोर् घेत जािे.  
 

१. मौजेमजकुरचे हद्दीत कोितेही धातुची खाि णनघाफयास ती जमीन सरकारात घेऊन त्याचे मुबानला 
दुसरी जमीन णदली जाईल जाणिजे. ि. १२ साबान सन १२८३ फसली ता. ५ ऑक्टोबर सन १८७३ इ. 
मोतगबसुद.  

जाहर्ीर दप्तर. 
  
इ.स. १८७३         सांपा. – ठाकूर, १९४५  
         हो.इ.सा. – भार् २ –  
         अ.नां.३४१  

----------------------------- 
 
िम िा क्रमांक-१०  

जाणहरात 
 

सदरहू लेखानें जाहीर खबर देण्याांत येतें की, शहर व टापू मुांबई येथें, र्ाांवठी दारू, णवलायती दारू व 
कच्ची तािी फुटकळ णवकण्याची काांही लेसनें तारीख १ अर््ट सन १८९५ पासून तों तारीख ३१ जुलाई सन 
१८९८ पयंत तीन वषांच्या मुदतीनें सोमवार तारीख ८ माहे जुलाई सन १८९५ रोजीं दुपारीं एक वाजताां मुांबई 
येथील टाऊन क्टम हौसाांत जाहीर लीलावानें णवकलीं जातील.  
 

णललावाच्या शती, लेसनाांचे तक्ते व जी णवकावयाची आहेत त्याांची यादी ही मुांबई टाऊन क्टम 
हौसाांत मुांबई कलेक्टराचे कचेरींत पाहण्यास णमळतील.  
          (सही) जे. एम्. क्याम्बेल,  
          कलेक्टर  
मुांबई कलेक्टराचे आफीस, तारीख  
२४ माहे जून सन १८९५.  
 
कलेक्टर आफीस, मुांबई       शासकीय पुराणभलेख, मुांबई  
इ.स. १८९५        बी.जी.जी.जून २७, १८९५,  
        पाटग दोन, प.ृ९८२  



 
अनुक्रमणिका 

 

----------------------------- 
 
िम िा क्रमांक-११ 

By-laws of the karanji Rural Co-operative 
Credit Society, Unlimited 

करांजी, तालुके नर्र येथील पर्पर साहाय्यकारी 
पेढी चालणविारी – (खेड्यातील) मांिळी, अनणलणमटेिसाठी 

पोटणनयम 
 
१. या मांिळीचे नाव करांजी खेड्यातील पर्पर साहाय्यकारी मांिळी, अनणलणमटेि असे आहे, व णतचा 

नोंदलेला पत्ता करांजी, तालुके नर्र, णजफहा नर्र आहे.  
 
२. कोऑपरेटीव सोसैटीझ आक्टाांतील कलमाांअन्सवये व त्याला अनुलक्षून केलेफया णनयमाांअन्सवयें 

वर्गिीनें सकवा खाली नमूद केलेफया दुसऱ्या काही साधनाांनी फां ि जमवनू त्याांतून मांिळींच्या मेंबराांस कजी 
रकमा देिे अर्र मांिळीकणरता व्याजीं लाविें हा या मांिळीचा उदे्दश होय.  

..................  
 

५.............. अजगदारास सही करता येत नसफयास नमुन्सयातील सदरें सेके्रटरीनें भरवनू कणमटीच्या 
देखत त्यानें अजाच्या नमुन्सयावर आपली णनशािी करावी.  
 

....७... त्याचप्रमािें कोिा मेंबरास णदलेलें  कजग त्यानें सकवा त्याच्या जाणमनाांनी फेिलें  नाहीं तर 
त्याचीही जबाबदारी मांिळीच्या मेंबराांवर वरच्याप्रमािेंच आहे.  
 

.... ८..... कोिाही मेंबरास वाटेल तेव्हाां सेके्रटरीस लेखी नोटीस देऊन मांिळीच्या मेंबरपिाचा 
राजीनामा देताां येतो.  
 

.... २० .... मांिळीचें काम चालणवण्यास साताांहून कमी नाही इतक्या मेंबराांची एक कणमटी नेमावी....  
 

.... २३ .... कणमटीनें अर्र कणमटीचा मेंबर ह्या नात्यानें केलीं जािासर कामें कायदेशीर आहेत असेंच 
समजलें  जाईल. मर् ती कणमटी सकवा तो मेंबर याांची णनवििूक झाली तेवळेी णनवििुकीच्या पद्धतीत काही 
कमीपिा झाफयाचें पाठीमार्ून नजरेस आलें  तरी हरकत नाही.  
 

३०..... कणमटीने केलेला ठराव हा अखेरचाच समजा ......  
 

३६ .... असें कणमटीनें ठरणवफयास तो ठराव णनकालाचाच होय.  
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.... ४४. (अ) हपीसाचा वेळ  
    (ब) आणफसाचा वळे  

 
४७. या पोटणनयमाांत जेथें मेंबरास अमुक अमुक र्ोष्टी जाहीर कराव्या असें असेल तेथेंतेथें असें समजावें 

की मेंबराचे राहत्या घरीं जाहीरपिक णदलें  म्हिजे तें त्यास पोंचलें .  
 
तारीख १२ मे १९१० 
 

       (Sd) Bhikaji Kashiba Patil  
       and other eleven members  
       C.S. Campbell,  
       Registrar, Co-operative  
       Credit Societies,  
       Bombay Presidency  

 
Camp Satara,  
23rd July 1910  
 
रणज्रार, को-ऑपरेटीव्ह के्रणिट     शासकीय पुराणभलेख, मुांबई  
सोसायटीज, मुांबई.       बी.जी.जी. जुलै २६, १९१०  
इ.स. १९१०        पाटग एक-पषृ्ठे ११४२-४३  

----------------------------- 
 
िम िा क्रमांक-१४ 

जाणहरनामा 
 

मुांबईतील सवग लोकाांस कळणवन्सयांत येतें की. – मला णमळालेफया हुकुमावरून मी यावरून असें जाणहर 
कणरतों व कळणवतों कीं, ऑयर व हरणमनर आणि जनरल जेल णिणलव्हरी याांचें सन १९३० चे ३ रे सेशन, मुांबई 
येथील न्सयायाधीकारी हायकोटगच्या इमारतींत त्या कोटासमोर सन १९३० च्या जुलै मणहन्सयाच्या ७ व्या तारखेस 
सोमवारी सकाळचे ११ वाजताां मुांबई शहर वां बेट याांत व त्याच्या हद्दींत व त्याांच्या हुकुमाांतील फ्याक्टरीजमध्ये 
झालेले, घिलेले अर्र करण्यात आलेले सवगप्रकारचे राजद्रोह (रोझन), खून व इतर घोर अपराध (फ्लेनी), 
खोटी साक्ष देिें, अन्सयायाची आर्ळीक व इतर अपराध, रै्रवतगन व फौजदारी रु्न्सहें याांचा इन्ससाफ करण्याकणरताां 
व त्याचप्रमािें जो मुलुख मुांबई सरकारच्या सध्याां अमलाखालीं व सते्तखालीं आहे त्याांपैकी कोित्याही 
मुलुखातील अर्र सदरहू सरकाराशीं णमित्वाने राहिाऱ्या णहन्सदु्थानाांतील देशी राजाांच्या मुलुखापैंकी 
कोित्याही मुलुखाांतील मणलक माआझमा याांच्या णब्रटीश रयतेपैकीं कोिाही मनुष्याकिून झालेले, घिलेले 
अर्र करण्यात आलेले सवग प्रकारचे राजद्रोह, खून, घोर अपराध, बनावट लेख करिें, खोटी साक्ष देिें, 
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फौजदारी रु्न्सहे, बळजबरीनें घेिें, रै्रवतगन, अपराध, अपकृत्यें, व जुलूम याांची चौकशी करण्याकणरता, ते 
ऐकण्याकणरताां व त्याांचा णनकाल करण्याकणरताां भरिार आहे.  
 

आिखी, त्याच वळेीं व त्याच णठकािीं आिणमराफटीचे सेशन, भर दयावर घिलेले अर्र केलेले जे 
राजद्रोह, खून, चाांचेणर्री, जबरीच्या चोऱ्या, घोर अपराध, रै्रवतगन, अपराध व कोित्याही प्रकारचे दयासांबांधी 
इतर रु्न्सहे आणि परशीयन् सां्थानें आणि त्या हणद्दसतल देशी राज्यें, त्यातील सहदी लोकाांनी केलेले खून, 
फौजदारी रु्न्सहे तसेच दुसरेही रु्न्सहे, की, ज्याांना १८८९ चा परशीयन् कौल्न्ससलचा कायदा लार्ू होतो, याांचा 
इन्ससाफ करण्याकणरताां भरिार आहे.  
 

आणि वरील सेशनाांत णफयाद करण्यास व साक्षी देण्यास बाांधले रे्लेफया अर्र त्याांत कोित्याही रीतीने 
सांबांध असलेफया सवग लोकाांस मी यावरून असे कळणवतों की, त्याांनी सदरी साांणर्तलेफया वळेीं व णठकािीं हजर 
राणहलें  पाणहजे व कोटाच्या परवानर्ीवाचून तेथून जाताां कामा नये.  
 

आणि मुांबई शहर व बेत याांतील व याांचे हद्दीतील सवग जल््टणसस ऑफ णध पीस, कोरोनसग एसचीटसग व 
चीफ कान्स्टेबल व बेलीफ याांस मी यावरून असें कळणवतों की, त्याांनी आपले रोळ, कार्दपि, आरोपपिे व 
इतर यादी बरोबर आिून त्या बाबतींत त्याांनी आपआपले हुद्याची कामें करण्यास त्या वेळीं व त्या णठकािीं 
जातीनें हजर असलें  पाणहजे. आज तारीख १० माहे जून सन १९३०.  
 

BUNDALIBHOY HAJEEBHOY  
Sheriff of Bombay  

 
शरेीफ, मुांबई,        शासकीय पुराणभलेख, मुांबई.  
इ.स. १९३०         बी.जी.जी.जुलै ३, १९३०  
         पाटग दोन, प.ृ १२३५.  
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पनरनशष्ट दोि 
भाषेच्या कठीणपणाची िस्त निष्ठ कसोटी : द बोिता – निदेशाकं  

 
थोडे पूिसिृत्त  
भाषेच्या द बोिातेच्या िस्त निष्ठ म ल्यांकिाची गरज :  
 

प्रशासणनक मराठी भाषा दुबोध आहे, सामान्सय मािसास अनाकलनीय आहे अशी टीका समाजाच्या 
णवणवध ्तराांवरून होत आहे हे ग्रांथातील णववचेनात नमूद केले आहेच. प्रशासणनक मराठी भाषा दुबोध 
असफयाचे मान्सय करूनही ती दुबोधता अपणरहायग असफयाचे शासनाचे मट असफयाचेही णदसून आले आहे. 
प्रत्यक्ष व्यवहारातील प्रशासणनक मराठीचे णवणवध नमुने अभ्यासफयानाांतर वरील दोन्सही बाजूांमध्ये थोिेफार तर्थ्य 
असफयाचे लक्षात येते. काळाची र्रज म्हिून बनणवण्यात आलेले नवीन शब्द अपणरणचतपिामुळे दुबोध 
वाटतात, सरावाने व जनतेच्या सावगणिक प्रबोधनाने त्याांचा पणरचय झाफयावर ते पणरणचत वाटून कळू लार्तील, 
परांतु हा पणरचय होईपयंत नवणनर्वमत शब्द दुबोध भासाने अटल आहे, या मयाणदत अथाने शासनाचे म्हििे खरे 
आहे. परांतु त्याबरोबरच शब्दाांच्या अपणरणचततेखेरीज अन्सय काही भाणषक कारिाांमुलेही, प्रचणलत प्रशासणनक 
मराठीतील भाषेत पुरेशी सांवादसां्थापनक्षमता नसफयाची उदाहरिेही आढळतात हेही नमूद करिे आवश्चयक 
आहे. याबाबत ‘पणरिामकारक सांवादसां्थापानातील यशापयश’ या प्रकरिात सणव्तर व सोदाहरि णववचेन 
करण्यात आले आहे. सांवादसां्थापनक्षमतेच्या या अभावाचा वधे घेत असताना, शब्दाांच्या अपरीचीततेबरोबरच 
शब्दाांची के्षिणवणशष्टता, जोिाक्षरयुक्तता, सामाणजकता, सां्कृतणनष्ठता, वाक्याची दीघगता, सांणमश्रता तसेच 
शलैीचा शब्दबांबाळपिा वरै्रे अनेक भाणषक अांर्भतू कारिे आढळतात.  
 

आधुणनक प्रशासणनक मराठीमधील दुबोधतेबाबतची शासनाची भणूमका समजावनू देताना 
‘शासनव्यवहारात मराठी’ कराांनी असे म्हटले आहे की, सवग मतदाराांना णवणवध शकै्षणिक योजनाांद्वारे व 
सावगणिक प्रबोधनाच्या णवणवध मार्ांनी अणधक प्रर्फभ करिे आवश्चयक आहे (शा.व्य.म., पषृ्ठ ९७ ते ९९). 
‘मराठी’ काराांच्या मते अशा प्रर्फभ व्यक्तींना इतकी उच्च पातळीची भाणषक क्षमता प्राप्त होईल की णवद्यमान 
भाणषक धोरिाांनुसार घिलेली व पुढे घििारी प्रशासणनक मराठी त्याांना दुबोध वाटिार नाही. प्रत्यक्षात हे 
व्यवहायग आहे सकवा नाही हा प्रश्चन बाजूला ठेवला तरी यापूवीच्या प्रकरिाांत णववचेन केफयाप्रमािे काही 
उच्चणशणक्षत व उांचावलेली भाणषक क्षमता र्ाठलेफया प्रर्फभ व्यक्तीनाही प्रचणलत प्रशासणनक मराठी दुबोध का 
वाटते हा प्रश्चन िावलता येत नाही. प्रचणलत प्रशासणनक मराठी काही अांर्भतू दोषाांमुळे दुबोध होते आहे सकवा 
काय आणि त्या भाषेमध्येच काही बदल घिवनू आििे भाषाणवज्ञान दृष्या आवश्चयक आहे सकवा काय हे जािून 
घेिे महत्त्वाचे आहे.  
 

प्रशासणनक मराठीत बोजि शब्द येिे अपणरहायग आहे असे शासनाचे ठाम मत असले तरी प्रशासणनक 
मसुदालेखनासाठी मार्गदशगनपर म्हिून णलणहलेफया ‘प्रशासणनक लेखन’ या ग्रांथाच्या प्र्तावनेत बोजि 
शब्दाांच्या वापर शक्यतोवर टाळण्याची व वाक्ये िोटी, सुटसुटीत णलणहण्याची आवश्चयकता आवजूगन 
प्रणतपाणदली आहे. परांतु तेथेही वाक्ये िोटी म्हिजे णकती शब्दाांची ? बोजि शब्द कशास म्हिाव े? या र्ोष्टी 
सांणदग्धच राणहफया आहेत. त्याखेरीज सवग वाक्ये िोटी-िोटी णलहीत रे्फयास लेखन अणतबाळबोध होईल; 
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तसेच सवग शब्द ‘सोपे’ णलणहिेही अशक्य व अव्यवहायग असून भाषेत काही बोजि व म्हिूनच कठीि वाटिारे 
शब्दही अांतभूगत करिे बरेचदा अपणरहायग होते, हेही खरेच आहे. अशा पणरल््थतीत, या सवग अिचिींची वा 
उणिवाांची दखल घेऊन या दोन्सही घटकाांच्या बाबतीत सुलभतेने वापरता येईल अशी एखादी आव्हानातीत 
व्तुणनष्ठ कसोटी तयार केफयास प्रशासणनक मराठीची सांवादसां्थापनक्षमता व्यल्क्तणनरपेक्ष रीतीने 
जोखण्याच्या दृष्टीने ती उपयुक्त ठरेल.  
 
प्रस्थानपत भाषानिज्ञािातील उपलब्ि कसोया  
 

प्रथम प्र्थाणपत भाषाणवज्ञानाच्या के्षिात भाषेची सांवादसां्थापनक्षमता जोखण्यासाठी अशी एखादी 
कसोटी अल््तत्वात आहे काय व असफयास ती कसोटी प्रशासणनक मराठीत प्रयुक्त करता येईल काय, असा 
शोध घेिे जरूर आहे. आधुणनक मनोभाषाणवज्ञानात वापरात असलेफया क्लोज टे्ट नावाच्या एका चाचिीद्वारे 
भाषेची सांवादसां्थापनक्षमता जोखता आली असती का ? या चाचिीमध्ये प्रथम एखाद्या मजकुरातील काही 
शब्द सकवा ठराणवक क्रमाने (जसे दर णतसरा सकवा दर पाचवा शब्द) काही शब्द र्ाळण्यात येतात. नांतर तो 
मजकूर सांबांणधत व्यक्तीला वाचायला देण्यात येतो व र्ाळलेला शब्द भरायला साांणर्तला जातो. मूळ शब्द 
ओळखता ि आफयास ती ‘चूक’ मानली जाते. अशा चुकाांच्या प्रमािावरून त्या व्यक्तीची भाषाणनर्वमतीची व 
भाषा वापरण्याची क्षमता जोखता येते. थोिक्यात क्लोज टेल्क्नक हे मूलतः भाषा वापरिाऱ्याच्या 
णनर्वमतीक्षमतेची चाचिी घेण्यासाठी वापरण्यात येत असते (णफलीप ए्.िेल, १९७६, प.ृ२२५). असे असले 
तरी णदल्ली णवद्यापीठाच्या भाषाणवज्ञान णवभार्ातफे हाती घेण्यात आलेफया व एका णनयमपुल््तकेची 
सांवादसां्थापनक्षमता जोखण्यासाठी आखण्यात आलेफया एका सांशोधन प्रकफपात इतर अनेक पद्धतींबरोबरच 
हे तांि वापरण्यात आले आहे. त्या णनयमपुल््तकेची वाचनीयता (रीिणबणलटी) व ग्रहिीयता 
(कां प्रीहेन्ससीणबणलटी) मोजण्यासाठी इतर अनेक चाचण्याांबरोबरच ‘क्लोज टे्ट’ ही चाचिी देखील वापरण्यात 
आफयाचे त्या प्रकफपाच्या अहवालात नमूद केलेले आहे (श्रीवा्तव व इतर, १९७८, पाटग एक, प.ृ ५०-५१). या 
णठकािी प्रत्यक्ष भाणषक घटकाांचे मोजमाप करून भाषेची सांवादसां्थापनक्षमता जोखण्यासाठी अशी दुसरी 
कोितीही व्तूणनष्ठ कसोटी उपलब्ध नसफयामुळे ‘क्लोज टे्ट’ चा वापर केला असण्याची शक्यता नाकारता 
येत नाही. कारि प्रत्यक्षात अहवालात नमूद केफयाप्रमािे भाषा वापरिाऱ्याची वाचनक्षमता व ग्रहिक्षमता 
याांमध्ये भाषेचे ्वरूपही प्रणतसबणबत होते, असे र्ृहीत धरून त्याआधारे त्या णवणशष्ट भाषेची वाचनीयता व 
ग्रहिीयता जोखण्यासाठी उपयुक्त ठरलेले ‘क्लोज टेल्क्नक’ हे तांि भाषेच्या सांवादसां्थापनक्षमतेचा व्तुणनष्ठ 
व भाषावैज्ञाणनक अभ्यास करण्याच्या दृष्टीने उपयुक्त ठरिार नाही.  
 

याखेरीज ‘क्लोज टेल्क्नक’ हे मुळात भाषा वापरिाऱ्याची णनर्वमणतक्षमता जोखािारे सकवा वाचकाचा 
प्रणतसाद मोजिारे असे कमी व्तुणनष्ठ व वाचकसापेक्ष तांि आहे. यामुळे हे तांि वापरून णवणशष्ठ णनविक 
व्यल्क्तांद्वारे (इनफामगटसद्वारे) र्ोळा केलेफया माणहतीवरून काढलेले णनष्कषग पूिाथाने व्तुणनष्ठ, सावगकाणलक 
व आव्हानातीत असिार नाहीत.  
 

णनविलेफया व्यक्तींचे णशक्षि, वय, कायगके्षि, आविीचे णवषय, बौणद्धक कुवत, वाचनाचा व ज्ञानाचा 
आवाका, त्या णवणशष्ट वलेची णतची मानणसक अव्था आणि याहीपेक्षा आपफया भाणषक कुवतीबाबत त्या 



 
अनुक्रमणिका 

 

व्यक्तींनी केलेफया अांदाजाची व्तुणनष्ठ सत्यता याांमध्ये दर व्यल्क्तवनीक णभन्नता असिेही शक्य आहे. तसेच 
एकाच व्यक्तीने त्याच भाणषक नमुन्सयबाबत काही कालाांतराने व्यल्क्त केलेली प्रणतणक्रया मूळ प्रणतणक्रयेपेक्षा णभन्न 
असण्याचीही बरीच शक्यता असते. उपरोक्त प्रकफपपाहिीमध्ये चाचिी घेतफयानांतर आढळलेली व्यक्तींची 
प्रत्यक्ष भाणषक कुवत व त्याांनी अांदाज केलेला आपफया कुवतीचा दजा यात बरीच तफावत णदसून आफयाचेही 
प्रकफप अहवालात म्हटले आहे (श्रीवा्तव व इतर, १९७८, पाटग दोन, प.ृ ४३-४६).  
 

महाराष्र शासनाच्या भाषा सांचालनालयातफे राजभाषा वषाच्या णनणमत्ताने मराठीकरिाबाबत हाती 
घेण्यात आलेफया मोणहमेचा भार् म्हिून णवणवध कायालय प्रमुखाांकिे एक प्रश्चनावली पाठणवण्यात आली होती 
असे समजते. त्या प्रश्चनावलीत नवणनर्वमत शब्दपयायाांच्या दुबोधतेबाबत सांबांणधत अणधकाऱ्याांची प्रणतणक्रया 
अजमाणवण्यासाठी एक प्रश्चन अांतभूगत केला होता. अशा तऱ्हेच्या पाहिीमधून णमळिारे णनष्कषगही उपरोक्त 
पणरच्िेदात णवषद केलेफया कारिाांमुळेच पुरेसे व्तुणनष्ठ असिार नाहीत. त्याखेरीज प्रश्चनावलीद्वारे र्ोळा 
केलेफया अशा माणहतीच्या बाबतीत प्रश्चन णवचारिारा व उत्तरे देिारा याांच्यामधील व्यल्क्तर्त सकवा पदणनष्ठ 
सांबांधाांचा पणरिामही प्रभावी ठरिे अशक्य नाही, हे लक्षात घ्यायला हव.े  
 

व्यक्तींची (इनफामगटसची) सांख्या वाढणवफयास व त्याांचे णनविके्षि व्यापक केफयास ही पद्धत 
अणधकाणधक अचूक होऊ शकेल हे खरे असले तरीही ती पद्धत पूिाथाने व्तुणनष्ठ ठरिार नाही. तसेच अशा 
प्रकारच्या पाहिीद्वारे त्या त्या व्यक्तींच्या दृष्टीने त्या भाषेची वाचनीयता व ग्रहिीयता व्यक्त होऊ शकेल. परांतु 
भाषेची सांवादसां्थापनक्षमता जोखता येिार नाही. भाषेची वाचनीयता व ग्रहिीयता ही ग्रहिकता सापेक्ष बाब 
असते. वाचकाच्या दृष्टीने शब्दाांची अपणरणचतता, णवषयाची व कफपनाांची रुक्षता वा रोचकता, उत्तम 
भाषेबद्दलच्या णतच्या कफपना, त्या व्यक्तीची भाषाणवषयक क्षमता (लँग्वजे काांणपटन्सस) अणधक णनर्िीत असते. 
यामुळे कोित्याही व्यक्तींच्या सांदभांणशवाय सकवा व्यक्तींची मदत घेतफयाणशवाय काही भाणषक कौशफयाच्या 
णववणक्षत पातळीशी भाषेच्या सांवादसां्थापनक्षमतेची साांर्ि घालिे शक्य आहे.  
 
व्यापक प्रय क्तीच्या िस्त निष्ठ कसोटीची निकड  
 

आधुणनक प्रशासणनक मराठीशी सांबांध येिाऱ्या सहभार्ी व्यल्क्तांमध्ये उच्चणशणक्षत, प्रणशणक्षत, अधगणशणक्षत 
अशा सवग प्रकारच्या णवणवध प्रौढ स्त्ी-पुरुषाांचा समावशे असफयामुळे, मराठी मातृभाषा असिाऱ्या णनजभाणषक 
प्रौढ व्यक्तीच्या मूळभतू भाणषक जाणिवेशी जुळत्या अशा पातळीची सांवादसां्थापनक्षमता त्या मराठीत असेल 
तरच णत सवांना आकलन होईल. ही जुळती पातली कोिती हे णनणित करिारी कसोटी शोधिे आवश्चयक होते. 
त्याखेरीज प्रशासणनक मराठी ही प्रशासनाच्या अांतर्गत णवणवध ्तराांवर, णवणवध प्रयोजनाांसाठी व णवणवध 
प्रकाराांच्या लेखनासाठी वापरली जात असफयामुळे व त्या णवणवध के्षिातील सहभार्ी वरे्वरे्ळे असफयामुळे त्या 
सवग र्टाांतील भाषेची दुबोधता जोखण्यास वापरता येईल अशी व्यापक प्रयुक्तीची क्षमता (वाइि 
अल्प्लकेणबणलटी) असलेली कसोटी शोधून काढण्याची णनकिही तीव्रतेने भासत होती.  

 
थोिक्यात वर नमूद केलेफया कारिाांमुळे, प्रशासणनक मराठीच्या सांवाद सां्थापनक्षमतेच्या सांदभात 

व्तुणनष्ठ कसोटी तयार करताना, भाणषक व्यवहारातील सहभार्ी व्यक्तींच्या मदतीणशवाय वापरता येईल अशी 



 
अनुक्रमणिका 

 

व्यल्क्तणनरपेक्ष, भाषेच्या मूळ ्वरूपाबाबत आिाखे बाांधून ठरणवलेली पद्धत वापरिे आवश्चयक वाटत होते. 
णवणशष्ट णनविक व्यक्तींना एखादा नमुद समजतो सकवा नाही याचा शोध घेण्यापेक्षा तो मजकूर अपेणक्षत भाणषक 
क्षमता असिाऱ्या व्यक्तीला समजेल इतपत सांवादसां्थापनक्षम आहे सकवा नाही, णवणशष्ट पातळीइतका 
सांवादसां्थापनक्षम आहे सकवा नाही हे व्तुणनष्ठपिे ठरणवता येईल अशी कसोटी णनमाि करिे आवश्चयक होते.  

 
भाषेतील दुबोधता मुख्यत्वेकरून शब्दाांचा कठीिपिा आणि वाक्याांची दीघगता याांमुळे येते हे यापूवी 

नमूद केलेले आहेच. भाषावैज्ञाणनकदृष्या, शब्द सां्कृतणनष्ठ आहे की परभाषेतील आहे ? तो पणरणचत व रूढ 
आहे की परभाषेतील आहे ? तो पणरणचत व रूढ आहे णक अपणरणचत व नवणनर्वमत आहे ? सामाणसक आहे णक 
केवल आहे? या कोित्याही बाबीपेक्षा तो उच्चारण्यास सोपा आहे की नाही म्हिजेच जोिाक्षरयुक्त आहे सकवा 
नाही आणि तो अक्षरसांख्येत दीघग आहे की लहान यावर शब्दाचा अांर्भतू कठीिपिा अवलां बनू असतो. 
त्याचप्रमािे वाक्याची णमश्रता वा सांयुक्तता याांपेक्षाही त्याची दीघगता ही पे्रषकास णनर्वमतीच्या दृष्टीने व 
ग्रहिकत्यास आकलनाच्या दृष्टीने अणधक िासदायक ठरते. यामुळे प्र्तुत सांशोधनात तयार केलेफया 
कसोटीमध्ये कोित्याही मजकुरातील अनेकाक्षरी दीघग शब्दाांचे प्रमाि व वाक्याांची दीघगता या घटकाांचा णवचार 
केला आहे.  
 

भाषा सां्थापनक्षम व्हावी म्हिून भाषेत सुबोधता असावी, म्हिजेच वाक्ये िोटी व सुटसुटीत असावीत 
व शब्द सोपे असावते असे सामान्सयतः म्हटले जाते. परांतु भाषेत वाक्ये िोटी िोटी असावीत व शब्द सोपे 
योजावते याचा अथग दीघग वाक्ये असूच नयेत सकवा सवग कठीि शब्द टाळावते असा मानता येिार नाही. कारि 
तसे केफयास, याआधी उल्लेखफयाप्रमािे ते णलखाि अणतबाळबोध, पोरकट ठरेल. उत्तम प्रतीच्या लेखनात 
वाक्यरचनेची दीघगता व णमश्रता याांत णवणवधता असते; तसेच काही कठीि शब्दही अपणरहायग व आवश्चयक म्हिून 
वापरले जािे उणचत असते याचीही दखल प्र्तुत कसोटी तयार करताना घेतली आहे. यामुळेच प्र्तुत 
कसोटीसाठी भाणषक घटकाांचे णवश्लेषि करताना, कठीि शब्दाांचे शकेिा प्रमाि आणि वाक्याची सरासरी लाांबी 
याांचे मोजमाप केले आहे.  
 
इंग्रजी भाषेतील द बोितेचा िस्त निष्ठ अभ्यास  
 

भाषेच्या सुबोधतेबाबत व्तुणनष्ठ चाचिी करण्याचे प्रयत्न मराठी भाषेच्या सांदभात अद्याप झालेले 
नसले तरी इांग्रजी भाषेच्या सांदभात माि याबाबत बरेच सांशोधन झालेले असून त्या सांशोधनाचा प्रत्यक्ष 
व्यवहारात वापरही केला रे्ला आहे. या सांशोधनात रुिॉफफ फ्लेश व रॉबटग र्सनर् या दोन सांशोधकाांचा ससहाचा 
वाटा आहे. या दोघाांनी भाषेचे रु्िधमग जोखण्यासाठी व्तुणनष्ठ कसोया तयार केफया आहेत. हे लक्षात घेऊन 
मराठी भाषेसाठी अशी कसोटी तयार करण्यापूवी या सांशोधनाची तोंिओळख मी करून घेतली. भाषेचे 
व्याकरि व रचनात्मक पद्धती वरे्ळी असफयामुळे पििारे फरक वार्लते तरी भाषेची मूलभतू तत्त्व,े प्रयोजने व 
मािसाच्या भाणषक वापरामार्ील मानणसक घिि ही जर्ाच्या पाठीवर सवगि सारखीच असिे ्वाभाणवक 
असफयामुळे अशा पणरचयानांतर काही मार्गदशगक सूि णमळण्याची बरीच शक्यता होती.  
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फ्लेश याांनी आपफया सांशोधनानांतर, भाषेची रोचकता (हाऊ इांटरेल््टांर्) व सुकरता (हाऊ ईझी) 
शोधून काढिारी कसोटी तयार केली (फ्लेश, १९४६, द आटग ऑफ प्लेन टाक) त्याांच्या सूिामध्ये व चाचिीच्या 
उणद्दष्टात अांतभूगत असलेला ‘रोचकता’ हा रु्िधमग प्रशासणनक मराठीकिून फारसा अपेणक्षत नाही. यामुळे फ्लेश 
याांचे आिाखे वा णवशलेेषिपद्धती प्रशासणनक मराठीच्या सांदभात फारशी उपयुक्त वा मार्गदशगक ठरिार नाही 
असे लक्षात आले.  

 
फ्लेश याांच्या सांशोधनातील मुलभतू तत्त्व ेणवचारात घेऊन आिखी सांशोधन करून र्सनर् याांनी भाषेची दुबोधता 
जोखण्यासाठी शोधून काढलेली पद्धत अणधक व्तुणनष्ठ, वापरसुलभ व साणध आहे असे णदसून येते (रॉबटग 
र्सनर्, १९५२, द टेल्क्नक ऑफ ल्क्लअर रायसटर्). मराठी भाषेसाठी व्तुणनष्ठ कसोटी तयार करताना याांच्या 
सांशोधनाचा बराच उपयोर् झाला.  
 

भाषेची दुबोधता व्यक्त करण्यासाठी र्सनर् याांनी फॉर् हा अथगवाही समपगक शब्द वापरला आहे व 
भाषेची दुबोधता णनदर्वशत करिाऱ्या णनदेशाांकास फॉर् इांिेक्स असे सांबोधले आहे. पािात्य देशात फॉर्मुळे 
अर्दी जवळची व्तूदेखील णदसेनाशी होते. हे फॉर् म्हिजे धुके जसजसे कमी होईल तसतशी व्तू दृश्चयमान 
होत जाते. तद्वतच भाषेतील दुबोधता दूर झाली की भाषेचा र्ाभा म्हिजे पे्रषिकत्यांच्या मनात अणभपे्रत 
असलेला अथग ग्रहिकत्यास जसाच्या तसा ्पष्टपिे समजेल असे त्याांना सुचवायचे असाव.े  
 
ििीि तयार केलेली िस्त निष्ठ कसोटी  
 

आधुणनक प्रशासणनक मराठीच्या येथवरच्या अभ्यासातून णमळालेफया णनष्कषांना व्तुणनष्ठ पद्धतीने 
केलेफया अभ्यासाद्वारे दुजोरा णमळतो का ते पाहण्यासाठी मी मराठी भाषेकणरता अशीच एक व्तुणनष्ठ कसोटी 
तयार केली आहे. जोिाक्षरयुक्त शब्द उच्चारण्यास व वापरण्यास कठीि असतो आणि वाक्याची लाांबी जसजशी 
वाढत जाते तसतसे ते समजण्यास कठीि होत जाते, या मूलभतू सत्याच्या पायावर ही कसोटी आधारलेली 
आहे. म्हिून प्र्तुत कसोटी तयार करताना नमुन्सयाांतील वाक्याांची दीघगता व कठीि शब्दाांचे प्रमाि या दोन 
घटकाांचा णवचार केला आहे व त्याांच्या आधारे भाषेतील दुबोधतेचा णनदेशाांक काढण्याची पद्धत तयार केली 
आहे.  
 

घटकांचे मोजमाप 
िाक्यांची सरासरी लांबी  
 

िाक्याचे निकष : कमीत कमी एक सांपूिग णवचार व्यक्त करिाऱ्या शब्दसमूहास वाक्य म्हटले जाते. 
म्हिून वाक्याांची सांख्या मोजताना णवरामणचन्सहाांवर अवलां बनू न राहता वाक्याचा अथग पूिग होत आहे सकवा नाही 
हे पाणहले आहे. उदाहरिाथग : नमुना क्र. सू-६-मध्ये “ज्याअथी....” ने सुरु होिाऱ्या प्रत्येक पोटवाक्यानांतर 
पूिगणवराम आहे ; परांतु ह्या सवग पोटवाक्याांचा अथग ‘त्याअथी....” ने सुरु होिारे प्रधानवाक्य सांपफयाखेरीज पूिग 
होत नाही हे लक्षात घेऊन सवग र्ौि पोटवाक्ये व प्रधान वाक्य णमळून एक पूिग वाक्य झाले असफयाचे लक्षात 
घेतले आहे.  
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शब्दसंख्या आनण िाक्यांची लांबी : येथे वाक्याांची लाांबी त्याांतील एकूि शब्दसांख्ये वरून ठरणवली आहे. 
वाक्याांतील अक्षरसांख्येवरूनही त्याांची लाांबी मोजता आली असती, परांतु वाक्याच्या सांवादसां्थापनक्षमतेच्या 
सांदभात णनरथगक अक्शाराांपेक्षा अथगपूिग शब्द अणधक महत्त्वाचे असफयामुळे ‘शब्दसांख्या’ हीच आधारभतू मानली 
आहे. अणधक अक्षराांनी युक्त अशा दीघग शब्दाांचे वाक्य प्रत्यक्षात कमी अक्षराांनी युक्त अशा शब्दाांच्या वाक्यापेक्षा 
मोठे असूनही, या पद्धतीने दोन्सही वाक्याांची लाांबी सारखीच आहे असा णनष्कषग णनघतो. ही उिीव या पद्धतीत 
आहे याची जािीव असूनही अणधक अक्षराांनी युक्त शब्दाांमुळे येिारी दुबोधता कठीि शब्दाांची व्याख्या ठरवताना 
णवचारात घेतली असफयाने येथे त्याची दाखल घेण्याची र्रज नाही असे ठरणवण्यात आले.  
 

शब्दसंख्येची मोजणी : १) शब्दसांख्या मोजताना, णलखािात ज्या पद्धतीने शब्दाांचे लेखन केले रे्ले 
आहे त्यावरून शब्दसांख्या मोजली आहे. उदाहरिाथग : जेथे ‘अशा रीतीने’ हा शब्द ‘अशारीतीने’ या पद्धतीने 
णलणहला रे्ला असेल तेथे तो एक शब्द म्हिून मोजला आहे. दुसऱ्या णठकािी तोच शब्द ‘अशा रीतीने’ असा 
तोिून णलणहला रे्ला असेल तेथे ते दोन वेर्ळे शब्द म्हिून मोजले आहेत.  
 

२) जोिरेषेमुळे बनलेला जोिशब्द वा जोिअांक एक शब्द असफयाचे मानले आहे. उदाहरिाथग : पोट-
कलम, पास-बुक, १२-३० (वा), १९७७-७८ हे जोिशब्द वा जोिआकिे एक शब्द म्हिून मोजले आहेत. माि, 
शब्द व अांक याांची जोिी सकवा जोिरेषेने जोिलेले तीन अांक ्वतांि शब्द म्हिून मोजले आहेत. उदाहरिाथग : 
मुांबई-२१ – दोन शब्द; ५-३-१९७७ सकवा ५-३-७७ हे तारखेचे तीन अांक वरे्वरे्ळे शब्द म्हिून मोजले आहे.  
 

३) मजकुरात अांकाांमध्ये णलणहलेफया सांख्याांनी युक्त शब्द आफयास सांख्या व शब्द हे दोन ्वतांि शब्द 
म्हिून मोजले आहेत.  
 
कठीण शब्दांचे शेकडा प्रमाण  
 

शब्दांचा अंगभूत कठीणपणा : भाषेतील कठीि शब्दाांचे शकेिा प्रमाि ठरणवण्यात पणहला टप्पा म्हिून 
शब्दाचा अांर्भतू कठीिपिा कशात आहे ते णनणित करून, मराठीची प्रकृती व जििघिि णवचारात घेऊन 
काही णनकष तयार करिे आवश्चयक होते. शब्दाच्या अथाचा सोपेपिा हा व्यल्क्तसापेक्ष व म्हिूनच व्यक्तीणनष्ठ 
असतो, तर शब्दाच्या उच्चाराचा सोपेपिा हा अांर्भतू व म्हिूनच पूिगतः व्तुणनष्ठ असतो. व्यवहारानुसार 
व्यक्तीची भाणषक क्षमतेची पातळी वाढत रे्ली तर जनता नवीन अथग समजावनू घेईल, नवीन सांकफपना व्यक्त 
करिारे नवीन शब्द भाषेत पचणवले जातील अशी अपेक्षा ठेविे रा्त आहे. परांतु भाषा वापरिाऱ्याांनी णकतीही 
उच्च णशक्षि घेतलेले असले तरी उच्चारदृष्या िासदायक असिारा शब्द उच्चारण्यास सोपा व वापरसुलभ 
ठरिार नाही. शब्दाच्या वापराने शब्द पणरणचत होतो. पणरचयाने तो रूढ होतो हे खरे; परांतु हा वापर सातत्याने 
होण्यासाठी तो शब्द उच्चारण्यास सोपा असावा लार्तो हे ध्वणनणवचारातील प्रमुख तत्त्व आहे. यामुळे 
ध्वनीणवज्ञानदृष्या उच्चारसुलभ शब्दच वापरले जाऊन रूढ होतात; जोिाक्षरयुक्त व दीघग शब्द उच्चारण्यास 
कठीि असतात व असे कठीि शब्द रूळणवण्याचा अट्टाहास केफयास त्याांची अपभ्रष्ट रूपे प्रचारात येतात. 
भाषाणवज्ञानातील ही प्र्थाणपत तत्त्वे शब्दाांचा अांर्भतू कठीिपिा ठरणवताना नजरेआि करून चालिारी 
नाहीत. इांग्रजी भाषेच्या लेखनात काही अक्षरे अनुच्चाणरत राहतात तसे मराठीच्या लेखनाच्या बाबतीत होत 
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नाही. मराठी भाषेच्या बाबतीत देवनार्री णलपीमध्ये क्ष, ज्ञ याांसारखे अपवाद वर्ळता प्रायः एका उचचारासाठी 
एक विग अशी पद्धत असफयामुळे शब्दातील अक्षराांच्या सांख्येवरूनच त्याांची उच्चारातील दीघगता ठरवता येते. 
तसेच देवनार्रीमध्ये जोिाक्षरलेखनही असफयामुळे शब्दाची जोिाक्षरयुक्तता ही त्याच्या उच्चारासाठी 
लार्िाऱ्या अणतणरक्त प्रयासाांची द्योतक ठरते. सहदी कोशकार िॉ.रघुवीर याांनी आपफया एका भाषिात 
पाणरभाणषक शब्दाांची अक्षरात लाांबी व जोिाक्षरयुक्तता याांवर काही णनबधं वा कमाल मयादा घालिे आवश्चयक 
आहे असे प्रणतपाणदले आहे (रघुवीर, १९७२/७३, अनुवाद, प.ृ ११/१२). या सवग बाबींचा णवचार करून, शब्दाची 
अक्षरसांख्येतील लाांबी आणि त्याची जोिाक्षरयुक्तता या दोन्सही बाबी णवचारात घेऊन शब्दाच्या कठीिपिाचे 
णनयम तयार केले आहेत.  
 

मराठी भाषेत णवभक्तीप्रत्यय, आख्यात प्रत्यय, शब्दयोर्ी अव्यये या व्याकरणिक याांणिक घटकाांमुळे 
मूळ शब्दाच्या लाांबीत वाढ होत असते. त्याचप्रमािे मूळ शब्दाचे सामान्सय रूप होताना बरेचदा जोिाक्षर तयार 
होत असते. उदाहरिाथग : घोिा व मार्िे या मूळ शब्दाांची घोड्यास, घोड्यावर ही सकवा मार्तील, 
मार्ण्यासाठी ही रूपे मूळ शब्दाहून दीघग व जोिाक्षरयुक्त झाली आहेत. अशा णदघगतेमुळे व जोिाक्षरयुक्तते मुळे 
मूळ शब्दाच्या अांर्भतू कठीिपिा बदलत नसतो. हे लक्षात घेऊन कठीि शब्द ठरणवताना णनयमात नमूद 
केलेले अपवाद वर्ळून मूळ शब्द हा आधारभतू मानला आहे.  
 

कठीण शब्दाचे नियम : कठीि शब्द ठरणवण्यासाठी पाच मूलभतू णनयम णनणित केले आहेत.  
 

१) काठी शब्द ठरणवण्यासाठी मूळ शब्दाची अक्षरसांख्येत लाांबी व जोिाक्षरयुक्तता हे दोन रु्िधमग 
णवचारात घेतले आहेत.  
 

२) अॅ, ऑ, ऋ व लृ हे ्वर व त्याांनी युक्त व्यांजने ही कठीि अक्षरे म्हिून जोिाक्षरे मानली आहेत. 
उदाहरिाथग : ‘सॉणलणसटर’ मधील सॉ सकवा ‘बॉणर्टर’ मधील ब,ॅ ‘्मृती’ मधील ्मृ, ‘क्लृप्ती’ मधील क्लृ.  
 

३) अनु्वाराऐवजी णवकफपाने परसविग येत असेल तेथे परसविामुळे जोिाक्षरत्व येते असे मानलेले 
नाही. उदाहरिाथग : ‘टेंिर’ मधील ‘ण्ि’ हे जोिाक्षर मानलेले नाही. माि ‘चान्सस’ मधील ‘न्सस’ जोिाक्षर मानले 
आहे.  
 

४) शब्दाची लाांबी मोजताना णवभल्क्तप्रत्यय, आख्यातप्रत्यय वा शब्दयोर्ी अव्यय याांमुळे वाढलेली 
लाांबी, पुढील णनयमावलीत नमूद केलेले अपवाद वर्ळता, णवचारात घेतलेली नाही.  
 

५) शब्दाचे सामान्सयरूप वा अनेकवचन झाफयामुळे येिारी जोिाक्षरयुक्तता णवचारात घेतलेली नाही.  
 

वरील पाच णनयम लक्षात घेऊन कठीि शब्द ठरणवण्यासाठी पुढीलप्रमािे णनयमावली णनणित केली :  
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१) चार सकवा त्याहून अणधक अक्षरे असलेले सवग शब्द कठीि शब्द मानले. उदाहरिाथग : तहसील, 
परवानर्ी.  
 

२) ज्या तीनअक्षरी शब्दाांतील एक वा अणधक अक्षरे जोिाक्षरे असतील ते सवग शब्द कठीि शब्द मानले. 
उदाहरिाथग : सांलग्न, प्रदान, साप्ताह.  
 

३) ज्या दोनअक्षरी शब्दाांतील दोन्सही अक्षरे जोिाक्षरे असतील ते सवग शब्द कठीि शब्द मानले. 
उदाहरिाथग : प्रश्चन, दृष्टी, पृष्ठ, प्राप्ती.  
 

४) ज्या दोनअक्षरी शब्दाांतील एकच अक्षर जोिाक्षर असेल, परांतु त्या जोिाक्षरात दोनहून अणधक 
व्यांजने अांतभूगत असतील ते सवग शब्द कठीि शब्द मानले आहेत. उदाहरिाथग : राष्र, ज्ञान, ्मृती  
 

५) ज्या एकाक्षरी शब्दाांतील जोिाक्षर असेल ते सवग शब्द कठीि मानले आहेत. उदाहरिाथग : श्री., क्र.  
 

६) अांकाांच्या बाबतीत चार वा त्याहून अणधक आकड्याांनी बनलेले सवग अांक कठीि शब्द मानले आहेत. 
उदाहरिाथग : १९७५ हा कठीि शब्द मानला.  
 

७) ज्या जोिशब्दाांतील एक वा अणधक घटक शब्द वरील णनयम १ ते ६ अनुसार कठीि असतील ते 
सवग जोिशब्द कठीि मानले आहेत. उदाहरिाथग : पोट-कलम हा शब्द सोपा मानला आहे. शाळा-प्रमुख हा 
कठीि शब्द मानला आहे. १९७७-७८ हा जोिशब्द कठीि मानला आहे.  
 

८) णक्रयापदाांची जी अणनयणमत रूपे जोिाक्षरयुक्त होतात त्याांना जोिाक्षरयुक्ततेचे णनयम लार्ू केले 
आहेत. उदाहरिाथग : घ्याव्यात, नव्हता हे शब्द कठीि मानले आहेत.  
 

९) शब्दयोर्ी अव्ययुक्त शब्दातील शब्दयोर्ी अव्यय जोिाक्षरयुक्त असेल तर सांपूिग शब्दाला 
जोिाक्षरयुक्ततेचा णनयम लार्ू केला आहे. तसेच शब्दयोर्ी अव्यय तीनहून अणधक अक्षराांनी बनलेले असेल तर 
त्याने युक्त असिारा शब्द कठीि मानला आहे. उदाहरिाथग : याद्वारे, केफयाबद्दल, यापलीकिे हे शब्द कठीि 
मानले आहेत.  
 

१०) णवभल्क्तयुक्त कुदन्सताच्या बाबतीत शब्दाच्या जोिाक्षरयुक्तातेच्या णनयमासाठी सामान्सय रुपामुळे 
आलेली जोिाक्षरयुक्तता णवचारात घेतलेली नाही. माि लाांबीचा णनयम लार्ू करताना मुलभतू णनयम ५ ला 
अपवाद करून सांपूिग कुदांत हा एक शब्द मानला आहे. उदाहरिाथग : ‘देण्यात’ हा शब्द सोपा मानला आहे, पि 
‘करण्यात’, ‘असफयास’ हे शब्द चार अक्षरी म्हिून कठीि मानले आहेत.  
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११) शब्दयोणर् अव्यययुक्त कुदन्सताांच्या बाबतीत लाांबीचा णनयम लार्ू करताना मूळ कुदांत व मूळ 
शब्दयोर्ी अव्यय याांची लाांबी ्वतांिपिे णवचारात घेतली आहे. उदाहरिाथग ‘करण्यासाठी’ हा शब्द सोपा 
मानला आहे. पि ‘करण्यापणलकिे’, ‘पाठवण्यासाठी’ हे कठीि मानले आहेत.  
 

१२) शब्दयोर्ी अव्यययुक्त शब्दास आिखी प्रत्यय लार्ून झालेफया शब्दाच्या बाबतीत सांपूिग शब्दास 
लाांबीचा व जोिाक्षरयुक्ततेचा णनयम लार्ू केला आहे. उदाहरिाथग : ‘याबाबतच्या’ हा शब्द कठीि मानला 
आहे.  
 
प्रमािेक (िॉम्पसस) ि त्यांच्याशी त लिा  
 

वरील प्रकारे सवग नमुन्सयाांचे णवश्लेषि केफयानांतर प्रशासणनक मराठीमध्ये आढळलेली वाक्याची 
सरासरी लाांबी व कठीि शब्दाांचे शकेिा प्रमाि सामान्सय (नॉमगल) मराठी भाषेच्या तुलनेने अणधक आहे काय व 
असफयास णकसी अणधक आहे याचा अांदाज घेण्यासाठी, प्रथम मराठी भाषेची सवगसामान्सय सांवादसां्थापानक्षमता 
ठरवण्यासाठी काही प्रमािके ठरविे आवश्चयक होते.  
 
प्रस्थानपत प्रमाणकांचा अभाि  
 

प्रशासणनक मराठी भाषेच्या सांदभातच नव्हे, तर सवगसाधारि मराठी भाषेच्या सांदभातही प्रौढ 
व्यक्तीच्या दृष्टीने प्रमाि मराठीची सवगसामान्सय सांवादसां्थापानक्षमता. त्यासाठी अणभपे्रत असिारी सामान्सय 
भाणषक क्षमता याबाबत मनोभाषाणवज्ञानात सांशोधन होऊन काही प्रमािके ठरणवण्यात आली सफयाचे आढळत 
नाही. बालवयात वाढत्या वयानुसार वा णशक्षिानुसार वाढत जािाऱ्या भाणषक कुवतीबाबत म्हिजेच 
पूवगप्राथणमक व प्राथणमक शाळेतील बालकाच्या भाणषक णवकासाबाबत मुांबई येथे भाणषक प्रयोर्शाळेत थोिेफार 
सांशोधन झाले आहे. परांतु त्याचा प्रशासणनक मराठीची सांवादसां्थापानक्षमता जोखाण्याच्या दृष्टीने फारसा 
उपयोर् होिार नाही असे लक्षात येते. कारि प्रशासणनक मराठी मधील सहभार्ी म्हिजे पे्रषिकता व 
ग्रहिकता हे प्रौढ वयाचे व णवणवध शकै्षणिक पातळीवरील व दज्याचे आहेत.  
 
शालेय पाठ्यप स्तकांचा प्रमाणके म्पिणूि आिार  
 

वर नमूद केफयाप्रमािे मराठी भाषेच्या सांदभात सांवादसां्थापानक्षमतेच्या चाचिीसाठी आधारभतू 
मानता येतील अशी कोितीही प्र्थाणपत प्रमािके न आधाफयामुळे प्र्तुत ग्रांथात प्रकरि तीनमध्ये प्रशासणनक 
मराठीची सवगसाधारि मराठीशी तुलना करण्यासाठी वापरलेले क्रणमक पाठ्यपु्तकातील नमुनेच सामान्सय 
सांवादसां्थापानक्षमता व्यक्त करिारी प्रमािके असफयाचे मानले आहे. महाराष्र राज्यात माध्यणमक 
शाळेमधील णवद्यार्थ्यांसाठी, मराठी भाषेच्य प्रथम भाषा या सतरावरील अभ्यासाकणरता लावलेफया या क्रणमक 
पाठ्यपु्तकाांतील वचे्याांची णनवि करताना सांबांणधत अनुभवी णशक्षकाांनी व णशक्षिशास्त्ज्ञाांनी णवद्यार्थ्यांच्या 
सवांर्ीि णवकासाची णवचाराप्रमािेच णवद्यार्थ्याची णवणवध भाणषक कौशफये आणि त्याांचे आकलनसामर्थ्यग 
णवचारात घेतले आहे असे त्या पु्तकाांच्या प्र्तावनेत नमूद केलेले आहे (उपासनी, १९७३, प्र्तावना, कुमार 
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भरती : पु्तक पणहले). यामुळे ही पाठ्यपु्तके ्वाभाणवकतःच भाषेच्या ग्रहिकात्यगच्या दृष्टीने, 
भाषाणवज्ञानदृष्या क्रमवार गे्रिेि पाठ्यपु्तके आहेत असे म्हिता येते. म्हिून इयत्ता सातवी, आठवी, नववी व 
दहावी या इयत्ताांसाठी प्रथम भाषा या ्तरावरील अभ्यासासाठी नेमलेफया पाठ्यपु्तकाांतील वचे्याांमधील 
यादृल्च्िक नमुन्सयाांचा प्र्तुत कसोटीसाठी प्रमािके म्हिून वापर केला आहे.  
 
स लभ गनणती सूत्र नसद्ध करणे :  
द बोिता-निदेशांकामध्ये इयात्तािार क्रमाची सांगड  
 

पाठ्यपु्तकाांतील उपरोक्त नमुन्सयाांचे यापूवी नमूद केलेफया पद्धतीने व णनयमाांनुसार णवश्लेषि केले. 
अशा णवश्लेषिानांतर वाक्याांची सरासरी लाांबी व कठीि शब्दाांचे शकेिा प्रमाि या दोन्सही घटकाांच्या बाबतीत 
इयात्तावार चढता क्रम णदसून आला. म्हिजेच जसजसा वरच्या इयते्तमधील भाणषक अभ्यासाचा णवचार करावा 
तसतशी अभ्यासभतू भाषा वाक्यरचना व शब्दयोजना या दोन्सही बाबतींत अणधकाणधक कठीि होत जाते असे 
ठरले. प्र्तुत पु्तके ही क्रमवार पु्तके आहेत या र्ृहीत तत्त्वाला व्तुणनष्ठ मोजमापाद्वारे अशा रीतीने दुजोरा 
णमळाला.  
 

वाक्याांची सरासरी लाांबी व कठीि शब्दाांचे शकेिा प्रमाि याांची बेरीज इयत्ता सातवी, आठवी, नववी व 
दहावी याांच्या बाबतींत अनुक्रमे २७.६९ (A), ३४.७४ (B), ३६.९४ (C) व ४१.८५ (D) अशी चढत्या क्रमाने 
आली. या क्रमावर दुबोधातेची साांर्ि भाषेच्या दुसऱ्या कोित्याही नमुन्सयाच्या दुबोधातेशी घालता यावी म्हिून 
इयत्ता व उपरोक्त बेरजा याांचे एक समीकरि माांिले : (A) + (B) + (C)+ (D) रु्णिले (X) = ७ + ८ + ९ 
+ १०. या समीकरिात वरील सकमती भरून ते सोिवले आणि (X) या ल््थर रु्िकाची सकमत काढली. ती 
आकिेमोि पुढील प्रमािे :  
 

(२७.६९ + ३४.७४ + ३६.९४ + ४१.८५) रु्णिले (X) = ३४  
 (X) = ३४ भाणर्ले १४१.२२ = ०.२४  
अशा रीतीने (X)या ल््थर रु्िकाची सकमत ०.२४ इतकी येते.  

 
द बोिता-निदेशांकाचे सूत्र ि ताळा  
 

वरील ल््थर रु्िाक आणि णवश्लेषिात वापरलेले दोन भाणषक घटक याांच्या आधाराने कोित्याही 
भाणषक नमुन्सयाांमधील दुबोधता व्यक्त करिारा दुबोधता णनदेशाांक काढण्यासाठी पुढीलप्रमािे सूि तयार केले 
आहे :  
 

(वाक्याांची सरासरी लाांबी + कठीि शब्दाांचे शकेिा प्रमाि) x ०.२४ = दुबोधता-णनदेशाांक  
 

वरील सूिाचा वापर करून प्रमािके मानलेफया नमुन्सयाांचा दुबोधता-णनदेशाांक काढला. ताळा 
केफयानांतर क्रणमत पाठ्यपु्तकाांतील या नमुन्सयाांचा इयात्तावार काढलेला दुबोधता-णनदेशाांक त्या त्या इयाते्तशी 
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जुळता असफयाचे णदसून आले. दुसऱ्या शब्दाांत साांर्ायचे तर, हा इयात्तावार दुबोधता-णनदेशाांक दहावीचा 
सुमारे १०, नववीचा सुमारे ९, आठवीचा सुमारे ८ व सातवीचा सुमारे ७ असा क्रमवार येतो.  
 

या पद्धतीने काढलेला दुबोधता-णनदेशाांक महाराष्रातील शकै्षणिक इयात्ताांशी जुळता असफयामुळे, 
प्रशासणनक मराठी भाषेच्या कोित्याही नमुन्सयाचा या सूिानुसार येिारा दुबोधता-णनदेशाांक १० असेल सकवा 
त्याहून कमी असेल तर तो नमुना, महाराष्रात पणहफया ्तरावरील भाषा म्हिून मराठीचे णशक्षि इयत्ता 
दहावीपयंत घेतलेफया कोित्याही व्यक्तीस समजेल असा सांवादसां्थापनक्षम आहे असे म्हिता येईल. 
णनदेशाांक जसजसा वाढत जाईल तसतशी भाषा अणधकाणधक दुबोध सकवा सांवादसां्थापानास अक्षम होत 
चालली आहे, असे ठरवता येईल.  
 
प्रस्त त अभ्यासात द बोिता-निदेशांक सूत्राची प्रय क्ती :  
िम न्यांची द बोिता जोखणे  
 

व्तुणनष्ठ अभ्यासासाठी घेतलेफया नमुन्सयाांपैकी पणरणशष्ट तीनमध्ये अांतभूगत केलेफया आधुणनक 
प्रशासणनक मराठीच्या णनविक नमुन्सयाांचे, वरील सूिाचा वापर करून काढलेले दुबोधता-णनदेशाांक त्या त्या 
नमुन्सयाांच्या खाली सांबांणधत णवश्लेषिाच्या आकिेवारीसह नमूद केले आहेत.  
 

याखेरीज व्तुणनष्ठ अभ्यासासाठी घेतलेफया सवग म्हिजे एकूि एकश ेिेपन्न नमुन्सयाांच्या दुबोधतेबाबत 
या कसोटीद्वारे केलेफया अवलोकानाचे णनष्कषग णजज्ञासू व अभ्यासू वाचकाांना उद्बोधाक वाटतील असे वाटते. 
म्हिून येथे त्याांची दुबोधताणवषयक माणहती देखील तक्ता व दांिालेख याांच्या ्वरुपात णदली आहे. [तक्ता क्र. 
दोन (एक) – दांिालेख क्र. दोन (एक) व दोन (दोन)]. मतदाराांचे अपेणक्षत सावगणिक णशक्षि आणि सरकारी 
प्रशासन यांििेतील मसुदालेखनाचे प्रारांणभक व प्राथणमक काम करिाऱ्या णलणपक वर्ात नेमिूक णमळण्यासाठी 
णकमान आवश्चयक णशक्षि हे दहाव्या इयते्तपयंतचे आहे. या दोन बाबी लक्षात घेऊन प्रशासणनक मराठीच्या 
सांदभात ‘दहा’च्या लर्तवरचा दुबोधता णनदेशाांक हा धोक्याचा कां दील मानला आहे.  
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तक्ता क्रमांक दोि (एक) : िम िा-प्रकारिार द बोिता – निदेशांक ि संबंनित निश्लेषण 
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दंडालेख क्रमांक दोि (एक) 
 
प्रशासणनक मराठी व सवगसाधारि मराठी याांतील वाक्याांच्या शब्दसांख्येतील णदघगतेच्या वारांवारततेचे र्टवार 
तुलनात्मक दशगन घिणविारा जोिदांिालेख (histogram)  
 
प्र शासणनक मराठीतील दीघग वाक्याांची  
वारांवारता, र्टवार शकेिा प्रमाि  
  
सवगसाधारि मराठीतील दीघग वाक्याांची  
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वारांवारता, र्टवार शकेिा प्रमाि  
 
या दोन्सही भाषाप्रकाराांतील बहुताांश म्हिजे सुमारे ७५ ते ८० टके्क वाक्ये दुसऱ्या व णतसऱ्या र्टाांतील असफयाचे 
णदसून येते. माि प्रशासणनक मराठीत सवगसाधाराि मराठीच्या तुलनेने, दुसऱ्या र्टातील वाक्ये कमी प्रमािात 
आहेत, तर णतसऱ्या र्टातील वाक्ये बऱ्याच अणधक प्रमािात आहेत हे णवशषे जािवते.  
 

 
 
प्रशासणनक मराठीतील वाक्याांच्या साधेपिाची नमुना-प्रकारवार वारांवारता व सवगसाधारि मराठीशी तुलना 
दशगणविारा दांिालेख (histogram) 
 
या दांिालेखाद्वारे प्रत्येक नमुना-प्रकारतील वाक्याांचे उपरोक्त तीन वाक्यप्रकाराांमधील णवभाजन आणि त्या 
बाबतीत सवगसाधारि मराठीपेक्षा असलेले वरे्ळेपि ्पष्ट णदसते. सवग नमुना-प्रकाराांचा एकणितपिे णवचार 
करता, प्रशासणनक मराठीत सवगसाधारि मराठीच्या तुलनेने णमश्र वाक्याांचे प्रमाि बरेच अणधक असफयाचे, तर 
सांयुक्त वाक्याांचे प्रमाि बरेच कमी असफयाचे णदसून येते.  
 
(टीप : वरील शकेिा प्रमाि एक दशाांश णचन्सहापयंत पूिग करून णलणहले आहे.)  
 
 



 
अनुक्रमणिका 

 

द बोितेच्या आरोपास िस्त निष्ठ चाचणीद्वारे द जोरा  
 

सोबतच्या तक्यावरून असे णदसून येते की, एकश ेिेपन्न नमुन्सयाांचा एकणित दुबोधता णनदेशाांक १३.३३ 
इतका आहे. तसेच सवग म्हिजे अकराही नमुना प्रकाराांचा दुबोधता णनदेशाांक दहापेक्षा अणधक आहे.  
 

दांिालेखाांवरून हे णचि अणधक ्पष्ट होते. पणहफया एकपदरी दांिालेखात भरीव काळ्या भार्ाने 
सवगसाधाराि मराठीचा दुबोधता णनदेशाांक दाखवला आहे. त्याहून जा्त असलेला दुबोधता णनदेशाांकाचा भार् 
चौकिीच्या भार्ाने दाखवला आहे. या दांिालेखाांवरून असे लक्षात येते की, इष्ट व सह्य दुबोधता णनदेशाांकाशी 
तुलना करता, सवगच नमुनाप्रकार सवगसामान्सय जनतेस कमी-अणधक प्रमािात दुबोध वाटतात या आरोपास या 
णवश्लेषिाद्वारे दुजोरा णमळतो.  
 

आिखी एक र्ोष्ट लक्षात येते ती अशी की, सामान्सय पिव्यवहार व कायालयीन णटप्पिी या प्रकाराांचा 
दुबोधता-णनदेशाांक सवांत कमी आहे. हे दोन्सही लेखनप्रकार मूळ मराठीतच णलणहले जातात व इतर 
लेखनप्रकाराांच्या बाबतीत नेहमीच कमी-अणधक प्रमािात अनुवादाचा अवलां ब केला जातो. ही व्तुल््थती 
णवचारात घेतली तर मुळातून मराठीत केलेले लेखन अनुवाणदत मराठी लेखनापेक्षा सुबोध होते व ते तसे असते 
या म्हिण्यालाही दुजोरा णमळतो.  
 

दुसऱ्या दुपदरी दांिालेखाद्वारे ्पष्ट होते की, प्रशासणनक मराठी ही सवगसाधारि मराठीच्या तुलनेने, 
कठीि शब्दाांचे शकेिा प्रमाि व वाक्याची सरासरी लाांबी या दोन्सही आघाड्याांवर कमी-अणधक प्रमािात सदोष 
आहे. या दांिालेखामध्ये पाांढऱ्या रांर्ाने दशगवलेला भार् हा सवगसाधारि मराठीच्या तत्सम घटकाशी समतोल 
साधिारा असून काळ्या रांर्ाने दशगवलेला त्या दांिामधील जा्तीचा भार् तो समतोल ढासळणविारा, 
पणरिामकारक सांवाद सां्थापनास अिथळा आििारा व म्हिूनच उपरा, अनावश्चयक व टाळता योण्याजोर्ा, 
णनदान टाळिे इष्ट, असा आहे.  
 

वरील व्तुणनष्ठ णवश्लेषिावरून आिखी एक असा णनष्कषग णमळतो की, आधुणनक प्रशासणनक 
मराठीतील वरील दोन अांर्भतू व मुलभतू भाणषक घटकाांपैकी पणरिामकारक सांवादसां्थापानास अिथळा 
आििारा व मारक ठरिारा सरासरी वाक्यलाांबी हा घटक दुबोधतेस अणधक जबाबदार ठरतो. कारि 
प्रशासणनक मराठीतील कठीि शब्दाांचे शकेिा प्रमाि सवगसाधाराि मराठीच्या तुलनेने फार जा्त नाही. 
प्रशासणनक मराठीतील वाक्याांची सरासरी लाांबी माि सवगसाधाराि मराठीच्या तुलनेने बरीच जा्त आहे. 
दुसऱ्या शब्दाांत साांर्ायचे तर, एकणित ्वरूप, कमाल आणधक्य व णकमान आणधक्य या सहदी दृष्टींनी कठीि 
शब्दाांच्या शकेिा प्रमािातील आणधक्य हे सरासरी वाक्यलाांबीतील अणधक्याच्या मानाने कमी पटीत आहे.  
 
स चिलेल्या पयायी मास द्यांची द बोिता : िस्त निष्ठ चाचणी  
 

प्रकरि पाचच्या अखेरच्या भार्ामध्ये अणधक सांवादसां्थापनक्षम ठरतील अशा रीतीने णलहून 
सुचवलेफया पयायी मसुद्याचे णवश्लेषि याच पद्धतीने केफयानांतरही सुचवलेले पयायी मसुदे मूळ णवद्यमान 
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नमुन्सयाांच्या तुलनेने कमी दुबोध आहेत असे ्पष्ट होते. त्याचप्रमािे प्रकरि सातमध्ये अनुवाद अणधक 
सांवादसां्थापनक्षम व्हावा म्हिून, सुबोध होईल अशा रीतीने केलेफया व सुचवलेफया पयायी अनुवादाचे 
णवश्लेषि उपरोक्त पद्धतीने केफयानांतरही, सुचवलेला अनुवाद कमी दुबोध असफयाचे ्पष्ट होते. या 
बाबतीतील आकिेवारी व णवश्लेषि सोबतच्या तक्ता क्रमाांक दोन (दोन) मध्ये णदले आहे. (तक्ता पुढील 
पानावर)  
 

तक्ता क्रमाांक दोन (दोन) मधील या णवश्लेषिावरून हे णदसून येते की, प्रकरि पाचमध्ये सुचवलेफया 
प्रत्येक मसुद्याचा दुबोधता-णनदेशाांक मूळ णवद्यमान नमुन्सयाच्या दुबोधता-णनदेशाांकापेक्षा बराच कमी झाला आहे. 
या बदलाचे प्रमुख कारि मोठ्या प्रमािावर कमी झालेली सरासरी वाक्यलाांबी हे आहे. कठीि शब्दाांचे शकेिा 
प्रमािही घटले आहे, हे खरे असले तरी हा फरक वाक्यालाांबीतील फरकाच्या मानाने अर्दी कमी प्रमािात 
आहे. प्रकरि सातमध्ये सुचवलेफया पयायी अनुवादामध्ये तर कठीि शब्दाांचे शकेिा प्रमाि थोिेसे वाढलेले 
असूनही सरासरी वाक्यालाांबी एकपांचमाांश झाली असफयामुळे दुबोधता-णनदेशाांक २९.२० वरून ११.९९ इतका 
घटला आहे.  
 
िस्त निष्ठ कसोटीच्या मयादा  

 
ह्या प्रकरिात माांिण्यात आलेली व्तुणनष्ठ कसोटी प्रत्यक्ष व्यवहारात प्रयुक्त करताना त्या कसोटीचे 

णनष्कषग, आव्हानातीत व खऱ्या अथाने मार्गदशगक ठरावते यासाठी अपेणक्षत असलेफया काही बाबी व या 
कसोटीच्या मयादा याांचाही णवचार करिे आवश्चयक असफयामुळे त्याबाबत यापुढे णववेचन केले आहे.  
 

घटक पनिला : िाक्यांची सरासरी लांबी : साांल्ख्यकी शास्त्ाच्या मुलभतू तत्त्वाांनुसार साांल्ख्यकी 
णवश्लेषिामध्ये सरासरी काढण्याच्या तत्त्वाचा वापर करताना मोजिीसाठी घेतलेफया घटकाांच्या मूफयाांमध्ये 
अवा्तव तफावत असेल तर त्या आकिेमोवरून णमळालेले णनष्कषग व्यवहारात वापरण्याच्या दृष्टीने फसव े
ठरतात. दुसऱ्या शब्दाांत साांर्ायचे तर, दुबोधता-णनदेशाांकासाठी करायच्या आकिेमोिीतील वाक्याची सरासरी 
लाांबी हा घटक प्रत्येक वाक्याचा ्वतांि णवचार करून काढण्यात येत असफयामुळे कोित्याही घटक-वाक्याची 
लाांबी णवणशष्ट मयादेपेक्षा कमी वा अणतणरक्त असफयास त्याांची सरासरी आकिेमोिीच्या मूळ हेतूस बाधक ठरेल. 
दोन घटक-वाक्याांच्या लाांबीत अवा्तव तफावत असेल तर त्याांच्या सरासरीतील औणचत्यच नष्ट होईल. 
एखाद्या नमुन्सयात काही वाक्ये ५ वा त्याहून कमी शब्दाांची व णततकीच वाक्ये १०० हून अणधक शब्दाांची असतील 
तर प्र्तुत  
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कसोटीच्या आकिेमोिीमध्ये वाक्याची सरासरी लाांबी ५० च्या आसपास येईल. प्रत्यक्षात ५ वा त्याहून कमी 
शब्दाांची वाक्ये अणतबाळबोध तर १०० हून अणधक शब्दाांची वाक्ये अणतदुबोध असूनही सरासरी वाक्यलाांबी ५० ही 
अवा्तव नसून काही प्रमािात समथगनीय आहे असा भास णनमाि होईल.  
 

याहीपेक्षा अणधक मोठा धोका असा की, ५ हून कमी शब्दाांची काही ठरीव साच्याची प्र्तावनावजा वा 
समारोपवजा वाक्ये नमुन्सयात अांतभूगत झाली असफयास नमुन्सयाांची वा्तणवक दुबोधता व णनदेशाांकाद्वारा व्यक्त 
होिारी दुबोधता याांत तफावत असेल.  

 
उदाहरिादाखल नमुना क्रमाांक प्रप्र ५ हे करारपि पाहता येईल. या नमुन्सयात एकूि पाच वाक्ये असून 

दुसरे वाक्य २४१ शब्दाांचे आहे. असे असूनही “उक्त व्यक्तींनी खालील व्यक्तींच्या समक्ष सही केली आहे” हे 
चौथे वाक्य ८ शब्दाांचे व ‘याांनी सही केली” हे पाचव े वाक्य केवल ३ शब्दाांचेच आहे. पणरिामी, सांपूिग 
नमुन्सयातील सरासरी वाक्यलाांबी ६७.८० इतकी झाली आहे. नमुन्सयाचा दुबोधता-णनदेशाांक २३.२८ इतका 
असून त्याच्या दुबोधातेचे खरे कारि २४१ षमबाांचे अणतदीघग वाक्य हे आहे. २४१ शब्दाांचे एक व ३ शब्दाांचे दुसरे 
अशा दोन वाक्याांची सरासरी १२२ आली तरी प्रत्यक्षात फक्त २४१ शब्दाांचे वाक्यच दोषी असते.  
 

अशीच पणरल््थती नमुना क्रमाांक असू-३ मध्ये आहे. तेथे एकूि दोन वाक्याांपैकी पणहले वाक्य २९७ 
शब्दाांचे तर दुसरे २० शब्दाांचे आहे.  
 

शब्दसांख्येत अशा तऱ्हेची प्रचांि तफावत असिाऱ्या वाक्याांमुळे येिारा दुबोधता-णनदेशाांक वा्तव 
दुबोधातेचे दशगन घिवण्यास असमथग ठरेल. म्हिून सावगणिक ्वरुपात दुबोधता-णनदेशाांकाची कसोटी प्रयुक्त 
करण्यापूवी अशा तऱ्हेची अणनष्ट तफावत असफयास णतची दाखल घेिे अत्यावश्चयक आहे. अन्सयथा प्रशासणनक 
मराठीत “याबाबत त्वणरत कायगवाही व्हावी” सकवा “कृपया पोच द्यावी” अशी, मजकुराच्या शवेटी येिारी 
ठोकळेवजा साचेबांद णवधाने या व्तुणनष्ठ कसोटीची उपयुक्तताच उनध्व्त करतील. अशा वाक्याांनी युक्त 
असिारा मजकूर या कसोटीद्वारे तपासला असता, प्रत्यक्षात काही अणतदीघग वाक्याांमुळे दुबोध झालेला तो 
मजकूर फारसा दुबोध नसफयाचा णनष्कषग णनघून णदशाभलू होईल. प्र्तुत कसोटी वापरण्यापूवी नमुन्सयामधील 
अणतबाळबोध ्वरुपाची वाक्ये मोजिीमधून वर्ळून हा धोका टाळता येईल.  
 

घटक द सरा : कठीण शब्दांचे शेकडा प्रमाण : दुबोधता-णनदेशाांक काढताना आधारासाठी घ्यायच्या 
माणहतीपैकी कठीि शब्दाांचे प्रमाि काढताना सरासरीच्या तत्त्वाचा अवलां ब करायचा नसून सांपूिग नमुन्सयातील 
वाक्याांतर्गत शब्दाांच्या एकूि सांख्येशी कठीि शब्दाांचे शकेिा प्रमाि काढायचे आहे. त्यामुळे त्या बाबतीत 
साांल्ख्यकी शास्त्ाच्या दृष्टीने वाक्यलाांबीच्या बाबतीत नमूद केफयाप्रमािे काळजी घेण्याचा प्रश्चन उद्भवत नाही. 
माि प्र्तुत कसोटी तयार करताना ्वीकारलेफया कठीि शब्दाच्या व्याख्येसाठी आधारभतू मानलेफया 
भाषावैज्ञाणनक तत्त्वाच्या मयादेबाबत काही बाबी नमूद करिे इष्ट आहे.  
 

यापूवीच्या चचेत ्पष्ट केफयाप्रमािे शब्दाचा अांर्भतू कठीिपिा हा त्याच्या उच्चारसुलभतेवर अवलां बून 
असतो. साहणजकच शब्दाच्या कठीिपिाची व्याख्या त्याच्या लेखनामधील रूपापेक्षा उच्चारावर आधाणरत 
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असेल तर णत अणधक वा्तव व शास्त्शुद्ध ठरेल. जोिाक्षरयुक्त शब्द उच्चारण्यास कठीि असतो हे बव्हांशी खरे 
असले तरी देवनार्री णलपीतील मराठी शब्दाांचे लेखन श्राविप्रत्ययी होत नसफयामुळे (केळकर, १९७८, 
मराठी सांशोधन पणिका) काही जोिाक्षरयुक्त शब्दाांचा उच्चार आघातहीन असून ते उच्चाराच्या दृष्टीने तशाच 
प्रकारच्या लेखनाने णलणपबद्ध होिाऱ्या अन्सय शब्दाांपेक्षा तुलनेने कमी कठीि असतात. उदाहरिाथग : कार्थ्या 
(आघातहीन), णमर्थ्या (आघातयुक्त). याउलट काही शब्दाांच्या लेखनात त्याांच्या सवगमान्सय उच्चारात अांतभूगत 
असलेले आघात व्यक्त होत नाहीत व पणरिामी, उच्चारात तुलनेने कठीि असलेले शब्दही प्र्तुत णनयमाांनुसार 
‘सोपे’ ठरतात. उदाहरिाथग : ‘णजफहा’ या शब्दाचा उच्चार ‘णजल् फहा’ असा केला जातो. म्हिजेच ह्या 
दोनअक्षरी शब्दातील दुसरे अक्षर जोिाक्षर असून त्याच्या उचाहारात दोनहून अणधक व्यांजने अांतभूगत आहेत. 
म्हिजे व्तुतः तो शब्द ‘कठीि’ म्हिून र्िला जािे जरूर आहे. परांतु प्र्तुत कसोटीमधील णनयमाांनुसार या 
दोनअक्षरी जोिाक्षरयुक्त शब्दाच्या लेखनात दोनहून अणधक व्यांजने नसफयामुळे तो ‘सोपा’ ठरला आहे.  
 

मराठी शब्दाांचे सवगमान्सय असे प्रमाि उच्चार णनणित करण्याचे अवघि कायग पूिग होऊन, श्रविप्रत्ययी 
लेखनपद्धतीनुसार शब्दाांचे लेखन करून प्रमाि उच्चार दशगणविारे शब्दकोश तयार झाफयास, त्या कोशाांच्या 
आधारे कठीि शब्दाांचे णनकष लाविे सुलभ जाईल व उपरोक्त अिचिीवर मात करता येईल. थोिक्यात या 
अभ्यासात ्वीकारलेली कठीि शब्दाबाबतची णनयमावली सध्याची रूढ लेखनपद्धती व भाषेतील उच्चाराांची 
लवणचकता याांचा णवचार करून तयार केलेली असफयामुळे, येथे केवल त्या पद्धतीतील मयादा नमूद केफया 
आहेत.  
 
द बोिता-निदेशांकाच्या सूत्राचा प्रशासि के्षत्रात िापर  
 

प्रशासणनक मराठीच्या के्षिात दुबोधता-णनदेशाांकाच्या सांकफपनेचा उपयोर् अनेक पद्धतींनी करता 
येईल. अथात दुबोधता जोखण्यासाठी तयार केलेले हे सूि म्हिजे सुबोध लेखनासाठी वापरायचा जादूचा मांि 
नव्हे हे लक्षात ठेविे आवश्चयक आहे. दुबोधता-णनदेशाांकाचे सूि घोकत एखादी व्यल्क्त लेखन करण्यास बसली 
तर णतच्या हातून होिारे लेखन याांणिक व णनजीव ठरेल. या सूिातील आधारभतू तत्त्वाांची जािीव बाळर्ून 
सुरुवातीला ्वतांिपिे केलेफया लेखनाची या सूिाधारे चाचिी करून नांतर आवश्चयकतेनुसार त्या लेखनात 
फेरफार करिे हे श्रेय्कर ठरेल याचे भान ठेविे आवश्चयक आहे. ही व्तुल््थती नजरेआि होऊ न देता प्र्तुत 
सूिाचा वापर करता येईल असे काही मार्ग यापुढे वर्विले आहेत.  
 

द बोिता-निदेशांकाची उपके्षत्राि सारी ि प्रकाराि सारी सियतयता : प्रशासणनक मराठीच्या (सह्य) 
चालवनू घेण्याजोग्या दुबोधतेची कमाल मयादा प्रशासनाांतर्गत णवणवध उपके्षिाांनुसार वा लघुके्षिाांनुसार व 
णवणवध नमुना-प्रकाराांनुसार णनणित करता येईल. या मयादेनुसार ‘धोक्याचा कां दील’ णकती णनदेशाांकावर 
ठेवायचा हे ठरणवफयानांतर प्रशासणनक मराठीचा कोिताही णवणशष्ट नमुना ‘दुबोध’ आहे सकवा नाही हे पूिगतः 
व्तुणनष्ठपिे जोखता येईल. इतकेच नव्हे तर, दुबोधता-णनदेशाांक कमी करायचा असफयास, णवश्लेषिाचा 
तक्ता पाहून, वाक्याांची लाांबी व कठीि शब्दाांची वारांवारता याांपैकी कोिता घटक णकती प्रमािात दुबोधातेस 
जबाबदार आहे ते एका दृणष्टके्षपात कळून येईल. मर् वाक्ये लहान करिे सकवा सोपे शब्द वापरिे याांपैकी 
कोिता उपाय समुणचत व व्यवहायग ठरेल ते, तो नमुना प्रशासणनक मराठीच्या कोित्या प्रकारात मोितो, तो 
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कोिासाठी णलणहलेला आहे, त्याचे प्रयोजन काय आहे, त्यात कोिता णवषय हाताळला आहे हा सवग बाबींचा 
णवचार करून ठरवता येईल.  
 

सवगसाधारि मराठीची सामान्सय (नॉमगल) सांवादसां्थापनक्षमता दशगणविारा दुबोधता-णनदेशाांक १० हा 
अपेणक्षत णकमान पातळीवरील दुबोधातेच्या दृष्टीने ‘धोक्याचा कां दील’ मानला तर, ज्याांच्या बाबतीत जनतेकिून 
हरकती घेिे, बांधने पाळिे इत्यादी प्रकारची काही कायगवाही करिे अपेणक्षत आहे अशा अणधसूचना सकवा 
प्रामुख्या जनतेच्या माणहतीसाठी प्रसृत करण्यात येिारी प्रणसणद्ध पिके सकवा सुचना याांसारखा मजकूर याांचा 
दुबोधता-णनदेशाांक कटाक्षाने १० वा त्याहून कमी ठेवण्याचा प्रयत्न करिे शक्य होईल. याउलट शासन णनिगय, 
पणरपिक याांसारख्या प्रकाराांमधून केवल कायालयीन ्वरूपाच्या व णवशषेेकरून अणधकारी ्तरावर होिाऱ्या 
भाणषक व्यवहारातील भाषेचा दुबोधता-णनदेशाांक १० हून थोिा अणधक असला तरी चालवून घेता येईल. तसेच 
चौर्थ्या वर्ासाठी काढलेले कायालयीन आदेश हे तत्त्वतः केवल कायालयीन ्वरूपाचे असले तरी चौर्थ्या 
वर्ाच्या कमगचाऱ्याांची अपेणक्षत शकै्षणिक पािता वरच्या वर्ाच्या कमगचाऱ्याांच्या शकै्षणिक पाितेपेक्षा कमी असते 
हे लक्षात घेऊन, अशा आदेशाांतील भाषेचा दुबोधता-णनदेशाांक जनतासांपकाच्या भाषेप्रमािेच १० वा त्याहून 
कमी राखिे शक्य होईल. याउलट एखाद्या ताांणिक वा शास्त्ीय प्रकफपाबाबतच्या अहवालातील वा अन्सय 
प्रशासणनक कायगवाहीतील भाषेचा दुबोधता-णनदेशाांक, णवषयाच्या वेर्ळेपिामुळे व णनबणंधत ्वरूपाच्या णवशषे 
कायगके्षिणवणशष्ट भाषाप्रकाराच्या सीमाांत सांपकामुळे, शासन-णनिगय वा पणरपिक या प्रकाराांच्या दुबोधता-
णनदेशाांकापेक्षाही थोिा जा्त असफयास तो चालवनू घेता येईल. अथात हे आणधक्य णकती प्रमािात सह्य होईल 
ते भाषावैज्ञाणनकाांच्या व सांबांणधत अणधकाऱ्याांच्या व तज्ज्ञाांच्या पर्परणवचाराने व सफफयाने णनणित करता येईल.  
 

मस दालेखिासाठी नििःसंनदग्ि मागसदशसिपर सूचिा : प्रशासनाच्या के्षिात मराठी भाषेचा वापर जा्तीत 
जा्त प्रमाित व शक्य णततक्या लवकर केला जावा या धोरिाची अांमलबजाविी होण्यात कोित्याही प्रकारचा 
कालापव्यय होऊ नये म्हिून, मूळ उपलब्ध इांग्रजी प्रशासणनक साणहत्याचा मराठी भाषेत अनुवाद करून घेिे ही 
अणनवायग व णनकिीची बाब झाली आहे. तसेच याआधीच्या प्रकरिाांमध्ये णववचेन केफयाप्रमािे प्रशासणनक लेखन 
करिाऱ्या प्रशासणनक यांििेतील बऱ्याचशा कमगचाऱ्याांना मूलतः प्रशासणनक मराठी णलणहण्याचा पुरेसा सराव 
नसफयाने, मराठीतून मूळ मसुदा णलणहताना पाळायची भाषाणवषयक तत्त्वे सांणदग्ध वा जुजबी ्वरुपात 
साांर्ण्याऐवजी ्पष्ट व सुलभ पद्धतीने णदग्दर्वशत करण्याचीही आवश्चयकता णनमाि झाली आहे. या दोन्सही 
बाबतींत दुबोधता-णनदेशाांकाच्या सूिाचा व कफपनेचा वापर करता येईल.  
 

अि िाद प्रनक्रयेत सूत्राचे साह्य : प्रकरि सात मध्ये सणव्तर चचा करून ्पष्ट केफयाप्रमािे अनुवाद 
करिे म्हिजे एका भाषेतील मजकूर मूळ अथाला धक्का लार्ू ि देता अन्सय भाषेत व्यक्त करिे असे म्हटले 
जाते. अनुवादकास स्त्ोत भाषा व लक्ष्य भाषा या दोन्सही भाषा अवर्त असफयामुळे त्याच्या दृष्टीने एका अथी 
अनुवाद म्हिजे मूळ मसुद्याचे पुनलेखनच असते. साहणजकच अनुवाद करताना दुबोधता-णनदेशाांकाच्या सूिात 
अांतभूगत असलेली तत्त्वे लक्षात घेतफयास स्त्ोत भाषेतील अांर्भतू भाणषक दुबोधता लक्ष्य भाषेत अवतीिग होण्याचा 
धोका अनुवादाच्या प्रणक्रयेतच टाळता येईल. स्त्ोत भाषेतील दुबोधातेस कारिीभतू ठरलेले घटक तारतम्य 
बुद्धीने तािून, ते टाळून सुबोध मराठी अनुवाद करता येईल. अपेणक्षत सुबोधता येण्यासाठी वाक्याची लाांबी 
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णकती मायादतेपयंत वाढून चालेल व सरासरी वाक्यलाांबी णकती असावी आणि कठीि शब्दाांची वारांवारता णकती 
अणधक असून चालेल याचा अांदाज बाळर्ून अनुवाद करता येईल.  
 

मूळ लेखिासाठी मागसदशसि : सुबोध लेखनाचे महत्त्व कळले व वळले असले तरी “वाक्ये लहान 
असावीत व कठीि शब्द टाळावते” अशा ्थूल सूचनाांचे काटेकोर पालन करायचे म्हिजे नेमके काय करायचे 
हे मासुदालेखाकाला समजत नसले तर णलखाि दुबोध होने अटल होऊन बसते. येथे माांिण्यात आलेफया 
दुबोधता-णनदेशाांकाच्या सूिाचा वापर करून, यापूवी नमूद केफयाप्रमािे, णनदेशाांकाची क्रमावर कमाल पातळी 
णनणित केली रे्फयास सरासरी वाक्यलाांबीची कमाल मयादा सकवा कठीि शब्दाांच्या प्रमािाची कमाल मयादा 
याांबाबत नेमक्या सूचनाां मसुदालेखकाांस देता येतील. आपि केलेले लेखन अपेणक्षत प्रमािात सुबोध आहे ना 
सकवा णनदान चालवनू घेण्याजोग्या दुबोधतेपेक्षा अणधक दुबोध नाही ना याचा अांदाज लेखन करिाऱ्या 
व्यक्तीलाच ताबितोब, सुलभतेने व व्तुणनष्ठ चाचिीद्वारे घेता येईल आणि आवश्चयक असफयास आपले लेखन 
सुधारून पुनः णलणहता येईल.  
 

पूिसनलनखत द बोि लेखिाचे प िलेखि : रे्फया सािेतीन दशकाांच्या कालावधीत णवणवध ्तराांवर णवणवध 
प्रकारचे प्रशासणनक लेखन प्रशासणनक मराठीमध्ये करण्यात आले आहे. या सवगच लेखनामध्ये दुबोधातेचे प्रमाि 
अत्याणधक असेल असे नव्हे. तरीही जनतेच्या णहतसांबांधाांशी णनर्िीत असा णजव्हाळ्याचा मजकूर सकवा 
णनयमावली, णनयमपुल््तका, प्रमािप्रपिे याांसारख्या णवणवध प्रयोजनाांसाठी वापरण्यात येिारा व दीघगकाळ 
वापरात राहिारा मार्गदशगनपर महत्त्वाचा मजकूर पुरेशा प्रमािात सुबोध आहे सकवा नाही हे पाहिे आवश्चयक 
आहे. अशा पूवीच णलहून तयार असलेफया मजकुराची प्र्तुत प्रकरिात माांिलेफया व्तुणनष्ठ कसोटीद्वारे 
चाचिी करून त्याची दुबोधता जोखता येईल. इतकेच नव्हे तर, आवश्चयकतेनुसार अशा मजकुराचे पुनलेखन 
करण्यासाठी मार्गदशगनपर णदशासूिही या चाचिीमुळे उपलब्ध होईल.  
 

एकां दरीत पाहता, आधुणनक प्रशासणनक मराठी सवगसामान्सय जनतेस समजण्याच्या दृष्टीने दुबोध आहे 
या आरोपास व्तुणनष्ठ कसोटीद्वारे केलेफया पणरणनरीक्षिाचा दुजोरा णमळतो. माि या दुबोधातेच्या मुलाशी 
कठीि शब्दाांच्या वारांवारतेइतकाच, सकबहुना त्याहून जा्तच, वाक्याांची दीघगता हा घटकही आहे हे लक्षात 
येते. भाषाणवकासाच्या प्रणक्रयेत अपणरहायगतः काही कठीि शब्द भाषेत णनमाि होने व पचवले जािे हे 
भाषासमृद्धीच्या दृष्टीने काही मयादेपयंत इष्ट – सकबहुना आवश्चयकच असते. यामुळे त्या घटकाबद्दल थोिा 
उदार दृष्टीकोन बाळर्िेही जरूर आहे, आणि वाक्याांची लाांबी माि शक्यतोवर कमी ठेवण्याची काळजी घेिे 
जरूर आहे असा इशाराही णमळतो. सां्कृतणनष्ठ पयायाांमुळे भासिारी शब्दाांची अपरीणचतता, नवीन वा ताांणिक 
णवषयामुळे जािविारा कठीिपिा, व्यक्तीच्या मयाणदत, अपुऱ्या सकवा अणतसामान्सय भाणषक क्षमतेमुळे णतला 
वाटिारी दुबोधता या सवग कारिाांच्या पणरिामी जािविारी भाषेची दुबोधता व्यल्क्तणनष्ठ असून ती जोखण्याचे व 
दूर करण्याचे मार्ग णभन्न राहतील. माि अांर्भतू भाणषक घटकाांमुळे येिारी भाषेची दुबोधता व्तुणनष्ठपिे 
जोखण्याचे कायग दुबोध-णनदेशाांक काढण्याची प्र्तुत कसोटी वापरून पार पािता येईल. तसेच त्यासाठी 
केलेफया साांल्ख्यकी णवश्लेषिाच्या आधारे ती दुबोधता कमी करण्यासठी उपायही योजता येतील हे णनणित.  
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पनरनशष्ट तीि 
आि निक प्रशासनिक मराठी : प्रकारिार िम िे 

 
सामान्य पत्रव्यििार (साप) (११ िम िे) 

 
िम िा क्रमांक साप – १  
तत्काळ           क्रमाांक ______ 
          ____(र्ावाचे नाव)  
          णदनाांक _______ 
 
प्रणत  

णशक्षिाणधकारी,  
णजफहा _______(र्ावाचे नाव)  

णवषय : ___________  
 ___________ 
 ___________ 
 

सांदभग : आप्लेकिील अधगशासकीय पि क्र. _____________ 
  

णदनाांक __________चा  
 पषृ्ठाांकन.  
 

उपरोक्त णवषयावरील आपफया सांदर्वभत पषृ्ठाांकनाबाबत कळणवण्यात येते की चालू णवत्त वषाची अखेर 
जवळ येत असफयाने तसेच चालू णवत्त वषात खचाची काटकसर करण्याबाबतच्या योजनेखाली शासनाच्या 
सवगसाधारि प्रशासन णवभार्ाकिून नवीन पिे णनमाि करण्यावर बांदी घालण्यात आफयाने सांबांणधत णजफहा 
पणरषद (भतूपूवग शासकीय) माध्यणमक शाळाांसाठी ४ र्थ्या श्रेिीच्या कमगचाऱ्याांच्या जार्ा णनमाि करण्याबाबतचा 
प्र्ताव ्थणर्त ठेवावा. ह्या बाबतचा प्र्ताव, ३ प्रणतणलपीत, पुन्सहा नव्याने एणप्रल/मे १९७६ मध्ये णशक्षि 
उपसांचालक _______ याांचेद्वारा या सांचालानालयास सादर करावा. सदरहू प्र्तावामध्ये सांबांणधत 
शाळातून णकती जार्ा णनमाि करिे अत्यांत आवश्चयक आहे त्याबद्दलचे सणव्तर ्पष्टीकरि (detailed 
justification) ह्या जार्ाांबाबत णजफहा णवकास आणि णनयोजन मांिळाकिून (िी.िी. अांि पी.सी.) सन १९७६-
७७ च्या णनयोजन अांदाजपिकात णकती तरतूद केली आहे त्याबाबतचा खुलासा आणि आपफया णजफह्यातील 
इतर णजफहा पणरषद (भतूपूवग शासकीय) माध्यणमक शाळातून या जार्ा शासनाकिून पूवी णनमाि करण्यात 
आफया असफयास तत्सांबांधीच्या शासकीय ठरावाचा णनदेश इत्यादी माणहती असफयाणशवाय सांबांध प्र्ताव 
शासनास सादर करिे शक्य होिार नाही याची कृपया नोंद घ्यावी.  

(सही) 
णशक्षि सांचालकाकणरता 



 
अनुक्रमणिका 

 

प्रणत णशक्षि उपसांचालक, ____________याांचेकिे णशक्षिाणधकारी, णजफहा पणरषद 
______ याांचेकिील अ.शा.प.क्र. : ____________ णदनाांक _________च्या 
सांदभात अगे्रणषत. त्याांना णवनांती की सांबांणधत प्र्ताव णशक्षिाणधकारी, णजफहा पणरषद, 
________याांचेकिून प्राप्त होताच तो त्यावरील आपफया योग्य णशफारशीसह या सांचालनालयास 
त्वणरत सादर करण्याची दक्षता घ्यावी. सांबांणधत प्र्तावाबाबतच्या आपफया णशफारसी ्पष्ट शब्दात व्यक्त 
कराव्यात. 

 
प्रणतणलपी मा. सणचव, महाराष्र शासन णशक्षि व युवक सेवा णवभार्, मुांबई-३२ याांच्याकिे रवाना. 
 

सामान्सय पिव्यवहार         शासकीय कायालय,  
          महाराष्र शासन, नार्पूर  
 

सुटे शब्द व अपूिग वाक्ये वर्ळून केलेले णवश्लेषि 
एकूि वाक्य – ५        एकूि शब्द – १७३  
एकूि कठीि शब्द – ७४       दुबोधता-णनदेशाांक : १८.५४  

------------------------- 
 
िम िा क्रमांक साप – १०  
          पि क्र.______ 
          कायालयाचे नाव व पत्ता  
          णदनाांक _______ 
 
प्रणत,  
_______ 

(णशपाई). 
 

णदनाांक __________ला कायालयाचे णनदशगनास असे आढळून आले आहे की, आपि दुपारी 
२-३० ते ३ पयंत आपले जारे्वर (बेलवर) हजर नव्हता. कायालयीन वळेेत वणरष्ठ अणधकाऱ्याच्या णबना पूवग 
अनुमतीने कायालय सोििे हे कायालयीन णश्तीचे अर्दीच णवरुद्ध आहे.  
 

आपिास सक्त ताकीद देण्यात येत की, यापुढे रै्रणश्तीचे वतगन केफयास आपफयाला दांि करण्यात 
येईल याची कृपया नोंद घ्यावी.  
 

(सही) 
 सांचालकाकणरता 

पदनाम 



 
अनुक्रमणिका 

 

प्रणतणलपी : ___________याांस सुचानाथग 
 

(सही) 
        (पदनाम) 

 
सामान्सय पिव्यवहार        शासकीय कायालय,  
         महाराष्र शासन, नार्पूर  
 

सुटे शब्द व अपूिग वाक्ये वर्ळून केलेले णवश्लेषि 
एकूि वाक्य – ३        एकूि शब्द – ५३  
एकूि कठीि शब्द – १६       दुबोधता-णनदेशाांक : ११.४९  

------------------------- 
 
िम िा क्रमांक साप – १२  
जरुरी           क्रमांक ______ 
          ____(र्ावाचे नाव)  
          णदनाांक _______ 
 
द्वारा : णशक्षि उपसांचालक,  
 ____णवभार्, ____ 
 
प्रणत,  

णशक्षि सांचालक,  
महाराष्र राज्य, पुिे – १  

णवषय : ___________ 
 ___________ 
 
महोदय,  

कृपया उपरोक्त णवषयावरील आपले पि क्रमाांक ______णदनाांक _________व.अ.शा. 
पि समक्रमाांक णदनाांक _________पाहाव.े  
 

वरील कमगचाऱ्याांचे प्रकरिाांत णशक्षिाणधकारी, णजफहा पणरषद, ________ह्याांनी चौकशी करून 
अहवाल त्याांनी त्याांचे पि क्रमाांक ______ णदनाांक _________ अन्सवये सादर केला आहे. णशक्षक 
प्रणतणनधींनी सां्था ्थापन करून जुन्सया सां्थेची इमारत, फर्वनचर इ. घेवनू शाळा पुढे चालू ठेवली व 
त्याकणरता शासनाने मांजुरी णदली. नवीन शाळा सुरु करताना जुन्सया सवगच कमगचाऱ्याांना सां्थेच्या 
पदाणधकाऱ्याांनी सभेच्या वेळी बोलवावयास पाणहजे होते परांतु सां्थेनी जुनाच णशक्षक वर्ग कामावर ठेवला परांतु 



 
अनुक्रमणिका 

 

वरील ३ चपराश्चयाांना कोित्याही प्रकारची सुचना णदफया रे्ली नाही हे णशक्षिाणधकारी, याांचे चौकशीवरून णसद्ध 
होते. तसेच सां्थेनी वरील कमगचाऱ्याांना कळवावयास पाणहजे होते की जुनी शाळा बांद झाली व ती ह्ताांतणरत 
सध्या होव ू शकत नसफयाने आपिास नवीन शाळेत नोकरी मान्सय असफयास कामावर रुजू व्हावे. परांतु अशा 
तहेचा कोिताच पिव्यवहार झालेला णदसत नाही.  
 

वरील ल््थती लक्षात घेवनू व जुन्सया नवीन सां्थेच्या ह्ताांतरिाचा प्रश्चन खात्याकिे णवचाराथग 
असफयाने तसेच सां्थेला शासनाने काही अटीवर नवीन शाळा चालू करण्याची परवानर्ी णदली अशा 
पणरल््थतीत वरील कमगचाऱ्याांचा सेवचेा हक्क राहतो. जर नवीन सां्थेनी त्याांना सांणध देवनूही ते कामावर आले 
नसते तर त्याांना पुन्सहा कामावर घेण्याचे आदेश देण्याचा प्रश्चन उद्भवला नसता.  

 
३. णशक्षिाणधकारी, णजफहा पणरषद, _______याांच्या अहवाल व या कायालयाचे वरील अणभप्राय 

लक्षात घेवनू प्रकरिात सां्थेच्या अपीलावर योग्य तो णवषय घ्यावा.  
 

आपला णवश्वासू,  
______ 

णशक्षि उपसांचालक 
___णवभार् ___  

 
सामान्सय पिव्यवहार         शासकीय कायालय,  
          महाराष्र शासन, नार्पूर  
 

सुटे शब्द व अपूिग वाक्ये वर्ळून केलेले णवश्लेषि 
एकूि वाक्य – ९        एकूि शब्द – १९७  
एकूि कठीि शब्द –४६       दुबोधता-णनदेशाांक : १०८६  

------------------------- 
 
िम िा क्रमांक साप – १४  
 
पणरषद प्रश्चन  
_____ 
तत्काळ  
_____ 
_____ (नाव)  
अवर सणचव (हुद्दा)  

अधग शासकीय पि क्रमाांक ______  
उद्योर् व कामर्ार णवभार्,  



 
अनुक्रमणिका 

 

सणचवालय, मुांबई – ३२  
(णदनाांक) ____१९७१  

 
णप्रय, _____ 

 
सोबत श्री._______ (महाराष्र णवधानसभाद्वारा णनवाणचत) याांचा कायनाईट या खणनज 

पदाथाचे महाराष्रातील साठे या णवषयावरील ताराांणकत पणरषद प्रश्चन क्रमाांक ______ची प्रत पाठणवत 
आहे.  

 
२. उतराचा मसूदा व सांभाव्य उपप्रश्चनाांस उत्तरे देण्यासाठी लार्िारी ्वयांपूिग णटप्पिीच्या मराठीतील 

५ प्रती णदनाांक ____च्या आत शासनाकिे पाठणवण्याची व्यव्था कृपया ि चुकता करावी ही णवनांती. 
सदरहू प्रश्चन _____ रोजी उत्तरासाठी ठेवण्यात आला आहे व प्रश्चनोत्तराच्या प्रती णवधानमांिळास 
______पयंत पाठवावयाच्या आहेत.  

 
आपला ्नेहाांणकत,  

____(सही) 
(नाव) 

श्री._______,  
सांचालक, भणूवज्ञान खणनकमग व भरू्भगजल सवेक्षि णवकास, नार्पूर  
 

सामान्सय पिव्यवहार         शासकीय कायालय,  
          महाराष्र शासन, नार्पूर  
 

सुटे शब्द व अपूिग वाक्ये वर्ळून केलेले णवश्लेषि 
एकूि वाक्य – ३        एकूि शब्द – ६२  
एकूि कठीि शब्द –२८       दुबोधता-णनदेशाांक : १५.८०  

------------------------- 
िम िा क्रमांक साप – १७  
           क्र. ______ 

आयुक्त नार्पूर णवभार्, 
याांचे कायालय,  

नार्पूर, णद. _____१९६७ 
 

सणचव, महाराष्र शासन, 
महसूल व वन णवभार्, 
सणचवालय, 



 
अनुक्रमणिका 

 

मुांबई – ३२. याांस  
 

णवषय : तालक्याांची पुनरगचना.  
सांदभग : महसूल व वन णवभार्ाचे पिक ___ णद.____खालील पषृ्ठाांकन.  

 
श्री.________, णवधानसभा सद्य, लोिार, णज. बुलिािा याांनी मुख्यमांवयाांना णलणहलेफया 

पिात नार्पूर णवभार्ातील तालुक्याांचा आकार लहान करून त्याांची पुनरगचना करण्याबद्दल शासनाला सुचणवले 
आहे.  
 

२) पणिम महाराष्रातील तालुक्याांच्या मानाने नार्पूर णवभार्ातील तालुके के्षिफळाने फारच मोठे 
आहेत ही र्ोष्ट ्पष्ट आहे. महाराष्र राज्यातील सवग प्रदेशात तालुक्याांच्या आकारात एकसूिीपिा असिे 
प्रशासकीय दृष्या आवश्चयकच आहे.  

 
३) मारे् १९६० साली नार्पूरला णद. २५-६-१९६० रोजी महसूल मांिी, णवत्त मांिी व सणचव, महसूल 

णवभार् याांच्या उपल््थतीत झालेफया बठैकीत नार्पूर णवभार्ातील णवकासखांिाांचे तालुक्यात रुपाांतर करून 
तालुक्याांची पुनरगचना करण्याच्या शक्यतेसांबांधाने आयुक्त, नार्पूर, णवभार्, याांनी शासनाकिे प्र्ताव पाठवावे 
असे ठरले होते. त्याप्रमािे त्या प्र्तावाकारीता लार्िारी काही माणहती देखील र्ोळा करण्यात आली होती. 
पि पुढे तालुक्याांची पुनरगचना करिे शासनाला शक्य होिार नाही म्हिून ते कार्दपि फाईल करण्यात आले.  
 

४) सन १९६५ मध्ये चाांिा जुळ्यातील ‘र्िणचरोली’ व ‘णसरोंचा’ व यवतमाळ णजफह्यातील ‘पुसद’ या 
तालुक्याांची णवभार्िी करण्याबद्दल शासनाशी पिव्यवहार झाला होता. त्यावर शासनाने महसूल व वन 
णवभार्ाचे पि क्र._____णद.______ द्वारे असे कळणवले होते णक नार्पूर णवभार्ातील तालुके 
आकाराने फार मोठे आहेत ही व्तुल््थती असली तरी सध्याच्या आिीबािीच्या तालुके आकाराने फार मोठे 
आहेत ही व्तुल््थती असली तरी सध्याच्या आिीबािीचा पणरल््थतीत जा्तीचा खचग करू नये असे शासनाचे 
धोरि असफयामुळे व णशवाय एकणित ्वरूपाचा जमीन महसूल कायदा अमलात आलेला नसफयामुळे 
तालुक्याांची पुनरगचना करिे शक्य नाही व या र्ोष्टीचा णवचार पुढे योग्यवळेी करण्यात येईल. पि शासनानेच 
दुसऱ्या एका पिान्सवये म्हिजे महसूल णवभार्ाच्या पि क्र.____णद.____अन्सवये, णजफहाणधकारी, 
यवतमाळ, याांच्याकिून ‘पुसद’ तालुक्याची दोन तालुक्यात णवभार्िी करण्यासांबांधीचे प्र्ताव माणर्तले आहेत. 
ते प्र्ताव अद्याप णजफहाणधकारी, यवतमाळ याांचेकिून यावयाचे आहेत.  
 

५) रे्फया एणप्रल १९६७ मध्ये पुिे येथे झालेफया आयुक्ताांच्या पणरषदेत देखील तालुके व उपणवभार् 
याांच्या पुनरगचनेचा प्रश्चन चर्वचला रे्ला व त्यात आयुक्ताांचे असे मत पिले की यात अनेक रु्ांतारु्ांतीचे प्रश्चन णनमाि 
होत असफयामुळे तालुके व उपणवभार् याांची सरसहा पुनरगचना (wholesale changes or reconstitution) 
करण्याचा प्रश्चन हाताळिे आवश्चयक नाही.  

 



 
अनुक्रमणिका 

 

६) आता णद. १५ ऑर््ट १९६७ पासून महाराष्र जमीन महसूल कायदा, १९६६ राज्यातील सवग 
प्रदेशात अांमलात आलेला आहे. सदहूग एकणित ्वरूपाच्या व राज्यातील सवग भार्ाांना लार्ू होिाऱ्या कायद्याची 
एकसूिीपिाने अांमलबजाविी करण्याच्या दृष्टीने व प्रशासनातील अिचिी नाहीशा करण्याच्या दृष्टीने 
राज्याच्या सवग भार्ातील तालुक्याांच्या आकारात एकसूिीपिा आिण्याकणरता नार्पूर णवभार्ातील तालुक्याांची 
पुनरगचना शक्य तो लवकर करिे आवश्चयक आहे. पि यात जा्तीच्या खचाचा प्रश्चन अांतभूगत होत असफयामुळे 
तालुक्याांची पुनरगचना करावी काय व ती कोित्या तत्त्वावर करावी याबद्दलचा णनिगय शासनाच्या ्तरावरच 
घ्यावा लारे्ल. असा णनिगय शासनाने घेतफयास त्याबद्दलचे सणव्तर प्र्ताव शासनाकिे सादर करता येतील. 
पि तालुक्याांची पुनरगचना करायची असेल तर ती नार्पूर णवभार्ातील सवग णजफह्याांमधील तालुक्याांची एकाच 
वळेी व एकाच णनणित तत्त्वावर करिे इष्ट आहे. केवल एखाद दुसऱ्या तालुक्याची फक्त पुनरगचना करिे इष्ट 
नाही.  

(सही) 
(आयुक्ताांनी अनुमोणदत केले)          आयुक्त  

नार्पूर णवभार्, याांच्याकणरता 
 

सामान्सय पिव्यवहार         शासकीय कायालय,  
          महाराष्र शासन, नार्पूर  
 

सुटे शब्द व अपूिग वाक्ये वर्ळून केलेले णवश्लेषि 
 

एकूि वाक्ये – १७        एकूि शब्द – ३९०  
एकूि कठीि शब्द – १३६       दुबोधता-णनदेशाांक : १३.८७  

 
------------------------- 

 
 
िम िा क्रमांक साप – २१  

कायालय ग्रामपांचायत, मु.पो.जैनपूर  
ता. दयापूर, णज. अमरावती  

णद. ______१९६४.  
 
माननीय महसूल मांणि महोदय,  
महाराष्र राज्य, सणचवालय, मुांबई – ३२  
 

णवषय : र्ावचा णजफहा बदलिे.  
महाशय,  

 



 
अनुक्रमणिका 

 

पिासोबत मौजा जैनपूर ग्रामपांचायत तालुका दयापूर णजफहा अमरावती याांचा ठराव क्रमाांक 
______ ता._____ वा आपले माणहतीकणरता व आदेशाकणरता पाठणवत आहे.  
 

आमचे र्ावचा णजफहा बदलण्याचे बाबतीत आमच्या सवग अिचिी ठरावात नमूद केलेफया आहेतच. 
आपि आपुलणकने या सवग अिचिींचा णवचार करून आमणच मार्िी मान्सय कराल अशी आशा आहे.  
 

वरील अिचिीमुळेच आज णतसरी पांचवार्वषक योजना सांपुष्टात येत असूनही आमचे र्ावचा कोित्याही 
के्षिात अपेणक्षत णवकास झाला नाही. ही अत्यांत खेदाची र्ोष्ट आहे. आमची मार्िी मान्सय झाफयास र्ावचा 
सवाणर्ि णवकास लवकरच होईल अशी आम्हाला खािी आहे.  
 

तरी आपि शक्य णततक्या लवकर आमच्या मार्िीस मान्सयता द्यावी ही णवनांती.  
 

आपला णवश्वासू  
(सही)  

सरपांच ग्रामपांचायत जैनपूर.  
 

मौजा जैनपूर तालुका दयापूर णजफहा अमरावती र्ावच्या ग्रामपांचायतच्या तारीख _____ च्या सभेतील 
ठराव नांबर  
 

णवषय नांबर एक र्ावचा णजफहा बदलिे.  
ठराव नांबर एक .........  

 
जैनपूर हे र्ाव हल्ली अमरावती णजफह्यातील दयापूर तालुक्यात आहे. जैनपूर ते दयापूर या र्त्याने 

तीन नद्या ओलाांिाव्या लार्तात व हा र्ता फार रै्र सोईचा आहे. जैनपूर हे र्ाव आकोट तालुक्याच्या हद्दीला 
लार्ून आहे. जैनपूर ते आकोट हा दळिवळिाचा मारर्, नदीच्या अिचिी णवरहीत असून, सोई्कर आहे. 
दयापूर येथे बाजारपेठ नाही. आकोट येथे बाजारपेठ आहे व या पेठेचा उपयोर्, काही प्रमािात र्ावकरी 
करतात. माि प्रामुख्याने व मोठ्या प्रमािावर, बाजारपेठेकणरता दवाखान्सयाकणरता व तत्सम कामाकणरता 
र्ावकरी आकोफयाला जातात व आकोफयाशी त्याांचे सांबांध व त्याांची कामेही घणनष्ठपिे णनर्िीत झाली आहेत. 
र्ावकऱ्याांची ही पणरल््थती उमरावतीबाबत नाही. जैनपूर ते उमरावती हा मार्ग जैनपूर ते आकोला या मार्ापेक्षा 
बारा मैलाांनी जा्त लाांब आहे. नाइलाजा्तव, उमरावती व दयापूर येथे, सरकारी कामकाजाकणरता 
र्ावकऱ्याांना जािे भार् पिते, माि यामुळे परत सरकारी कामकाजाकणरताच त्याांचा खचग होतो व वळे जातो. 
परांतु जर जैनपूर हे र्ाव आकोला णजफह्यात सामील केले, तर एक पांथ िॉ काज या न्सयायाने, सरकारी 
कामकाज व सोबत त्याांचे खाजर्ी कामकाज ही दोन्सहीही कामे, एकाच खचात व एकाच वळेी, सोयी्कारपिे व 
सहजपिे, र्ावकरी साधू शकतात. सबब र्ावकऱ्याांची उन्नती साधण्याकणरता जैनपूर हे र्ाव आकोला णजफह्यात 
सामील असिे हे इष्ट व जरुरीचे आहे असे ही सभा ठरणवते.  

सूचक – (नाव)  



 
अनुक्रमणिका 

 

अनुमोदक - (नाव)  
 

ठराव सवानुमते मांजूर खरी नक्कल  
_____नाव  

सरपांच  
ग्रामपांचायत, जैनपूर 

 
सामान्सय पिव्यवहार         शासकीय कायालय,  
          महाराष्र शासन, नार्पूर 
 

सुटे शब्द व अपूिग वाक्ये वर्ळून केलेले णवश्लेषि 
 
एकूि वाक्ये – १९        एकूि शब्द – २७३  
एकूि कठीि शब्द – ७३       दुबोधता-णनदेशाांक : ९.८७  

 
------------------------- 

 
िम िा क्रमांक साप – ३०  

क्र. _____ 
कायालय पांचायत सणमणत, णभवापुर.  

णदनाांक _____१९७७  
 
प्रणत,  

तहसीलदार.  
उमरेि,  
णवषय : _________  
सांदभग : आपले पि क्र. ______णद._______  
 
वरील सांदभीय पिानुसार आपिास पुन्सहा कळणवण्यात येते की, णवषयाांतर्गत अनुदान वाटपाची 

ग्रामपांचायातवार यादी, दरवषी तहसीलदार माफग तच या कायालयास प्राप्त होत असते. कणरता पांचायत 
सणमती णभवापूर कणरता ग्रामपांचायतीची यादी (कोित्या ग्रा. पां. ला णकती रक्कम वाटप करावी याबद्दल रक्कमेचे 
आकिे णलहलेली) या कायालयास त्वणरत पुरणवण्याची कृपा करावी जेिेकरून वणरल अनुदान वाटपाची 
त्वरीत कायगवाई करिे या कायालयास सोईचे होईल.  
 

sd/- 
खांि णवकास अणधकारी, 



 
अनुक्रमणिका 

 

पांचायत सणमती, णभवापूर 
 
प्रणतणलपी  

१) णजफहाणधकारी, नार्पूर याांना माणहतीकरता सादर.  
२) राज्व अणधकारी पणरषद नार्पूर याांना माणहतीकणरता अगे्रणषत.  

 
(सही) 

खांि णवकास अणधकारी 
पांचायत सणमती, णभवापूर. 

 
सामान्सय पिव्यवहार         शासकीय कायालय,  
          महाराष्र शासन, नार्पूर 
 

सुटे शब्द व अपूिग वाक्ये वर्ळून केलेले णवश्लेषि 
 

एकूि वाक्ये – २        एकूि शब्द – ५७  
एकूि कठीि शब्द –२४       दुबोधता-णनदेशाांक : १६.९५   

------------------------- 
 
िम िा क्रमांक साप – ३७  
श्रीमान,  

मांिी महोदय,  
पुवगसन खाते,  
महाराष्र राज्य.  

 
महोदय,  

 _________ (र्ावाचे नाव) णवकास खांि________(पक्षाचे नाव) पक्ष कायगकता 
सांमेलन णदनाांक ९/६/७७ रोजी _______(र्ावाचे नाव) येथे आयोणजत करण्यात आले होते. या 
सांमेलनास ____ णवकास खांिातील जवळजवळ सातश े(७००) कायगकते उपल््थत होते. सांमेलनात पाणरत 
करण्यात आलेफया अनेक महत्त्वाच्या ठरावाांपैकी आपफया खात्याशी सांबांणधत असफयामुळे आपफया सेवशेी सादर 
करण्यात येत आहे. त्या सांबांधात ताबितोब कारवाई करण्यात यावी.  
 

तर पाठणवलेफया ठरावाची कृपया नोंद घ्यावी.  
‘काष्ठक्षम्य’  
सोबत ठरावाची प्रत जोिलेली आहे.  

 



 
अनुक्रमणिका 

 

प्रणतणलपी,  
१) णजफहाणधकारी साहेब, नार्पूर.  
२) अध्यक्ष, णजफहा____(पक्षाचे नाव) पक्ष,  

नार्पूर. 
णवणनत,  

____ 
(सही)  

अध्यक्ष, ____(पक्षाचे नाव) पाटी  
___(र्ावाचे नाव) णवकास खांि  

 
ठराव : ________(र्ावाचे नाव) नर्रपाणलका लोक प्रणतणनधीच्या ्वाणधि करण्याबाबत.  

 
______(नावाचे नाव) येथील नर्रपणरषद ८ जून १९७७ रोजी सुपरसीि करण्यामारे् एकच 

उदे्दश होता तो म्हिजे ___नर्र पणरषद ____(पक्षाचे नाव) णवरोधी पक्षाच्या हातात होती. आज जवळ 
जवळ सात वषांच्या वर अवधी झाला असून _____(र्ावाचे नाव) येथे प्रशासकाची राजवट सुरु आहे. 
वा्तणवक कायद्याप्रमािे ६ वषाचे वर प्रशासक राहू शकत नाही. तरी आमच्या येथे आज अजूनही प्रशासकाची 
राजवट सुरु आहे. ही____(पक्षाचे नाव) शासनाने चालणवलेली लोकशाहीची णवटांबनाच म्हिावी. 
____(र्ावाचे नाव) येथील लोकसांख्या जवळजवळ ६५०० हजार आहे आणि टक्सची आकारिी २७ हजार 
रुपये आहे म्हिजे कोित्याही ‘क’ वर्ग नर्रपणरषदेला आपफया महाराष्रामध्ये एवढा टक्स नाही. सध्या 
असलेला टक्स हाच आमच्या येथील नार्णरकाांना होईजि होतो परांतु आिखी त्यात ५% वाढ करण्यात 
आली. या वाढीव टक्स आकारिीवर ____(र्ावाचे नाव) येथील नार्णरकाांनी जोरदार आके्षप घेतलेला 
आहेत. नर्रपणरषद सुपरसीि झाली तेव्हा पासून भरीव व रचनात्मक असे कोितेच कायग झाले नाही. उलट 
नर्रपणरषदेची आर्वथक पणरल््थती पूवीपेक्षा जा्तच खालावली आहे. म्हिजे या सात वषात नर्रपणरषदेने 
प्रशासक खचग व टी.ए. बीला यावर जवळ जवळ १ लाख रुपये खचग केले आहेत. जर सरकारने ताबितोब 
प्रशासक काढून नर्रपणरषदेचा कारभार जानाप्रतीणनधीच्या हातात सोपणवला नाही तर येथील जनतेला 
शाांततामय मार्ाने आांदोलन करावे लारे्ल व त्याची सांपूिग जबाबदारी प्राांणतक सरकारवर राहील. म्हिून 
आमणच या ठरावाद्वारे अशी मार्िी आहे की _____(र्ावाचे नाव) नर्रपणरषदेची प्रशासकीय राजवट 
हटवनू तेथील कारभार लोकणनयुक्त प्रणतणनधीच्या ्वाणधन करण्यात यावा.  
 

सूचक ____रा. ______ता._____णज.______ 
अनुमोदक ____रा. ______ता._____णज.______ 
(सही)  
(नाव)  
कायालय मांिी,  
(पक्षाचे नाव) पाटी  
(र्ावाचे नाव) णवकास खांि.  



 
अनुक्रमणिका 

 

सामान्सय पिव्यवहार         शासकीय कायालय,  
          महाराष्र शासन, नार्पूर  
 

सुटे शब्द व अपूिग वाक्ये वर्ळून केलेले णवश्लेषि 
 

एकूि वाक्ये – २०         एकूि शब्द – २५३  
एकूि कठीि शब्द –१२       दुबोधता-णनदेशाांक : ११.७६   

------------------------- 
 
िम िा क्रमांक साप – ३८  

क्रमाांक णनवििूक-२___१९७७  
णजफहा अणधकारी नार्पूर  

याांचे कायालय,  
नार्पूर, णदनाांक ___जून १९७७  

 
प्रती, श्री.________ 
    ________  
 

णवषय : सन १९७७ कणरता मतदार याद्या तयार करिे.  
 

नार्पूर शहर णवभार्ातील _____णवधानसभा णनवाचन के्षिात, घरोघरी जावनू र्िनाकाराकिून 
नव्याने १९७७ च्या तयार होत असलेफया याद्याांची तपासिी करण्याकरीता आपिाांस तपासिीस म्हिून वािग 
नां.___ मध्ये णनयुक्त करण्यात येत आहे. आपिाांस ज्या भार्ाचे काम करावयाचे आहे, त्या भार्ात र्िनाकार 
म्हिून काम करीत असलेफया कमगचाऱ्याांचा तपणशल यासोबत णदला आहे.  
 

२. आपिाकिे तपासिीकणरता देण्यात आलेफया वािग/भार्ाची सध्या अल््तत्वात असलेली मतदाराांची 
यादी सोबत जोिली आहे. आपिास तपासिीस म्हिून खालील कतगव्ये पार पािावयाची आहेत.  
 

(१) र्ििाकार पूिग झालेले नोंदिी पु्तके आपिाांस देईल. त्याची त्याला पोच द्य.  
 

(२) आपिाकिे णदलेफया भार्ात काम करीत असलेफया र्िनाकराशी सतत सांपकग  ठेवा व त्याला 
येिाऱ्या अिचिीचे ्वतः अर्र वणरष्ठ अणधकाऱ्याांकिून णनरसन करा.  

 
(३) र्िनाकाराने आपिाकिे णदलेफया नोंदिी पु्तकात नोंदण्यात आलेफया मतदाराांची नावे 

आपिास णदलेफया मतदाराचे यादीशी पिताळून पहा.  
 



 
अनुक्रमणिका 

 

(४) त्यानांतर मतदार यादीतील जी नाव े नोंदिी पु्तकात आलेली आहेत, त्या नावावर मतदार 
यादीत () खुि करा.  
 

(५) मतदार यादीतील जी नाव ेनोंदिी पु्तकात आली नाहीत, त्याबाबत आपि ्वतः चौकशी करा. 
चौकशीत जी नाव,े मतदार त्याच भार्ात राहत असूनसुद्धा सुटलेली असफयास अशा चुका र्िनाकाराचे 
नजरेस आिून द्या व त्याला पुन्सहा त्या घरास भेट देवनू नोंद घेण्यास साांर्ा.  
 

(६) चौकशीत आपिास काही मतदार मृत अर्र घर सोिून रे्फयामुळे नोंदिीत न आफयाचे णदसेल. 
त्यानुसार आपिाांस णदलेफया मतदार यादीत, सांबांणधत नावासमोर ‘मृत’ ‘घर सोिून रे्ले’ अशी नोंद घ्या.  
 

(७) वरील १०० टके्क तपासिी व्यणतणरक्त आपि र्िनाकाराने केलेफया नोंदिीच्या कामाची २० टके्क 
कोितीही मधून मधून (at random) तपासिी प्रत्यक्ष घरोघरी जाऊन करा. आपफया णवभार्ात/वािात 
कोित्याही पाि मतदाराचे नाव सुटिार नाही याची काळजी घ्यावी. व हे अत्यांत दक्षतेने, जबाबदारीने व 
लक्षपूवगक तपासाव ेआणि खािी करून घ्यावी. वरील प्रकारे तपासिी करिे जरुरी एवढ्याचसाठी आहे की, 
सदहूग भार्ातील णदनाांक १-१-१९७७ रोजी २१ वष ेपूिग झालेफया अर्र त्यापेक्षा अणधक वयाच्या सवग व्यक्तींची 
नाव ेमतदार यादीत समाणवष्ट व्हावीत. सदहूग तपासिीचे काम आपि णदनाांक ३०-६-१९७७ पयंत न चुकता पूिग 
करावयाचे आहे याची नोंद घ्यावी. तसेच आपफया वािाचे/णवभार्ाचे काम पूिग झाफयानांतर मतदार नोंदिी 
अणधकाऱ्याांस नोंदिी पु्तके देताना आपि एक दाखला – प्रमािपि – द्यावयाचे आहे हे प्रमािपि 
असफयाणशवाय पुढील भरपाई होिार नाही.  
 

णजफहाणधकारी, नार्पूर  
कणरता.  

 
सामान्सय पिव्यवहार         शासकीय कायालय,  
          महाराष्र शासन, नार्पूर  
 

सुटे शब्द व अपूिग वाक्ये वर्ळून केलेले णवश्लेषि 
एकूि वाक्ये – २०         एकूि शब्द – ३१२  
एकूि कठीि शब्द –९४       दुबोधता-णनदेशाांक : १०.९८   

------------------------- 
 
िम िा क्रमांक साप – ३९  
 

मे. शांकररावजी चव्हािसाहेब,  
मुख्यमांिी, महाराष्र राज्य मुांबई – ६  
णवषय : जळलेफया घरात राहिाऱ्या कुटुांबाला आर्वथक मदत णमळण्याबाबत  



 
अनुक्रमणिका 

 

अजगदार : _________, मु.पो.कोहळी ता. सावनेर-  
णजफहा नार्पूर. 

 
महोदय,  
 

सेवशेी सणवनय णनवदेन करीत आहो की, माझे घर णदनाांक १/१/७७ रोजी शणनवारला अचानक आर् 
लार्ून, त्या आर्ीत घर सांपूिग भ्मसात झाले. त्या आर्ीत आमच्या कुटुांबाला आवश्चयक असिाऱ्या सवगच व्तू 
भ्मसात झालेफया आहेत. उदा. अन्न, वस्त् आणि अांथरून व त्याचप्रमािे घरावरील फाटे, मयाली, वळूे, आि, 
कोठे आणि कौल इत्यादी साणहत्य आर्ीत सांपूिग नष्ट झाले. एकां दरीत आमच्या कुटुांबाचे ९-१० हजार रुपयाचे 
नुकसान झालेले आहे.  
 

ज्या णदवशी घर जळाले त्या णदवशी श्रीमान पटवारीसाहेब घटना ्थळी आले व त्याांनी झालेफया 
एकां दर नुकसानीचा णरपोटग णलणहला व तो णरपोटग मे. तहसीलदार साहेब व मे. राज्व णनरीक्षक साहेब याांना 
कोतवालाच्या ह्ते त्वणरत सादर केला. मे. राज्व णनरीक्षक साहेब याांनी ३/१/७७ ला घाना ्थळाला भेट 
णदली व झालेफया नुकसानीचा णरपोटग णलहून घेतला. त्यानांतर मे. (आिनाव), नायब तहसीलदार साहेब याांनी 
७-१-७७ ला घटना्थळाला भेट णदली तेव्हा मी.मे. (आिनाव) साहेबाांना भेटण्याकणरता नार्पूरला रे्लो 
होतो. त्यामुळे र्ावातील कोित्यातरी व्यक्तीने माझ्या णवरोधात काहीतरी साांर्ून, मला आर्वथक मदत न 
देण्याणवषयी बजावले आहे असे मला आफयानांतर कळले. त्याच कारिामुळे मला (१५० रुपये) पैसे देताना १ 
मणहन्सयाचा कालावधी लार्ला. व १-२-७७ ला लाकूिफाटा णमळण्याकणरता अजग केला असताना परमीट 
णमळण्यात सुद्धा १ मणहन्सयाचा कालावधी लार्ला. आपदग्र्त लोकाांना मदत करण्याची आपफया शासनाची 
अशीच पद्धत आहे काय ? आणि अशीच आपफया शासनाची पद्धत असेल तर मरिाराच्या तेवरीच्या कामी 
पििारी अशीच आपली मदत आहे असे म्हिाव ेलारे्ल.  
 

जर एखाद्या व्यक्तीजवळ जमीन (शते) वरै्रे काहीच नसेल तर आपले शासन त्याला कोित्याच 
प्रकारची मदत ठेव ू शकत नाही काय ? आणि हे जर खरे असेल तर आपफया अवित्या पांतप्रधान श्रीमती 
इांणदराबाई र्ाांधी याांच्या शासनाने जो २० कलमी कायगक्रम सुरु केलेला आहे व त्याचा जो देशभर र्ाजावाजा 
करण्यात आलेला आहे तो मर् बीनबुिाचा कायगक्रम होता असेच म्हिाव े लारे्ल. (मे. ____(आिनाव) 
साहेब याांच्या वार्ण्याप्रमािे णशवाय आपफया शासनाने सुणशणक्षत बेकार युवकाांना धांदे करण्याकणरता जी आर्वथक 
मदत केली. त्या वळेेस याच धोरिाचा का णवचार करण्यात आलेला नाही.  
 

घटना अशी आहे की, मी णदनाांक १९-२-७७ ला आपफया शासनाकिून कजग णमळण्याकणरता अजग केला 
होता. त्या अजावर कोिताच सहृदयतेने णवचार न कता मे. ____नायब तहणसलदार साहेब, याांनी मला 
्पष्ट शब्दात साांणर्तले की, तुमच्याजवळ शतेी वरै्रे नसफयामुळे तुम्हाला कजग देता येत नाही व तुमच्याकरता 
आमच्या कायालयात तशी कोित्याच प्रकारची (आर्वथक) मदत देण्याची व्यव्था केलेली नाही आणि हे जर 
खरे आहे तर राष्रीयकृत बँकाांनी बेकार युवकाांना शतेी नसताांनासुद्धा कोित्या बाबीवर कजाचे णवतरि केले 
आहे. त्याांना जर शतेी नसताना कजग देण्यात येते तर मर् तहसील कायालयाला कजग देताना कोिते अिथळे 



 
अनुक्रमणिका 

 

आिव े येतात. णशवाय मे. मुख्यमांिी साहेब याांचा जो णरलीफ फां ि जमा करण्यात येतो, त्याचा कोित्या 
कामाकणरता उपयोर् करण्यात येतो.  
 

वा्तणवक मी आपफयाच पक्षाचा पुजारी आहे. परांतु मला आजपयंत अशा बाबीचा अनुभव नसफयामुळे 
अशा प्रकारचे णजफहा ____(पक्षाचे नाव) कमेटी (ग्रा) नार्पूर व आमदार साहेब याांचेकिे णदलेली आहे. 
परांतु त्याांना णनवििुकीमुळे मी आपिाकिे अजग करीत आहो. कारि र्रीबमानसाला तहणसल कायालयातील 
कमगचारी (श्रीमान___साहेबासारखे) कोितेही कारि साांर्ून र्त्याला लावतात असे मला आजपयंत 
अनुभवावरून कळून चुकलेले आहे.  
 

मी सुणशणक्षत बेकार युवक असून मी भोई जातीतील व्यल्क्त आहे. त्याचप्रमािे माझी जात भटक्या 
जमातीतील आहे. त्याप्रमािे मी जातीचे प्रमािपि तहसील कायालयाला सादर केलेले आहेच. णशवाय माझ्या 
कुटुांबातील मी एकुलता एकटाच मुलर्ा आहे. तेव्हा कुटुांबाचा सांपूिग माणहती मे. मुख्यमांिी साहेबाांच्या 
सणचवालयाला चाांर्फया प्रकारची आहे. (१९६७ ची घटना आहे.)  
 

तेव्हा आपिास आग्रहाची णवनांती आहे की घर दुरु्त करण्याकणरता मला ७-८ हजार रुपयाांची अत्यांत 
आवश्चयक आहे. त्याकणरता मी जमानतदार वरै्रे देण्यास तयार आहो. तरी वरील रक्कम ३१ माचगच्या आत 
णमळण्याची व्यव्था करण्याची मेहेरबानी करिे. नाही तर माझ्या घराचे आिखी नुकसान झाले तर १०-१५ 
हजार रुपये आफयाणशवाय राहिार नाही. आणि ह्याच कारिामुळे आपफयाकिे ताबितोब लारे्पयंत ३१ माचग 
जवळ येवनू जाते. त्यानांतर मला जा्त िास सहन करावा लारे्ल. तरी कृपावांत साहेबाांनी माझ्या पणरल््थतीचा 
णवचार करून माझी केस मांजूर करण्यास भार् पािाव ेव आम्हाला पुढे होिाया िासापासून वाचणवण्याची कृपा 
करावी. पैशाची परतफेि धांदा वरै्रे करून देण्यात येईल ही णवनांती.  

 
क्षम्व 

 
कोहळी  
णदनाांक ७-३-७७          आपला णवश्वासू  

सही /-  
 

सामान्सय पिव्यवहार         शासकीय कायालय,  
          महाराष्र शासन, नार्पूर  
 

सुटे शब्द व अपूिग वाक्ये वर्ळून केलेले णवश्लेषि 
 

एकूि वाक्ये – ४०         एकूि शब्द – ६२२  
एकूि कठीि शब्द –१३२       दुबोधता-णनदेशाांक : ८.८२   

------------------------- 



 
अनुक्रमणिका 

 

िम िा क्रमांक साप –४५  
मुांबई ता.___  

मे. सेके्रटरीसाहेब, पो.िब्लु.िी.  
सणचवालय, मुांबई, याांचे हुजूरास  

 
आम्ही खाली सणह करिारे हायकोटग, णसटी णसव्हील कोटग, णप. िब्लु. िी. याांतील चौथा वर्ग नोकर 

याांच्या वतीने आपिास णवनांतीपुवगक अजग ऐसाजे की  
 

आम्हा चौर्थ्या वर्ाच्या नोकारासाठी सरकारने ______या णठकािी घरे बाांधली आहेत व ती 
आम्हाला देण्यासाठी मनेजर िी.िी. चाळ याांच्याकिून क्रमवार यादी मार्वनू त्याप्रमािे (णसनीअॅरीटीप्रमािे) 
प्रत्येक सरकारी कचेरीतील सरकारी ऑणफसना पिें पाठणवण्यास आली. त्याप्रमािे आम्हाला खोफया पाणहजेत 
अशी माणहती आम्ही णदली होती व त्याप्रमािे पिावर सह्या केफया होत्या.  
 

नांतर आम्ही िायरेक्टर ऑणफसमध्ये चौकशी केली असता असे समजले की, त्या खोफया मनेजर 
िी.िी. चाळ याांच्या वटेींर् णल्ट णसनीअॅरीटीप्रमािे न देता त्या लारी पद्धतीने देण्याांत येतील. तेव्हा आमणच 
अशी कळकळीची णवनांती आहे की त्या खोफया लारी पद्धतीने न देता णसनीअॅरीटीप्रमािे देण्यात याव्या. कारि 
आमचे अजग मनेजरकिे सन १९४७ साली पाठणवलेले आहेत व णतथपासून आम्हाला आतापयंत खोली 
णमळालेली नाही. व अशा पणरल््थतीत तुम्ही लारी काढलीत तर नवीन लोकाांची सोय होईल परांतु आमच्या 
जुन्सया लोकाांची सोय होईल सकवा नाही याांबद्दल शा्वती देता येत नाही. तरी वरील अजाचा सहानुभतूीपूवगक 
णवचार कराल अशी बाळर्ून हा अजग आपिाकिे सादर करीत आहोत.  
कळाव.े 

 
आपले नम्र चौथा वर्ग णशपाई  

 
(१) ते (१४) – सह्या 

सामान्सय पिव्यवहार        मांिालय रेकािग रूम, मुांबई  
             

सुटे शब्द व अपूिग वाक्ये वर्ळून केलेले णवश्लेषि 
एकूि वाक्ये – ७        एकूि शब्द – १४५  
एकूि कठीि शब्द –३५        दुबोधता-णनदेशाांक : १०.७६    

------------------------- 
 

कायालयीि नट्पणी (कानट) (३ िम िे) 
 
िम िा क्रमांक साप –१  
 



 
अनुक्रमणिका 

 

कायासन अणधकारी, ________याांनी असे कळणवले आहे की 
_________________, व __________(र्ावाांची नाव)े या शाळातील वाटरमन व 
्वीपर याांची पदे पूिगकालीन करण्याचा प्र्ताव शासनास पाठणवला आहे. तसेच ____________ 
(र्ावाचे नाव) शाळेतील लॉबोरेटरी अटेंिांटची जार्ा णनमाि करण्याचा प्र्ताव शासनाच्या णवचाराधीन आहे.  
 

वरील शाळाांना ही पदे नॉमगप्रमािे (अनुदान सांणहतेचा णनयम ५७.७ वा अन्सय आदेश) देय आहेत काय 
तसेच या ७ ही पदाकणरता सुधाणरत वतेनश्रेिीप्रमािे दरवषी शासनास णकती खचग सोसावा लारे्ल याची माणहती 
हवी आहे.  

 
तरी तो णशक्षिाणधकारी, ______________(र्ावाचे नाव) याांचेकिून मार्णवण्यात यावी.  

प्रारूप सादर  
(सही) 

सांबांणधत शाळा माजी शासकीय शाळा असफयाने त्याांचे बाबतीत अनुदान सांणहतेचा णनयम ५७८ लार्ू 
पित नाही. 

सही 
 

कायालयीन णटप्पिी         शासकीय कायालय,  
          महाराष्र शासन, नार्पूर  
 

सुटे शब्द व अपूिग वाक्ये वर्ळून केलेले णवश्लेषि 
एकूि वाक्ये – ५         एकूि शब्द – ८५  
एकूि कठीि शब्द –२६        दुबोधता-णनदेशाांक : ११.४२    

------------------------- 
 
िम िा क्रमांक कानट –८  

मा. व्यव्थापक साहेब,  
मुख्य कायालय, नार्पूर.  

 
मान्सयवर,  

अजगदार श्री.______याांनी णद._______ला अजग देऊन त्याांचे विील श्री. _____ हे 
णद._______ ला मध्यत झाले असून अजगदाराने वरील दोन्सही खातेनांबरवरील रक्कम त्याांचे 
_____तेथील खाते मैय्याताचे शाखा_____येथे खाते नां.____ व शाखा _____येथे खाते 
नां.______ असून नां._______ ला जमा करण्याबाबत अजग णदलेला होता व त्यासोबत  
 

(१) सज्ञानाचा दाखला (२) मृत्यचूा दाखला (३) वारसदाराचा दाखला (४) वारसदाराचे सम्मतीपि 
(५) ऑफेिेव्हीटसह वरीलप्रमािे ______ला अजग णदला होता. मु.का. किून त्याच अजगवार श्री. 



 
अनुक्रमणिका 

 

_____याांचे खाते नां._____श्री. _____याांचे नावानी करण्याची परवानर्ी णदलेली असून शाखा 
_____येथील श्री. ______ब. खा. नां. _____बाबत काहीच उल्लेख केला नाही. म्हिून, 
अजगदाराने पुन्सहा हा अजग देऊन शाखा ____येथील त्याांचे मयै्यात विील याांचे खाते नां.____वरील रक्कम 
त्याांचे_____येथील खाते नां._____ला तबदील करण्याची मार्िी केलेली आहे. योग्य आदेशाथग 
सादर.  

(सही) 
णदनाांक 

 कायालयीन णटप्पिी        बकँ मुख्य कायालय, नार्पूर  
 

सुटे शब्द व अपूिग वाक्ये वर्ळून केलेले णवश्लेषि 
 
एकूि वाक्ये – ३         एकूि शब्द – ११६   
एकूि कठीि शब्द –२७        दुबोधता-णनदेशाांक : १४.८७    

 
------------------------- 

 
िम िा क्रमांक कानट –१०  
 

णजफहाणधकारी, नार्पूर याांचे कायालय 
णवषय : लोखांिी पेयाांना पेन्सट लावण्याबाबद. 

 
सादर करण्यात येते की, णनवििूक र्ोदाममध्ये असलेफया मोठ्या लोखांिी पेयाांचा पेन्सट (पेटीच्या 

समोरील भार्ाचा) णनघालेला आहे व त्यामुळे त्याांना जांर् लार्त आहे. अशाच जुन्सया ५ पेया सवग भार्ाांनी पेन्सट 
णनघाफयामुळे जांर्ून रे्फया आहेत. त्यामुळे त्या खराब होऊ नये म्हिून पेन्सट णनघालेफया भार्ाचे बाजूला पेन्सट 
लावनू घेिे अत्यावश्चयक आहे.  
 

त्याचप्रमािे एकूि १७० मतदान पेयाांचा रांर् लाल आहे. १९७१ मध्ये त्याांना णहरवा रांर् लावण्यात 
आलेला नव्हता. आता त्याांनासुद्धा णहरवा रांर् लाविे जरूर आहे कारि त्याणशवाय त्या पेया णनवििुकीचे 
कामास वापरता येिार नाही.  
 

कणरता १४३ + ५ मोठ्या पेया व १७० मतदानाच्या लहान अशा पेयाांना रांर् देऊन त्या व्यवल््थत 
ठेविे जरुरीचे आहे. हे काां सीलबांद णनणवदा बोलावनू त्यातील कणमत कणमत दराने काां करून घेण्यात येईल.  
 

करीता पेंटींर् काां कराव ेसकवा नाही ह्याकरीता आदेशाथग सादर.  
 

कायालयीन णटप्पिी         शासकीय कायालय,  



 
अनुक्रमणिका 

 

          महाराष्र शासन, नार्पूर  
 

सुटे शब्द व अपूिग वाक्ये वर्ळून केलेले णवश्लेषि 
 
एकूि वाक्ये – ७         एकूि शब्द – १११  
एकूि कठीि शब्द –२१        दुबोधता-णनदेशाांक : ८.३५    

 
------------------------- 

 
अनिसूचिा (असू) (६ िम िे) 

 
िम िा क्रमांक असू – १  

र्ृह णवभार् 
सणचवालय, मुांबई – ३२ णदनाांक २८ नोव्हेंबर १९७३ 

 
मार्ग पणरवहन महामांिळ अणधणनयम, १९५०.  
क्रमाांक एस.टी.सी. ३७७३/१५ – अकरा-मार्ग पणरवहन महामांिळ अणधणनयम, १९५० (१९५० चा 

चौसष्टावा), याच्या कलम १७ अन्सवये प्रदान केलेफया शक्तींचा वापर करून व र्ृह णवभार्ाची अणधसूचना, 
क्रमाांक ए्.टी.सी.३७७१/१२४५१ – अकरा, णदनाांक ४ मी १९७१ चे अणधक्रमि करून. तसेच महाराष्र राज्य 
मार्ग पणरवहन महामांिळाचा दृष्टीकोन समजावनू घेऊन महाराष्र शासन याद्वारे महामांिळाने ्थापन केलेफया 
सोलापूर णवभार्ासाठी सोबतच्या अनुसूणचत उल्लेख केलेफया बाबींच्या सांबांधात महामांिळाला सल्ला देण्याकणरता 
पुढील व्यक्तींचा समावशे असलेफया णवभार्ीय सल्लार्ार पणरषदेची रचना, ही अणधसूचना शासकीय राजपिात 
प्रणसद्ध करण्यात आफयाच्या णदनाांकापासून करीत आहे.  
अध्यक्ष : णवभार्ीय णनयांिक, राज्य मार्ग पणरवहन, सोलापूर णवभार्.  
 
सभासद : (१) अध्यक्ष, बाांधकाम सणमती, णजफहा पणरषद, सोलापूर.  

(२) कायगकारी अणभयांता, इमारती व दळिवळि णवभार्, सोलापूर,  
(३) णवभार्ीय वाणिज्य अधीक्षक, मध्य रेफव,े सोलापूर,  
(४) श्री. एन्.ए्.काांबळे, एम्.पी., णजफहा णरपल्ब्लकन पाटी अध्यक्ष, सोलापूर,  
(५) श्री. यशवांत र्ोपाल पाटील, सभापती, तालुका पांचायत सणमती, पांढरपूर, णजफहा  

सोलापूर,  
(६) श्री. बी.टी.माने, आमदार, अक्कलकोट,  
(७) श्री. चांद्राम चव्हाि, नेहरू मार्ग, सोलापूर,  
(८) श्रीमती णनमगलाबाई शांकरराव ठोकळ, आमदार, सोलापूर णसटी,  
(९) श्री. णभमराव जाधव, मेम्बर, सोलापूर म्युणनणसपल कॉपोरेशन, सोलापूर,  
(१०) श्री. णभकाजीराव पाटील, दहीर्ाव, तालुका मालणसरस, सोलापूर.  



 
अनुक्रमणिका 

 

२. सोबतच्या अनुसूणचत उल्लेख केलेफया बाबतीसांबांधी मांिळाने द्यावयाच्या सफफयाची व करावयाच्या 
णशफारशींची कक्षा शक्यतोवर ज्या णवभार्ाकणरता मांिळाची प्र्थापना करण्यात आलेली आहे त्या 
णवभार्ापुरतीच मयाणदत राहील.  

 
अनुसूची 

(अ) णवभार्ातील र्ाड्याांच्या वाहतुकींच्या वळेा,  
(ब) प्रवास करिाऱ्या जनतेस सामान्सयतः ज्या अिचिी अनुभवाव्या लार्तात त्या अिचिी,  
(क) अफपोपहाराची वाजवी दारात सोय, प्रतीक्षालये (waiting rooms), मार्ावर णपण्याच्या पाण्याची 

सोय इत्यादी सुखसोयी प्रवाशाांना उपलब्ध करून देिे,  
(ि) प्रवासी जनतेकिून आलेफया तक्रारींची वासलात लाविे,  
(ई) रेफवे वाहतुक व सिकमार्े होिारी वाहतुक याांचा समन्सवय साधण्यासांबांधीच्या, सकवा दोन सकवा 

त्याहून अणधक णवभार्ाांमधील वाहतुकीचा समन्सवय साधण्यासांबांधीच्या बाबी,  
(फ) महामांिळ पणरषदेकिे वेळोवेळी णनर्वदष्ट करील अशा बाबी.  

 
३. पणरषदेचे णबनसरकारी सद्य हे वेळोवळेी सुधारिा केलेफया मुांबई नार्री सेवा णनयम, १९५९ च्या 

पणरणशष्ट ४२ – अ, मधील कलम १ अन्सवये णबनसरकारी सद्याांना मांजूर केलेले भते्त व इतर भते्त व खचग 
णमळण्यास पाि आहेत.  
 

महाराष्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार व नावाने,  
ना.य.भापकर  

शासनाचे अवर सणचव 
  

अणधसूचना          महाराष्र शासन राजपि,  
जानेवरी १०, १९७४,  
भार् चार – अ, पृ.५  

सुटे शब्द व अपूिग वाक्ये वर्ळून केलेले णवश्लेषि 
एकूि वाक्ये – ३         एकूि शब्द – १३५  
एकूि कठीि शब्द –५८        दुबोधता-णनदेशाांक : २१.११    

------------------------- 
 
िम िा क्रमांक असू – २  

 
रु्रुवार, आक्टोबर ३१, १९७४ / कार्वतक ९, शके १८९६. 

णनयांिक, णशधावाटप, मुांबई याांजकिून अणधसूचना 
 



 
अनुक्रमणिका 

 

क्रमाांक सीआर/एफिीएल / पीिीपी. १०७४/३८७१/४६५५ – महाराष्र अन्नधान्सये णशधावाटप (णद्वतीय) 
आदेश, १९६६ चा खांि २४ मधील शतीचा वापर करून असा आदेश णदला जात आहे की, अणधकृत णशधावाटप 
दुकानदार, प्राणधकृत अणभकता व अणधकृत आ्थापना वर्ळून शतेकऱ्याांसह इतर ज्या ज्या इसमाांच्या ताब्यात 
मुांबई णशधावाटप के्षिात णदनाांक १ नोव्हेंबर १९७४ रोजी सकवा त्या तारखेनांतर १५ नोव्हेंबर १९७४ पयंत 
कोित्याही णदवशी ्वतःचा / चे सकवा दुसऱ्या इसमाच्या / इसमाांच्या वतीने सकवा भार्ीदारीमुळे खाली 
दाखणवलेफया (आपफया शतेातील वा अन्सय तऱ्हेच्या) अन्नधान्सयाचा / चे एकां दर साठा / साठे एका सक्वटलापेक्षा 
जा्त असेल / असतील त्या प्रत्येक इसमाने १६ नोव्हेंबर १९७४ पयंत सकवा १६ नोव्हेंबर १९७४ रोजी व 
त्यानांतर ज्या तारखेला त्याच्या ताब्यात वरील साठा / साठे येईल / येतील त्याच्या लरे्च नांतरच्या तारखेपयंत 
वर उल्लेणखलेफया महाराष्र अन्नधान्सये णशधावाटप (णद्वतीय) आदेशातील पणरणशष्ट ‘क’ मधील व अचूक लेखी 
माणहती सांबांणधत णशधावाटप अणधकाऱ्याला पुरवावी.  
 

२. पणरणशष्ट ‘क’ मधील तक्त्याच्या प्रती सांबांणधत णशधावाटप अणधकाऱ्याकिून णवनामुफय घेता येतील.  
 

३. प्र्तुत अणधसूचनेतील आदेशाचे पणरपालन न करिाऱ्या इसमाांवर कायदेशीर इलाज केला जाईल.  
महाराष्र अन्नधान्सये, णशधावाटप (णद्वतीय) आदेश, १९६६ मधील पणरणशष्ट ‘ब’ मधील खालील नमूद केलेले 
णनयांणित अन्नधान्सय –  
 

१. भात (यात ताांदूळ, किी याांचाही समावेश होतो).  
टीप – (१) महाराष्र अन्नधान्सये णशधावाटप (णद्वतीय) आदेश, १९६६ मध्ये भाताचे प्रमाि मोजताना दीि 

सक्वटल भात, एक सक्वटल ताांदूळ बरोबर धरला जाईल.  
 

(२) ज्या भाताची मळिी झालेली नाही असे भातही सरकारने ठरणवलेफया सरकारी उत्पादनाच्या 
प्रमािे णहशबेात घेतले जाईल.  

 
लणलत न. दोशी  

मुांबई, णदनाांक ३१ आक्टोबर १९७४        णनयांिक, णशधावाटप, मुांबई. 
  
अणधसूचना          महाराष्र शासन राजपि,  

णिसेंबर ५ , १९७४,  
भार् चार – क, प.ृ८४९  

 
 

सुटे शब्द व अपूिग वाक्ये वर्ळून केलेले णवश्लेषि 
 
एकूि वाक्ये – ६          एकूि शब्द – १९१  
एकूि कठीि शब्द –६८ :        दुबोधता-णनदेशाांक : १६.१८    



 
अनुक्रमणिका 

 

------------------------- 
 
िम िा क्रमांक असू – ३  

 
सामान्सय प्रशासन णवभार् 

 
सणचवालय, मुांबई – ३२ : बी. आर. णदनाांक ३० माचग १९७४ 

महाराष्र णजफहा पणरषदा व पांचायत सणमत्या अणधणनयम, १९६१ 
 
क्रमाांक पी.यूबी.२३७२ – पी . ज्या अथी, महाराष्र णजफहा पणरषदा व पांचायत सणमत्या अणधणनयम, 

१९६१ (सन १९६२ चा महाराष्र अणधणनयम पाच) याच्या कलम १००, पोट-कलम (१) वा खांि (बी), कलम ६, 
पोट-कलम (२), कलम १२९ पोट-कलम (२) वा कलम २८९ आणि अकरावी अनुसूची या अन्सवये काढण्यात 
आलेफया, सहकार व ग्रामणवकास णवभार्ाच्या क्रमाांक टीिब्फयएू्. १०६२ – एन्, णदनाांक १ मी १९६२ च्या 
अणधसूचनेनुसार प्रदान करण्यात आलेफया व याबाबतीत महाराष्र शासनास समथग करिाऱ्या इतर सवग शक्तींचा 
वापर करून, महाराष्र शासनाने णफरत्या प्रणसणद्ध यानाांच्या योजनेचे काां व णवकास णवषयक योजना आणि 
त्याबरोबरच अशा कामाशी व णवकासाणवषयक योजनेशी (याचा यापुढे ‘उक्त काां व योजना’ असा णनदेश 
करण्यात आला आहे) सांबांध असलेली कोितीही मालमत्ता, णजफहा पणरषदाांकिे बदली करण्यात व 
त्याांच्याकिे णनणहत करण्यात आली होती ;  
 

आणि ज्याअथी, वर साांणर्तफयाप्रमािे बदली करण्यात आलेफया उक्त कामाचे व योजनेचे व्यव्थापन, 
पणररक्षि व कायान्सवयन राज्य शासनाकिून केले जािे आवश्चयक आहे असे राज्य शासनाचे मत आहे ;  
 

आणि ज्याअथी, पुिे, सातारा, अहमदनर्र, बुलढािा, ठािे, औरांर्ाबाद, उ्मानाबाद, अकोला, 
नाणशक, धुळे, अमरावती, परभिी, सोलापूर, रत्नाणर्री, चांद्रपूर, कुलाबा आणि भांिारा या णजफहा पणरषदा, 
काम व उपरोक्त योजना त्या णजफहा पणरषदाांकिे न ठेवता पुन्सहा राज्य शासनाकिे णबनशतग णनणहत करण्यास 
कबूल आहेत;  
 

त्याअथी, आता महाराष्र णजफहा पणरषदा व पांचायत सणमत्या अणधणनयम, १९६१ (सन १९६२ चा 
महाराष्र अणधणनयम क्रमाांक पाच) याचे कलम १००, पोट-कलम (१) चा खांि (क) याच्या दुसऱ्या 
परांतुकान्सवाये प्रदान करण्यात आलेफया शक्तींचा व या बाबतीत त्यास समथग करिाऱ्या इतर सवग शक्तींचा वापर 
करून, महाराष्र शासन याद्वारे असा णनदेश देत आहे की, वर साांणर्तफयाप्रमािे, णजफहा पणरषदाांकिे बदली 
करण्यात आलेले व त्याांमध्ये णनणहत करण्यात आलेले उक्त काां व योजना व त्याांच्याशी सांबांध अशी कोितीही 
मालमत्ता णदनाांक १ एणप्रल ७४ पासून त्या णजफहा पणरषदाांकिे णनणहत असफयाचे बांद होईल व उक्त काम, 
योजना व ती मालमत्ता णबनशतग शासनाकिे पुन्सहा णनणहत होईल आणि या प्रयोजनासाठी, शासकीय अणधसूचना, 
सहकार ग्रामणवकास णवभार्, करनक टीिब्फयएू्.१०६२ – एन् णदनाांक १ मे १९६२ यात पुढीलप्रमािे सुधारिा 
करीत आहे –  



 
अनुक्रमणिका 

 

उक्त अणधसूचनेच्या अनुसूचीतील ‘प्रणसणद्ध’ या शीषगकाखाली ‘१६० – णफरती प्रणसद्धी याने’ याने 
रकाना १ मधील नोंदीऐवजी पुढील नोंद दाखल करण्यात येईल –  
 

‘पुिे, सातारा, अहमदनर्र, बुलढािा, ठािे, औरांर्ाबाद, उ्मानाबाद, अकोला, नाणशक, धुळे, 
अमरावती, परभिी, सोलापूर, रत्नाणर्री, चांद्रपूर, कुलाबा आणि भांिारा या णजफहा पणरषदाव्यणतणरक्त इतर 
सवग णजफहा परीशादात १६० णफरती प्रणसणद्ध याने’.  
 

महाराष्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार व नावाने,  
ए्.ए्. मोकाशी,  

शासनाचे अवर सणचव. 
  

अणधसूचना          महाराष्र शासन राजपि,  
मे २३, १९७४,  

भार् चार – ब, प.ृ६०० 
 

सुटे शब्द व अपूिग वाक्ये वर्ळून केलेले णवश्लेषि 
 

एकूि वाक्ये – २          एकूि शब्द – ३१७  
एकूि कठीि शब्द –१०४         दुबोधता-णनदेशाांक : ४५.९१     

 
------------------------- 

 
िम िा क्रमांक असू – ४  
 

प्रशासक, नर्र पणरषद, बल्लापूर द्वारा अांणतम णवकास योजना बल्लारपूर मध्य महाराष्र प्रादेणशक व नर्र 
रचना अणधणनयम, १९६६ च्या कलम ३७ अन्सवये णकरकोळ बदल  

 
अणधसूचना 

बल्लारपूर णवकास योजना नर्र णवकास व र्ृहणनमाि णवभार्ाचे शासन णनिगय क्रमाांक टीपीएस २२७६-
७०० ६ – यु.िी.७, णदनाांक २०-६-१९७६ अन्सवये मांजूर करण्यात आली असून णदनाांक ३-७-७७ पासून अांणतम 
णवकास योजना बल्लारपूर अमलाांत आली आहे.  
 

सदरहु बल्लारपूर अांणतम णवकास योजनेत खालील तपणशलाप्रमािे णकरकोळ तपणशलाप्रमािे णकरकोळ 
बदल करण्याचे प्रशासक, नर्रपणरषद, बल्लारपूर याांनी योणजले आहे.  
 



 
अनुक्रमणिका 

 

अ क्र. तपनशल के्षत्रफळ िेत  

१) खां.क्र.३१-१ मधील अणभन्सयाखातील 
(नणवनसणहत) काही णनवासी भखूांिक ०.५५ एकर 

 
सदरहू भखूांिकाची 
व र्त्याची जार्ा 
णनवासी 
उपयोर्ाऐवजी 
औद्योणर्क हेतुसाठी 
वापरिे 

२) 
अ.क्र.३१-१ ह्यामधील मे. वसांत 
इांि्रीज, बल्लारपूर याांना पट्याने 
णदलेली जार्ा. 

८.९८ एकर 

३) 
मे. दादाभाई पॉटरीज याच्या ताब्यात 
असलेफया अ.क्र. ३१-१०० मधील 
जणमनीची मारर्. 

०.१० एकर 

४) 
श्री. जेमसेि जहाांर्ीर दादाणमया ह्याांच्या 
ताब्यातील ख.क्र. ३१-१३ यातील 
जमीनीचा मारे् 

१.५२ एकर 

 
उपरोक्त णकरकोळ बदलासांबांधीचा एकूि तपणशल दाखणविारा नकाशा व अहवाल मे. प्रशासक, नर्र 

पणरषद, बल्लारपूर याांचे कायालयात कायालयीन कामकाजाचे वेळात पाहावयास णमळू शकतील.  
 

आता महाराष्र प्रादेणशक व नर्र रचना अणधणनयम, १९६६ च्या कलम ३७ (१) मध्ये घोणषत 
केफयाप्रमािे असे जाणहर करण्यात येते की सदरहू णकरकोळ बदलासांबांधी कोिास काही सूचनाां सकवा हरकती 
असतील त्या त्याांनी हा अणधसूचना राजपिात प्रणसद्ध झाफयाच्या तारखेपासून एक मणहन्सयाच्या आत प्रशासक, 
नर्रपणरषद, बल्लारपूर याांचेकिे लेखी सादर कराव्या. सदरहु णकरकोळ बदलाबाबतचा प्र्ताव शासनाला 
मांजुरीसाठी सादर करताना सदरहू सूचना सकवा हरकतीचा योग्य तो णवचार करण्यात येईल.  
 

प्रशासक,  
नर्रपणरषद, बल्लारपूर. 

अणधसूचना         तरुि भारत, २६ जुलै १९७७  
 
 

सुटे शब्द व अपूिग वाक्ये वर्ळून केलेले णवश्लेषि 
 

एकूि वाक्ये – ५          एकूि शब्द – १४०   
एकूि कठीि शब्द –५५         दुबोधता-णनदेशाांक : १६.१५     

 
------------------------- 

 



 
अनुक्रमणिका 

 

िम िा क्रमांक असू – ५  
 

महाराष्र सरकार 
णवत्त णवभार् 
अणधसूचना 

क्रमाांक एल एन एफ – १०७० / XVI 
सणचवालय, २९ जून १९७० 

 
प्रत्येकी १०० रु. णकमतीचे व १५ जुलै १८९२ रोजी पूिग णकमतीने परतफोि करण्याजोरे् ५ ३/४ टके्क 

दराने महाराष्र राज्य णवकास कजग, १९८२.  
 

१. उदे्दश – कजाद्वारे णमळालेफया रकमेचा णवणनयोर्, महाराष्र सरकारच्या णवकास 
कायगक्रमासांबांधीच्या व णवशषेतः चतुथग पांचवार्वषक योजनेत समाणवष्ट केलेफया योजनासांबांधीच्या भाांिवली 
खचाप्रीत्यथग अथगपुरवठा करण्यासाठी करण्यात येईल.  
 

२. कजाबद्दल तारि – भारताची घटना, कलम २९३ (१) यास अनुसरून, महाराष्र सरकारचे सवग 
उत्पन्न कजाबद्दल तारि म्हिून देण्यात येईल.  
 

भारताची घटना, कलम २९३ (३) याआनुसार आवश्चयक असफयाप्रमािे कजग उभारण्यासाठी कें द्र 
सरकारची मांजुरी णमळणवण्यात आली आहे.  
 

३. विगन- या कजास ५ ३/४ टके्क दराचे महाराष्र राज्य णवकास कजग, १९८२, असे सांणक्षप्त नाव 
राहील.  
 

४. कजाची रक्कम – कजाची रक्कम रु.१९.२५ कोटी इतकी असेल.  
 

५. क्रय सकमत – अजग केलेफया एकूि कजगरोख्याांपैकी १०० रुपये णकमतीच्या प्रत्येक रोख्यासाठी १०० 
रु. भराव ेलार्तील.  

६. कजाच्या रकमा – णदनाांक १५ जुलै १९७० ते २१ जुलै १९७० पयंत (दोन्सही णदवस धरून) कजाच्या 
रकमा ्वीकारफया जातील. कजाच्या रकमा रोख / चेकच्या ्वरूपात सकवा ४ १/४ टके्क दराचे मुांबई राज्य 
णवकास कजग, १९७० सकवा ४ टके्क दराचे मुांबई राज्य णवकास कजग, १९७० याांच्या रोख्याांच्या ्वरुपात देता 
येतील. कजग ्वीकारण्याचे काम णदनाांक २१ जुलै १९७० रोजी कामाच्या वले्लानान्सि बांद करण्यात येईल. परांतु 
रोख / चेक रकमा सकवा ४ १/४ टके्क दराचे मुांबई राज्य णवकास कजग, १९७० व ४ टके्क दराचे मुांबई राज्य णवकास 
कजग, १९७० याांच्या रोख्याांच्या ्वरूपातील रकमा णमळून एकूि रक्कम सुमारे १९.२५ कोटी रुपये इतकी जमा 
झाफयाचे आढळफयास कजग ्वीकारण्याचे काम आर्ाऊ सूचनाां णदफयाणशवाय बांद करण्यात येईल. १९.२५ 



 
अनुक्रमणिका 

 

कोटी रुपयाांपेक्षा अणधक रकमा जमा झाफयास रुपये १९.२५ कोटींच्या १० टक्क्याांइतक्या रकमेपयंत जा्त 
णमळालेफया कजाच्या रकमा ठेवनू घेण्याचा अणधकार सरकारने राखून ठेवला आहे.  
 

७. कजाची अांशतः वाटिी – कजाची एकूि रक्कम २१.१७५ कोटी रुपयाांपेक्षा अणधक जमा झाफयास 
रोख रकमा देिाऱ्या अजगदाराांमध्ये कजाची अांशतः वाटिी करण्यात येईल. अांशतः वाटिी झाफयास वाटिी 
झाफयावर शक्य णततक्या लवकर त्या त्या प्रमािात रक्कम परत केली जाईल. अशा रीतीने परत केलेफया 
रकमेवर काहीही व्याज णदले जािार नाही.  
 

८. परतफेिीची तारीख – कजाची मुदत १५ जुलै १९७० पासून १२ वष ेइतकी असेल आणि त्याची 
परतफेि पूिग णकमतीने १५ जुलै १९८२ रोजी करण्यात येईल.  
 

९. व्याज – या कजावर १५ जुलै १९७० पासून दरसाल दर शकेिा ५ ३/४ या दराने व्याज देण्यात 
येईल. हे व्याज दर सहा मणहन्सयाांनी १५ जानेवारी व १५ जुलै रोजी देण्यात येईल व त्यावर भारतीय प्राप्तीकर 
अणधणनयम, १९६१ अन्सवये कर आकारला जाईल.  
 

व्याजाची रक्कम देतेवेळी (सांबांणधत वषांच्या णवत्त अणधणनयमाांन्सवये ठरलेफया दराांनी) कापून घेतलेफया 
कराच्या रकमा, कजगरोखे धारि करिारे हे इसम कर देण्यास पाि नसतील सकवा कराची रक्कम ज्या दराने 
कापून घेण्यात आली असेल त्या दरापेक्षा कमी दराने कर भरण्यास पाि असतील त्या इसमाांना, परत णमळू 
शकतील. कजगरोखे धारि करिारा जो इसम कर देण्यास पाि नसेल सकवा कराची रक्कम ज्या दराने कापून 
घेण्यात आली त्या दरापेक्षा कमी दराने कर भरण्यास पाि असेल त्या इसमास, त्याच्या बाबतीत लार्ू होईल 
त्याप्रमािे, कराची रक्कम कापून न घेता सकवा ठरणवलेफया दरापेक्षा कमी दराने कराची रक्कम कापून घेऊन 
व्याजाची रक्कम त्यास देण्यासांबांधी अणधकार देिारे प्रमािपि णजफह्याच्या प्राल्प्तकर अणधकाऱ्यास अजग केफयास 
त्याजकिून णमळणवता येईल.  
 

१०. व्याजाची रक्कम देण्याचे ्थान – व्याजाची रक्कम महाराष्र राज्यातील कोित्याही रेझरीतून सकवा 
सब-रेझरीतून आणि नवी णदल्ली, पाटिा, बांर्लोर, मुांबई, कलकत्ता, हैदराबाद, जयपूर, कानपूर, मद्रास व 
नार्पूर येथील णरझव्हग बँक ऑफ इांणियाच्या पल्ब्लक िेट कायालयाांमधून देण्यात येईल.  
 

११. रुपान्सताराच्या अटी – (१) ५ ३/४ टके्क दराचे महाराष्र राज्य णवकास कजग, १९८२ यासाठी 
द्यावयाच्या रकमेदाखल ४ १/४ टके्क दराचे मुांबई राज्य णवकास, कजग, १९७० व ४ टके्क दराचे मुांबई राज्य 
णवकास कजग, १९७० याांचे रोखे पूिग णकमतीने ्वीकारण्यात येतील.  

 
९२)४ १/४ टके्क दराचे मुांबई राज्य णवकास कजग, १९७० व ४ दराचे मुांबई राज्य णवकास कजग, १९७० 

याांच्या रोख्याांवर द्यावयाचे व्याज, १४ जुलै १९७० हा णदवस धरून या णदनाांकापयंतच्या कालावधीवर दरसाल 
दर शकेिा अनुक्रमे ४ १/४ टके्क व ४ टके्क या दराने नवीन रोखे देण्याचे वेळी देण्यात येईल.  
 



 
अनुक्रमणिका 

 

१२. रोख्याांचे ्वरूप – कजे खालील ्वरुपात देण्यात येतील –  
(१) ्टॉक, यासाठी अजगदाराांना ्टॉक सर्वटणफणकटे देण्यात येतील अथवा  
(२) प्रॉणमसरी नोट्स  

 
कोित्या ्वरूपातील कजगरोखे णमळावते यासांबांधीची सूचनाां अजगदाराांनी णदलेली नसफयास, रोखे हे 

प्रॉणमसरी नोटाांच्या ्वरुपात देण्यात येतील आणि असे रोखे त्याांच्या मार्ील बाजूस शरेा णलहून दुसऱ्याांच्या नावे 
करता येतील.  
 

१३. कजासांबांधीचे अजग – (१) कजासांबांधीचे अजग हे १०० रुपयाांसाठी सकवा शाभाराने भार् जाईल 
अशा रकमेसाठी असले पाणहजेत.  

(२) अजग पुढील णठकािी ्वीकारले जातील -  
(अ) बांर्लोर, मुांबई (फोटग व भायखळा), कलकत्ता, हैदराबाद, कानुपूर, मद्रास, नार्पूर, नवी णदल्ली 
व पाटिा येथील णरझव्हग बकँ ऑफ इांणियाची कायालये,  
(ब) जयपूर येथील ्टेट बँक ऑफ णबकानेर अांि जयपूरची शाखा,  
(क) महाराष्र राज्यामध्ये सरकारी कोषार्ाराचे काम करिाऱ्या ्टेट बकँ ऑफ हैदराबादच्या शाखा,  
(ि) मुांबई व नार्पूर आणि बाब (क) मध्ये नमूद केलेली णठकािे खेरीजकरून महाराष्र राज्यातील 
्टेट बकँ ऑफ इांणियाच्या शाखा.  
 
(२) यासोबत जोिलेफया नमुन्सयानुसार (याच्या िापील प्रती वरील पणरच्िेद (२) मध्ये नमूद केलेफया 

णठकािी णमळू शकतील) सकवा इतर कोित्याही नमुन्सयावर अजग कता येतील. पाणहजे असलेफया रोख्याांची 
रक्कम व विगन, अजगदाराचे सांपूिग नाव, पत्ता आणि ज्या णठकािी व्याज णमळाव ेअशी अजगदाराची इच्िा असेल 
त्या णठकािी असलेले पल्ब्लक िेट ऑणफस सकवा रेझरी सकवा सब-रेझरी कायालय या र्ोष्टी अजामध्ये 
्पष्टपिे नमूद कराव्यात.  
 

१४. कजाच्या रकमा देण्याची रीत-अजासोबत द्यावयाची आवश्चयक ती रक्कम माणर्तलेफया कजाच्या 
रकमेसाठी रोख रक्कम / चेक सकवा ४ १/४ टके्क दराचे मुांबई राज्य णवकास कजग, १९७० व ४ टके्क दाराचे मुांबई 
राज्य णवकास कजग, १९७० याांच्या रोख्याांच्या ्वरुपात द्यावी. णरझव्हग बँक ऑफ इांणिया सकवा ्टेट बकँ ऑफ 
इांणिया सकवा ्टेट बकँ ऑफ हैदराबाद सकवा ्टेट बँक ऑफ णबकानेत अांि जयपूर याांच्या कायालयात णदलेले 
चेक सांबांणधत बकेँच्या नावे काढावते. अजात केलेली रक्कम चेकने णदली असेल तेव्हा, चेकची रक्कम वसूल 
होईपयंत रोखे देण्यात येिार नाहीत.  
 

१५. दलाली – कजासाठी केलेफया अजानुसार कजाची वाटिी करण्यात आफयावर, अशा अजावर 
मान्सयता णदलेफया ज्या बांकाचा व दलालाांचा णशक्का असेल त्याांना दर १०० (नाममाि) रुपयाांना ६ पैसे या दराने 
दलाली णदली जाईल. दलालीच्या पैशाबाबतची मार्िी, कजग उभारिीच्या तारखेपासून सहा मणहन्सयाांचे आत 
अणधदान कायालयात केली पाणहजे.  
 



 
अनुक्रमणिका 

 

१६. कजगफेिणनधी – महाराष्र सरकार प्रत्येक आर्वथक वषात सन १९७१-७२ ते १९७१-८२ पयंत 
कजाच्या एकूि नाममाि एकूि नाममाि रकमेच्या शकेिा १ १/२ टक्क्याांइतक्या रकमेची तरतूद करील. ही 
रक्कम पणरित कजाच्या फेिीसाठी आणि / सकवा कजग रद्द करण्यासाठी कजाचे रोखे खरेदी करण्यासाठी 
वापरली जाईल.  
 

१७. पल्ब्लक िेट कायालये – मुांबई व नार्पूर येथील णरझव्हग बकँ ऑफ इांणियामध्ये ्टेट बकँ ऑफ 
इांणियामध्ये ्टेट पल्ब्लक िेट कायालये ठेवण्यात येतील.  

 
महाराष्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशावरून व नावाने,  

दे.रामचांद्र राव,  
सरकारचे सणचव. 

 
अणधसूचना          महाराष्र शासन राजपि,  

जुलै १६, १९७०,  
मध्य उपणवभार्, पषृ्ठ ६६४ 

 
सुटे शब्द व अपूिग वाक्ये वर्ळून केलेले णवश्लेषि 

 
एकूि वाक्ये – ३६          एकूि शब्द – ८१२  
एकूि कठीि शब्द –२१९         दुबोधता-णनदेशाांक : ११.८९  
 

------------------------- 
 
िम िा क्रमांक असू – ६  
महाराष्र राज्य  
णवद्युत मांिळ  
(णशक्का)  

 
सावगजणनक सूचना 

प्र्ताणवत योजनेची सुरुवातीची अणधसूचना 
 

णवद्युत (पुरवठा) कायदा १९४८ च्या कलम (२८) उप कलम (३) आणि कलम (३) आणि कलम 
(४२) नुसार असे अणधसूणचत करण्यात येते की, पुढील योजना हाती घेण्याचे मांिळ प्र्ताणवत करीत आहे 
आणि णवभार् (२) खाली णनदेणशत केलेफया के्षिातील उक्त योजनेखाली णवजेचे पारेषि व णवतरि सकवा 
तारणवणनमय आणि दूरध्वनी दळिवळि याकणरता कोित्याही तारा, खाांब, सभतीचे बरॅकेटस, ्टे, यांिसामग्री 
आणि उपकरिे घालण्याच्या बाबतीत इांणियन टेणलग्राफ कायदा १८८५ (१८८५ चा १३) च्या ३ ऱ्या 
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णवभार्ानुसार ्थापण्यात आलेला सकवा चालवण्यात आलेला तार णवभार् या बाबतीत तार अणधकाऱ्यास 
असलेले अणधकार मांिळास राहतील व मांिळ ते अमलात आिील आणि भारतीय णवद्युत कायदा १९१० ते 
कलम १२ ते १६, १८ व १९ च्या तरतुदी मांिळास बांधनकारक राहिार नाहीत.  
 

(१) योजनेचे नाव : १३२ केव्ही अांबाझरी-काटोल योजना.  
 

(२) योजना आणि ज्या के्षिात काम चालू करावयाचे आहे त्या के्षिाांचा थोिक्यात तपशील : १३२ केव्ही 
अांबाझरी-काटोल ससर्ल सकीट लाईन उभारिे व २ x २५ एमव्ही इ १३२/११ केव्ही व १३२/३३ केव्ही 
रान्ससफामगसग आणि १ x १० एमव्ही ए, १३२/६६ केव्ही रान्ससफामगसग सह १३२ केव्ही काटोल सब ्टेशनची 
उभारिी करिे.  
 

(३) सेवा द्यावयाची के्षि : नार्पूर णजफह्यातील काटोल तालुक्याचा १५४० चौ.णक. मी. चा प्रदेश.  
 

(४) अांदाणजत भाांिवली पणरव्यय : १९५.०० लक्ष रु.  
 

ही सूचना प्रणसद्ध झाफयावर दोन मणहन्सयाांच्या आत अनुज्ञप्तीधारकाांनी सकवा णहतसांबांध असलेफया 
कोित्यही व्यक्तींनी मांिळाच्या णवचारकणरता अणभवदेन करावे सकवा आके्षप घ्यावा असे अणधसूणचत करण्यात 
येत आहे. इतर तपशील सकवा ्पष्टीकरि याकणरता मुख्य अणभयांता (प्लसनर्), महाराष्र राज्य णवदु्यत मांिळ, 
मकग न्सटाईल बँक णबफिींर्, फोटग, मुांबई-४०००२३ याांच्याशी वेळीच सांपकग  साधावा.  

 
सही /-  

सणचव  
 
णदनाांक  
मुांबई  
 
अणधसूचना          महाराष्र टाइम्स, ३-४-१९७९  
 
 

सुटे शब्द व अपूिग वाक्ये वर्ळून केलेले णवश्लेषि 
 
एकूि वाक्ये – ३          एकूि शब्द – १५४   
एकूि कठीि शब्द –५२         दुबोधता-णनदेशाांक : २०.४२     
 

------------------------- 
 



 
अनुक्रमणिका 

 

आदेश (आ) (९ िम िे) 
 
िम िा क्रमांक आ – १  
 

र्ृह णवभार् 
सणचवालय, मुांबई – ३२, णदनाांक २१ जून १९७४ 

आदेश 
 

मुांबई मोटार वाहन णनयम, १९५९  
क्रमाांक एम.व्ही.आर.०६७४/२४ – बारा. – ज्याअथी, मेससग ए.आय. मोटरवाला, मुांबई याांच्या 

मालकीच्या सोबतच्या अनुसूचीमध्ये दशगणवफयाप्रमािे इांणजन व शाणसस क्रमाांक असलेफया आणि िाव्या हाताला 
्टीअसरर् कां रोल बसवलेफया वाहनाांची सकमत व उपयुक्तता णवचारात घेता, उक्त वाहनाांस मुांबई मोटार वाहार 
णनयम, १९५९, याांतील णनयम १८३ चा पोट-णनयम (१) याच्या उपबांधाच्या प्रवतगनापासून सूट देिे आवश्चयक 
असफयाबाबत महाराष्र शासनाचे समाधान झाले आहे;  
 

त्याअथी, आता, मुांबई मोटार वहन णनयम, १९५९, याांच्या णनयम २११ चा पोट-णनयम (१) याच्या 
परांतुकान्सवाये प्रदान करण्यात आलेफया शक्तींचा वापर करून, महराष्र शासन, याद्वारे उक्त वाहनाांस उक्त 
णनयम १२३ याचा पोटकलम (१) याच्या उपबांधाच्या प्रवतगनापासून पुढे नमूद केलेफया शतीच्या अधीन राहून 
सूट देत आहे –  

(१) वाहनास णदशादशगन यांि (signalling device) बसवलेले असेल.  
(२) वहन मुमाब्यी मोटार वाहन णनयम, १९५९ च्या णनयम १६९ च्या तारतुणदनुसार अनुपालीत असेल.  

 
अनुसूची 

अनुक्रमाांक  इांणजन क्रमाांक  शाणसक क्रमाांक  
१  ईिी ९७८३  ... एन् आर ४ िी – ९५५४ – िी  
२  ईिी १२ ८५४  ... एन् आर ४ िी – १०९११ – िी  
३  ईिी १६२ – ९४  ... एन् आर ४ िी – १५२५७  
४  ईिी १२९ – ४५  ... एन् आर ४ िी – १३५८३ – िी  

महाराष्र राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार व नावाने  
ल.बा. सररे्  

कक्ष अणधकारी 
  

आदेश                महाराष्र शासन राजपि,  
जुलै २५, १९७४,  

भार् चार – अ, पृ. ३३९ – ३४० 
 



 
अनुक्रमणिका 

 

सुटे शब्द व अपूिग वाक्ये वर्ळून केलेले णवश्लेषि 
 

एकूि वाक्ये – ३          एकूि शब्द – ११५   
एकूि कठीि शब्द –३३         दुबोधता-णनदेशाांक : १६.०९     

 
------------------------- 

 
 
िम िा क्रमांक आ – ३  

 
महाराष्र लोकसेवा आयोर् 

्टेट बकँ ऑफ इांणिया णबल्फिांर्, महात्मा र्ाांधी रोि, मुांबई 
२७ आर््ट १९७४ 

 
क्रमाांक ५४१ (१) – ई. – अध्यक्ष, महाराष्र लोकसेवा आयोर्, याांनी श्री. ज.बे. मेंिीस याांची सहायक 

सणचव, महाराष्र लोकसेवा आयोर्, म्हिून आयोर्ाच्या क्रमाांक ५४१ ८१) – ई, णदनाांक ४ एणप्रल १९७४ च्या 
अणधसूचनेमध्ये णदनाांक ३० एणप्रल १९७४ पयंत केलेली ्थानापन्न णनयुक्ती महाराष्र पल्ब्लक सर्ववस कणमशन 
(मेंबसग अांि ्टाफ) (किीशांस ऑफ सर्ववस) रेग्युलेशन्सस, १९७१ मधील रेग्युलेशन २० अन्सवये आयोर्ाने णनमाि 
केलेफया सहायक सणचवाच्या जारे्वर णदनाांक १ एणप्रल १९७४ ते ३० एणप्रल १९७४ पयंत चालू ठेवनू ती णनयुक्ती 
राज्यपाल, महाराष्र राज्य, याांची मान्सयता घेऊन णदनाांक १ मे १९७४ – २, णदनाांक २२ एणप्रल १९७४ मध्ये मांजूर 
करण्यात आलेफया सहायक सणचवाच्या पदावर णदनाांक ३० सप्टेंबर १९७४ पयंत पुढे चालू ठेवली आहे.  
 

य.श्री. कुलकिी,  
सणचव, महाराष्र लोकसेवा आयोर् 

 
आदेश                महाराष्र शासन राजपि,  

सप्टेंबर ५, १९७४,  
भार् एक – मध्य उपणवभार्, प.ृ ६५२ 

 
सुटे शब्द व अपूिग वाक्ये वर्ळून केलेले णवश्लेषि 

 
एकूि वाक्ये – १          एकूि शब्द – १११   
एकूि कठीि शब्द –५५         दुबोधता-णनदेशाांक : ३८.५३      
 

------------------------- 
 



 
अनुक्रमणिका 

 

िम िा क्रमांक आ – ५  
 

महाराष्र णवधानमांिळ सणचवालय 
णवधान भवन, मुांबई, णदनाांक १४ जानेवारी १९७४ 

 
क्रमाांक ११३३-क. – श्री. ह.र्.रु्प्ते, उप सणचव, महाराष्र णवधानमांिळ सणचवालय, याांना ह्या 

साचीवालायाची अणधसूचना क्राांक ५७२९६ –क, णदनाांक १७ नोव्हेंबर १९७३ अन्सवये णदनाांक ९ नोव्हेंबर १९७३ ते 
८ णिसेंबर १९७३ पयंत मांजूर केलेली तीस णदवसाांची रजा अजीत रजा म्हिून मांजूर केली आहे.  
 

णदनाांक ९ नोव्हेंबर १९७३ रोजी श्री. रु्प्ते याांच्या खाती १२० णदवस अजीत रजा णशल्लक होती. शासन 
णनिगय, णवत्त णवभार्, क्रमाांक एल् व्ही ई. २४७० / ६३४ – ७० – एक्स, णदनाांक १५ मे १९७० अनुसार, मांजूर 
केलेफया उपरोक्त राजेला लार्ून तीस णदवसाांची अजीत रजा सोिण्याची व त्याऐवजी रजेचे वतेन, भते्त वरै्रे 
घेण्याची अनुमती त्याांना देण्यात आली आहे.  
 

रजेवरून परत आफयानांतर श्री. रु्प्ते हे उप सणचव, महाराष्र णवधानमांिळ, म्हिून काम पहातील.  
जर श्री. रु्प्ते अजीत रजेवर रे्ले नसते तर ते ्थानापन्न उप सणचव, महाराष्र णवधानमांिळ म्हिून काम करीत 
राणहले असते.  
 

महाराष्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार व नावाने,  
वै. मु. सुब्रहमण्यम,  

अवर सणचव, महाराष्र णवधानमांिळ. 
 

आदेश                महाराष्र शासन राजपि,  
एणप्रल ११, १९७४,  

भार् एक – मध्य उपणवभार्, प.ृ २१७  
 

सुटे शब्द व अपूिग वाक्ये वर्ळून केलेले णवश्लेषि 
 

एकूि वाक्ये – ५          एकूि शब्द – १२५   
एकूि कठीि शब्द –४३          दुबोधता-णनदेशाांक : १४.२६      
 

------------------------- 
 
िम िा क्रमांक आ – ८   

 
भणूम सांपादन णवशषे अणधकारी, महाराष्र र्ृहणनमाि व के्षि णवकास 



 
अनुक्रमणिका 

 

प्राणधकरि, मुांबई ७ वा माळा, नवीन प्रशासकीय इमारत, 
मांिालयासमोर, मुांबई – ४०००२१ 

णदनाांक : ४-८-७८ 
आदेश 

 
महाराष्र र्ृहणनमाि व के्षि णवकास अणधणनयम, १९७३  
क्रमाांक – एल.ए. क्य ू/ एम.एच.अांि ए.िी. अॅक्ट / ४  

 
ज्याअथी, महाराष्र शासनाने (शासकीय ठराव क्रमाांक – ए. आर. एस/१५७७/८०९९३/िी. ३६, णद. 

१२-४-१९७८ अन्सवये) महाराष्र र्ृहणनमाि व के्षि णवकास अणधणनयम, १९७३ (सन १९७७ चा महाराष्र २८) 
(या नांतर ज्याचा ‘उक्त अणधणनयम,’ असा णनदेश करण्यात आला आहे) याचे कलम ९३ पोटकलम (१) अन्सवये 
प्रदान करण्यात आलेफया शक्तीचा वापर करून मुांबई र्ृहणनमाि व के्षि णवकास मांिळाने (यानांतर ज्याचा 
‘उक्त मांिळ’ असा णनदेश करण्यात आलेला आहे) यासोबत जोिलेला अनुसूचीमध्ये विगन केलेली जमीन व 
तीवरील णवद्यमान इमारतीसांबांधी सादर केलेफया सांपादन प्र्तावास मान्सयात णदलेली होती.  
 

आणि ज्याअथी उक्त अणधणनयमाचे कलम ९३ पोटकलम (३) व (४) द्वारे आवश्चयक असफयाप्रमािे 
मान्सयता देण्यात आली असफयाबद्दलची व्तुल््थती नमूद करिारी सूचनाां महाराष्र शासनाच्या राजपिात व 
बृहन्समुांबईत खप असलेफया चार वृत्तपिात प्रणसद्ध करण्यात आली होती व सांबांणधत व्यक्तीवर ती बजाणवण्यात 
आली होती.  
 

आणि ज्याअथी, आलेले आके्षप व सूचनाां याांचा णवचार केफयावर आणि सांबांणधत व्यक्तीस आपले म्हििे 
माांिण्याची वाजवी सांधी देण्यात आफयावर भणूम सांपादन णवशषे अणधकारी, महाराष्र र्ृहणनमाि व के्षि णवकास 
प्राणधकरि, मुांबई याांची खािी झाली आहे की, उक्त सांपादनाचा प्र्ताव काहीही बदलाणशवाय मान्सय करावा.  
 

त्याअथी, आता उक्त अणधणनयमाचे कलम ९३ पोटकलम (५) या द्वारे प्रदान करण्यात आलेफया आणि 
याबाबतीत त्यास समथग करिाऱ्या इतर सवग शक्तीचा वापर करून मी भणूम सांपादन णवशषे अणधकारी, महाराष्र 
र्ृहणनमाि व के्षि णवकास प्राणधकरि, मुांबई याद्वारे  
 

(१) या सोबत जोिलेफया अनुसूचीमध्ये विगन केलेली उक्त जमीन व त्यावरील णवद्यमान इमारती 
सांबांधी मांिळाने पाठणवलेफया उक्त सांपादन प्र्तावास कोित्याही प्रकारच फेरबदल न कता मान्सयता देत आहे.  
 

(२) मान्सयात णदफयाप्रमािे उक्त प्र्ताव ज्या तारखेस प्रवर्वतत होईल ती तारीख म्हिून णद. ५-८-
१९७८ हा णदवस णनणित करीत आहेत.  
 

(३) उक्त जमीन व त्यावरील णवद्यमान इमारती सांबांधी जार्ा मोकळी करून ती सक्तीने सांपादन 
करण्याबाबत आदेश देत आहे.  



 
अनुक्रमणिका 

 

टीप – १. भणूम सांपादन णवशषे अणधकारी, महाराष्र र्ृहणनमाि व के्षि णवकास प्राणधकरि मुांबई याांनी 
मांजूर केफयाप्रमािे असलेला हा सांपादन प्र्ताव लोकाांच्या पाहिीसाठी णवशषे भणूम सांपादन अणधकारी, 
महाराष्र र्ृहणनमाि व के्षि णवकास प्राणधकरि, मुांबई, नवीन प्रशासकीय इमारत, ७ वा माळा, मांिालयासमोर, 
मुांबई – ४०००२१ याांच्या कायालयात खुला ठेवण्यात आला आहे.  
 

टीप – २. – हा आदेश शासकीय राजपिात प्रणसद्ध करण्यात आलेफया तारखेस व त्या तारखेपासून 
उक्त जमीन तीवरील णवद्यमान इमारतीसह सवग भाराांपासून मुक्त अशी उक्त माांिळाकिे – महाराष्र 
र्ृहणनमाि व के्षि णवकास प्राणधकरिाच्या वतीने म्हिून पूिगपिे णवणहत असेल.  

 
अनुसूची 

 
इमारत क्रमाांक ७०-७४ केशवराव खाड्ये मार्ग या ठीकािी असलेली व भायखळा णवभार्ाचा भकूर 

पाहिी क्रमाांक २००३ (भार्) असलेली आणि मोहमदी णबफिींर् या नावाने ओळखली जािारी व सुमारे २४१.३७ 
चौ. णमटसग भरिारी मुांबई महानर्र पाणलकेने प्रभार् क्रमाांक इ – ७३६८ याखाली कर आकारिी केलेले जमीन 
व णतच्यावरील णवद्यमान इमारत.  
 

(रा.रा. णनकाळजे)  
भणूम सांपादन णवशषे अणधकारी,  

महाराष्र र्ृहणनमाि व के्षि णवकास प्राणधकरि, मुांबई.  
 

आदेश          महाराष्र टाइम्स, ८ आर््त १९७८  
 

सुटे शब्द व अपूिग वाक्ये वर्ळून केलेले णवश्लेषि 
 

एकूि वाक्ये – ३          एकूि शब्द – ३४५   
एकूि कठीि शब्द –१३६         दुबोधता-णनदेशाांक : ३७.०६     

------------------------- 
 

 
िम िा क्रमांक आ – ९  
 

पि क्रमाांक ______ 
______ 

______(र्ाव) _____णदनाांक _____ 
 

आदेश 



 
अनुक्रमणिका 

 

क्रमाांक _____        _____णदनाांक  
 

सवगसाधारि काम 
 

१. सवग चतुथग श्रेिी कमगचाऱ्याांना सूणचत करण्यात येते की, त्याांनी कोित्याही वणरष्ठ अणधकाऱ्याांनी 
णदलेला योग्य आदेश, ते इतर कामात व्यग्र नसफयास पाळला पाणहजे.  
 

२. तसेच, अणधकाऱ्याांच्या कके्षतून घांटी वाजफयास हजर असलेफया व इतर कामात व्यग्र नसलेफया 
चतुथग श्रेिी कमगचाऱ्याांनी, त्या अणधकाऱ्याांकिून आदेश घेतले पाणहजेत.  
 

३. कामात सुसूिता येण्याचे दृष्टीने वरील क्र. १ व २ ला बाधा न येता प्रमुख कायालयातील णशपाई वर्ग 
व इतर चतुथग श्रेिी कमगचाऱ्याांचे कामाांची खालीलप्रमािे णवभार्िी राहील.  
 

कामाची वैयल्क्तक णवभार्िी 
(१ ते १० यादी)  
 

कायालयीन णवभार् 
(१ ते १० यादी)  
 

वरील णवभार्िीत एखादे णदवसासाठी बदल करण्याचा अणधकार अधीक्षकाांना राहील. त्यापेक्षा जा्त 
णदवसासाठी बदल करावयाचा झाफयास प्रशासन अणधकारी याांची सांमणत घ्यावी.  

 
____ सांचालकाांकणरता (्वाक्षरी)  

 
णदनाांक ______       ____(पदनाम)  
क्रमाांक आ्थापना क्र. ______     णदनाांक ______ 
 

प्रत पुढील कायगवाहीकणरता अगे्रणषत. १.___२.___३.___४.___ ५. श्री. ____. नाईक 
याांस सूणचत करण्यात येते की, वर णनदेणशत णशपाई व इतर चतुथग श्रेिी कमगचारी वर्ग बरोबर आपआपफया 
कामावर आहेत सकवा नाही हे दररोज पाहाव ेव कोिी रै्रहजर असफयास त्याांच्याऐवजी ती कामे दुसऱ्या चतुथग 
श्रेिी कमगचाऱ्याांकिून करून घेण्याची व्यव्था करावी व तसे सवग सांबांणधताांना साांर्ाव.े  
 

यापुढे कसफयाही प्रकारचा दैनांणदन कायालयीन कामात व्यत्यय यावयास नको याबाबतची दक्षता 
घ्यावी. तसेच आपि सांचालकाचे णशपाई जर रै्रहजर असले तर त्याांच्या णठकािी कायग कराव े व या 
सांचालनालयाच्या प्रयोर्शाळा भाांिार पिताळिी णवभार्ातील चौकीदाराांची कामे पहावी व अनअपेणक्षतणरत्या 
अधूनमधून भेटी द्याव्या म्हिजे चौकीदार बरोबर कायगरत आहेत की नाहीत ह्याची पहािी होईल.  



 
अनुक्रमणिका 

 

६. सवग सांबांणधत चतुथग श्रेिी कमगचारी श्री. ____आपिाांस सूणचत करण्यात येते की, आपि सांबांणधत 
कामावर असताना जर काही आदेशान्सवये इतर कामास जावयाचे असफयास आपले काम आपफया नजीकच्या 
णशपायास करावयास साांर्ावे व त्या णशपायाने त्याांचे काम पहाव ेम्हिजे कामात व्यत्यय येिार नाही.  
 

तसेच याबाबतची कफपना नाईकाांस सुद्धा देत असावी.  
१. उपसांचालक ____याांच्या खोलीवरील णनयुक्त ईसमाने सवगश्री _________चे 

आवश्चयकतेनुसार काम पहाव.े  
 
२. वणरष्ठ खणन-अणभयांता (श्री.___) याांच्या खोलीवरील णनयुक्त ईसमाने श्री 

_________याांचे आवश्चयकतेनुसार काम पहाव.े  
 

३. श्रीमती ______(ग्रांथपाल) ह्या श्री_____याांच्या पी.बी.एक्स कायावर पाहिी करतील व 
पी.बी.एक्स. कधीही बांद राहिार नाही याांची काळजी घेतील.  
 

सांचालकाांकणरता ____(सही)  
______पदनाम  

 
टीप – श्री. _____नाईक याांनी वर उल्लेणखलेफया कमगचाऱ्याांच्या कायावर देखरेख ठेवावी व कोिी 

रै्रहजर असफयास त्याजार्ी काम कराव.े  
 

चतुथग श्रेिी कमगचाऱ्याांच्या सवग कामाबाबत अधीक्षक हे सवगथैव जबाबदार राहतील व सवग चतुथग श्रेिी 
कमगचारी त्याांचे अणधन्थ असतील.  
 

सांचालकाांकणरता. सही /-  
___(र्ाव) ____णदनाांक ____       ____पदनाम  
 
आदेश            महाराष्र शासन,  

शासकीय कायालय, नार्पूर  
 

सुटे शब्द व अपूिग वाक्ये वर्ळून केलेले णवश्लेषि 
 

एकूि वाक्ये – १५          एकूि शब्द – २९९   
एकूि कठीि शब्द –१०४         दुबोधता-णनदेशाांक : १३.१३      
 

------------------------- 
 



 
अनुक्रमणिका 

 

िम िा क्रमांक आ – १०  
रु्न्सहेर्ारी कामकाज १९७३ च्या सांणहतेच्या १४४ कलमाखाली आदेश 

(१९७४ चा कायदा २)  
 

ज्याअथी, येत्या दसऱ्याच्या उत्सवात, र्ाई, बैल, खोंि, रेिे, म्हशी, कालविी सकवा वासरे याांचा 
पशुवधर्ृहाच्या बाहेर आणि इतर जनावराांचा र्त्यात सकवा र्त्याच्या दृणष्टके्षपात सकवा सावगजणनक जारे्वर वध 
केफयामुळे बृहन्समुम्बईतील सावगजणनक शाांततेत क्षबु्धता णनमाि होण्याची शक्यता आहे.  
 

आणि ज्याअथी मी या मताचा आहे की, त्वणरत प्रणतबांध आणि जलद उपाय इष्ट आहेत.  
 

त्यामुळे, आता, मी मधुकर र्िेश र्वई, आय.पी.एस, पोणलस आयुक्त, बृहन्समुम्बई आणि रु्न्सहेर्ारी 
कामकाज १९७३ च्या सांणहतेच्या १४४ कलमाखाली (१९७४ चा कायदा २) णवशषे अणधकारप्राप्त एल्क्झक्युटीव्ह 
मणज्रेटच्या रूपे उपरोक्त कलमाखाली प्राप्त केलेला अणधकार अांमलात आिण्यासाठी याद्वारे असा आदेश 
देतो की णद.१०,११ आणि १२ आक्टोबर, १९७८ रोजी कोितीही व्यल्क्त, पशुवधर्ृह सोिून, बृहन्समुम्बईतील 
कोित्याही सावगजणनक सकवा खाजर्ी जारे्वर र्ाई, बैल, खोंि, रेिे, म्हशी, कालविी आणि वासरे याांचा वध 
करिार नाही आणि उपरोक्त तारखाांना कोितीही व्यक्ती कोित्याही इतर जनावराचा कोित्याही र्त्यात 
सकवा सावगजणनक ्थळातील दृणष्टके्षपात सकवा इतर कोित्याही तऱ्हेने णदसेल अशा प्रकारे वध करिार नाही.  
 

मी पुढे असा आदेश देतो की, हा आदेश ्थाणनक दैणनक वतगमानपिाांत प्रकाणशत करण्यात येईल.  
माझ्या अणधकाराखाली व मोहोरेखाली २९ सप्टेंबर १९७८ रोजी देण्यात आलेले.  

एम.जी.र्वई  
पोणलस आयुक्ताांचे कायालय, बृहन्समुम्बई      पोणलस आयुक्त, बृहन्समुम्बई आणि  
णद. २९ सप्टेंबर १९७८         एल्क्झक्युटीव्ह मणज्रेट,  

णवशषे अणधकारप्राप्त. 
 

टीप : वरील आदेश रद्द करण्यासाठी सकवा बदल करण्यासाठी कोित्याही व्यल्क्तकिील अजग 
माझ्याकिे, महात्मा ज्योणतबा फुले माकेट मुांबई, समोरील माझ्या कायालयात करावा.  
 

पोणलस आयुक्ताांची मोहोर  
बृहन्समुम्बई,  
आणि  
एल्क्झक्युटीव्ह मणज्रेट, णवशषे अणधकारप्राप्त.  

 
आदेश          महाराष्र टाइम्स, ४-१०-१९७८  
 

सुटे शब्द व अपूिग वाक्ये वर्ळून केलेले णवश्लेषि 



 
अनुक्रमणिका 

 

 
एकूि वाक्ये – ३          एकूि शब्द –१८७   
एकूि कठीि शब्द –५५         दुबोधता-णनदेशाांक : २२.०२      
 

------------------------- 
 
िम िा क्रमांक आ – ११ 
 

आदेश ग्रामणव/जेसी/१/जमअ/८२०/७७  
णजफहाणधकारी, नार्पूर याांचे कायालय,  

नार्पूर णद. – १९७७  
 
सांदभग : आयुक्त नार्पूर णवभार्, नार्पूर याांचे आदेश क्रमाांक व्हीपीटी ७-२ का.अ.  

१२-३-७७ णदनाांक ८-६-१९७७. 
आदेश 

 
आयुक्त नार्पूर णवभार्, नार्पूर याांचे सांदभांणकत आदेशानुसार २२९ जमीन महसूल इतर खचग (३) 

सहायक अनुदान, अांशदाने इत्याणद (एक) ग्राम पांचायतींना जमीन महसूल अनुदाने (मार्िी क्रमाांक १४३) या 
अथगसांकफपीय शीषाखाली १९७७-७८ या चालू णवत्तीय वषाकणरता पणहफया तीन मणहन्सयासाठी रुपये 
४,५०,०००/- (चार लाख पन्नास हजार रुपये फक्त) ह्या णजफह्यातील ग्राम पांचायातीना वाटून देण्याकणरता 
माझे णनयांििाखाली सोपणवण्यात आले आहे.  
 

२. वरील जमीन महसूल अनुदानाच्या ४,५०,००० रुपये रकमेपैकी ४,४२,६२८/- रुपये (चार लाख 
बेचाळीस हजार, सहाश े अठ्ठावीस रुपये फक्त) मुख्य कायगकारी अणधकारी, णजफहा पणरषद, नार्पूर याांना 
सोबत जोिलेफया णववरिपिात दशगणवफयाप्रमािे ग्रामपांचायातीना णवतरि करण्याकणरता मांजूर करण्यात आले 
आहेत.  
 

३. मुख्य कायगकारी अणधकारी, णजफहा पणरषद, नार्पूर याांना णवनांती करण्यात येते की, त्याांनी मांजूर 
केलेफया तरतुदीपेक्षा जा्त खचग करू नये.  
 

४. त्याचप्रमािे त्याांना असे सूणचत करण्यात येते की, अनुदानाचे ग्रामपांचायतीणनहाय वाटप करण्यापूवी 
शासकीय कजे, नळपािी पुरवठा योजनाांसाठी येिे असलेली लोकवर्गिी इत्यादी प्रकारची येिी सांबांणधत 
ग्रामपांचायतीकिून वळती करून घेऊन वळती केलेली रक्कम सांबांणधत लेखा शीषाखाली जमा करून उरलेली 
णनव्वळ रक्कम ग्रामपांचायतींना मजूर करावी. ग्राम पांचायतीकिील वर नमूद केलेली येिी ही णजफहा पणरषद, 
नार्पूर व ह्या कायालयातील कार्दपिकाांवरून तपासून पहावीत.  
 



 
अनुक्रमणिका 

 

५. कायगकारी अणधकारी, णजफहा पणरषद, नार्पूर याांनी वरील सूचनाांचे काटेकोरपिे पालन कराव.े  
 

्वाक्षरी : (____)  
णजफहाणधकारी, नार्पूर.  

 
प्रणतणलपी ___  
१. मुख्य कायगकारी अणधकारी, णजफहा पणरषद, नार्पूर याांना माणहती तथा योग्य कायगवाहीस 

सामादाराने अगे्रणषत. खचाचा मेळ घालण्यासाठी खचाचे माणसक णववरि पि प्रत्येक मणहन्सयाचे ५ तारखेचे आत 
या कायालयास पाठवाव.े तसेच अनुदानाची रक्कम उपयोर्ात आिफयाबद्दलचे प्रमािपि या कायालयास 
पाठवाव.े 

 
२. महालेखापाल महाराष्र (दोन) नार्पूर याांना माणहती व आवश्चयक कायगवाहीस समादराने अगे्रणषत.  

 
३. कोषाणधकारी, नार्पूर. ४. तहसीलदार ______(सवग)  
 
५. खांि णवकास अणधकारी, पांचायत सणमती _____(सवग)  

 
६. आयुक्त, नार्पूर णवभार्, नार्पूर याांना माणहती तथा आवश्चयक कायगवाहीस अगे्रणषत / सादर.  

 
(्वाक्षरी)  

णजफहाणधकारी, नार्पूर कणरता  
 

आदेश             महाराष्र शासन  
शासकीय कायालय, नार्पूर  

 
सुटे शब्द व अपूिग वाक्ये वर्ळून केलेले णवश्लेषि 

 
एकूि वाक्ये – ८          एकूि शब्द –२०२   
एकूि कठीि शब्द –८५         दुबोधता-णनदेशाांक : १६.१६      
 

------------------------- 
 
िम िा क्रमांक आ – १४  

 
मध्यांतरीय आदेश 

 



 
अनुक्रमणिका 

 

जा. क्र. णवकास-२-आदेश-३० ११-७७. – महाराष्र सहकारी सां्था अणधणनयम, १९६० चे कलम १०२ 
व १०३ अन्सवये महाराष्र शासन कृषी व सहकार णवभार्, मुांबई, याांचे आदेश क्रमाांक सी एस एल-१४७१-३७२५७ 
– सी – ५, णदनाांक २७ जुलै १९७३ अन्सवये मला प्रधान केलेफया अणधकारानुसार, मी.बी.आर. णर्ते, सहाय्यक 
णनबांधक, सहकारी सां्था, उप-णवभार्, चांद्रपूर आदेश देतो की, वामनपेठ आणदवासी र्ृहणनमाि सहकारी 
सोसायटी, मयाणदत धामनपेठ, र.नां.३२०, णजफहा चांद्रपूर ही सां्था महाराष्र सहकारी सां्था अणधणनयम, 
१९६० चे कलम १०२ (१) क (दोन) चे तरतुदी अांतर्गत अवसायनात टाकण्यात येत आहे.  
 

वरील सां्थेचे अवसायक म्हिून श्री.सी.आर.कूवे, सहकारी अणधकारी, र्ोंिणपपरी, याांची नेमिूक 
महाराष्र सहकारी सां्था अणधणनयम, १९६० चे कलम १०३ (१) अन्सवये करण्यात येत आहे.  
 

णदनाांक २७ सप्टेंबर १९७८.  
 
आदेश          महाराष्र शासन राजपि, २ नोव्हेंबर, १९७८, 

भार् एक पुरविी, नार्पूर णवभार्, 
प.ृ २५०६ 

 
सुटे शब्द व अपूिग वाक्ये वर्ळून केलेले णवश्लेषि 

 
एकूि वाक्ये – २         एकूि शब्द – १०६   
एकूि कठीि शब्द –४७          दुबोधता-णनदेशाांक : २३.३६      
 

------------------------- 
 
 
िम िा क्रमांक आ – १५  
 

आदेश 
 

जा. क्रमाांक प्रशासन-७८ (१) ३१०९-७७ – महाराष्र, सहकारी सां्था अणधणनयम, १९६० चे कलम 
८७ (१) अ (२) अांतर्गत महाराष्र शासन, कृणष व सहकार णवभार्ाचे आदेश क्रमाांक णसएसएल-१४७१-
३७३५७/णस-५, णदनाांक २७ जुलै १९७३ अन्सवये, मला प्रदान केलेफया अणधकाराचा वापर करून, मी.णब. आर. 
णर्ते, सहायक णनबांधक, सहकारी सां्था, उपणवभार्, चांद्रपूर, र्ोंिणपपरी, खांि सहकारी शतेकी खरेदी-णवक्री 
सहकारी सां्था मयाणदत, र्ोंिणपपरी, र.नां.१०९०, तालुका व णजफहा चांद्रपूर, या सां्थेचा कायगकारी मांिळाचा 
णनष्प्रभाणवतचा कायगकाल पुढील एक वषाकणरता म्हिजे णदनाांक ६ सप्टेंबर १९७८ ते ५ सप्टेंबर १९७९ पयंत 
वाढणवत आहे.  
 



 
अनुक्रमणिका 

 

हा आदेश णदनाांक ५ अक्टोबर १९७८ रोजी माझ्या सही णशक्याणनशी णदला.  
णब.आर.णर्ते,  

चांद्रपूर :           सहायक णनबांधक, सहकारी सां्था,  
णदनाांक ५ आक्टोबर १९७८          (उपणवभार्), चांद्रपूर. 
आदेश           महाराष्र शासन राजपि, २ नोव्हेंबर १९७८,  

भार् एक पुरविी, नार्पूर णवभार्,  
प.ृ २५०६  

 
सुटे शब्द व अपूिग वाक्ये वर्ळून केलेले णवश्लेषि 

 
एकूि वाक्ये – २         एकूि शब्द – ३३   
एकूि कठीि शब्द –३८          दुबोधता-णनदेशाांक : २०.९७      
 

------------------------- 
 

सूचिा (सू) ९ िम िे 
 
िम िा क्रमांक सू – १ 
 

नर्र णवकास, आरोग्य व र्ृहणनमाि णवभार् 
सणचवालय, मुांबई ४०० ०३२, णदनाांक १ जुलै १९७४ 

नोटीस 
 

मुांबई इमारत दुरु्ती व पुनरगचना मांिळ अणधणनयम, १९६९.  
 
क्रमाांक ए आर एस. ११७२/८६१९५ – एचआरसी – मुांबई इमारत दुरु्ती व पुनरगचना मांिळाने 

(ज्याचा यात यापुढे ‘मांिळ’ म्हिून णनदेश केला आहे) मुांबई इमारत दुरु्ती व पुनरगचना मांिळ अणधणनयम, 
१९६९ (सन १९६९ चा महाराष्र अणधणनयम ४७) (ज्याचा यापुढे ‘उक्त अणधणनयम’ म्हिून णनदेश केला आहे) 
यासोबत जोिलेफया अनुसूचीमध्ये वर्विलेफया इमारती (ज्याांचा यापुढे ‘उक्त इमारती’ म्हिून णनदेश केला 
आहे) वाजवी खचाने दुरु्त करून रहाण्यासाठी योग्य होण्याजोग्या नाहीत व त्या धोकादायक असून 
त्यामधील रणहवाश्चयाांच्या सुरणक्षततेस व आरोग्यास हाणनकारक आहेत असे मांिळाचे मट आहे आणि मांिळाने 
उक्त इमारतीसांबांधी उक्त अणधणनयमाचे कलम ३३ चे पोट-कलम (३) अन्सवये प्रमािपि णदलेले आहे;  
 

आणि ज्याअथी, मांिळाने यासोबत जोिलेफया अनुसूणचत विगन केलेफया जणमनीवरील णवद्यमान 
इमारतीसह त्या जणमनींच्या बाबतीत उक्त अणधणनयमाच्या कलम ३८, पोट-कलम (१) अन्सवये योजनेचा 
सांयुक्त खिा मान्सयतेसाठी आणि उक्त जणमनीवर कोित्याही ल््थतीत असलेफया णवद्यमान इमारतीसह जमीन 



 
अनुक्रमणिका 

 

सांपादन करून ती मोकळी करण्यासाठी जार्ा मोकळी करिे, सक्तीने सांपादन करिे यासांबांधीचा आदेश 
काढला जावा म्हिून महाराष्र शासनास सादर केलेला आहे;  
 

त्याअथी, आता उक्त अणधणनयमाच्या कलम ३९, पोट-कलमे (२) व (३) अन्सवये राज्य शासनाला 
प्रदान करण्यात आलेफया ज्या शक्ती मला प्रत्यायोणजत करण्यात आलेफया आहेत त्या शक्तींचा वापर करून 
मी खाली सही करिारा नोटीस देतो की, उक्त योजनेच्या खड्यास महाराष्र शासनाने शासकीय आदेश, 
नर्रणवकास, आरोग्य व र्ृहणनमाि णवभार् क्रमाांक एआरएस. ११७२/८६११५ – एचआरसी, णदनाांक १ जुलै 
१९७४ अन्सवये तात्पुरती मान्सयाता णदलेली आहे. या योजनेचा पणरिाम झालेफया भोर्वटदाराांना मालविी 
सांक्रमि णशणबरात पयायी णनवासाच्या सोयीची तरतूद करण्याचे ठरणवले आहे आणि उक्त अणधणनयमाच्या 
कलम ३९, पोट-कलम(४) अन्सवये राज्य शासनाकिून अशी जार्ा मोकळी करिे व ती सक्तीने सांपादन करिे 
याबाबत जो आदेश काढला जाईल व तो ज्या तारखेस प्रवर्वतत होईल त्या तारखेपासून पांधरा णदवसाांच्या आत 
त्या इमारती मोकळ्या केफया पाणहजेत.  
 

त्या इमारतींचे भोर्वटदार व मालक आणि (असफयास) र्हािदार याांना याद्वारे कळणवण्यात येत आहे 
की, योजनेच्या खड्यासांबांधी आणि अशी जमीन का सांपादण्यात येऊ नये यासांबांधी आपले कोितेही आके्षप व 
सूचनाां असफयास त्याखाली सही करिाऱ्यास २३ जुलै १९७४ रोजी अथवा त्या आधी णमळतील अशा बेताने 
सादर कराव्यात.  
 

टीप : शासनाने मान्सय केलेला खिा रणववार आणि इतर सुयाांचे णदवसाांखेरीज इतर णदवशी 
कायालयाच्या वळेात लोकाांना पहाण्यासाठी मांिळाच्या कायालयात प्रशासकीय कायालय इमारत, ६ वा व ७ 
वा मजला, सणचवालयासमोर मुांबई – ४०० ०३२ येथे ठेवण्यात आला आहे.  
 

अनुसूची 
भार् : १ 

फोटग णवभार्ाचा भकूर पहािी क्रमाांक १०१५ असलेली व मुांबई महानर्रपाणलकेने प्रभार् क्रमाांक ए-
२१२०, मार्गक्रमाांक १८९, पेरीन नरीमन रोि या अन्सवये आकारिी केलेली इमारत क्रमाांक १८९ पेरीन नरीमन 
रोि या णवद्यमान इमारती खालील अांदाजे ८१.३० चौ. मीटर आकाराची जमीन.  
 

भार् : २ 
फोटग णवभार्ाचा भकूर पहािी क्रमाांक १०१६-१७ असलेली व मुांबई महानर्रपाणलकेने प्रभार् क्रमाांक ए-

२११८-१९, मार्गक्रमाांक १८९-१९३, पेरीन नरीमन रोि या अन्सवये आकारिी केलेली इमारत क्रमाांक १९१-१९३ 
या णवद्यमान इमारती खालील अांदाजे १६५.९१ चौ. मीटर आकाराची जमीन.  
 

शां.तु. वांजारी  
शासनाचे उप सणचव.  

 



 
अनुक्रमणिका 

 

सूचना                  महाराष्र शासन राजपि, 
जुलै १८, १९७४  

भार् चार – ब, प.ृ ८८६ – ८८७ 
 

सुटे शब्द व अपूिग वाक्ये वर्ळून केलेले णवश्लेषि 
 

एकूि वाक्ये – ५          एकूि शब्द – ३३३   
एकूि कठीि शब्द –१०६         दुबोधता-णनदेशाांक : २३.६२       
 

------------------------- 
 
िम िा क्रमांक सू – २  
 

जाहीर नोटीस 
पणिम रेफवे 

कानाक णब्रज येथील रोि ्वीसपर्ची णललाव णवक्री 
 

भारतीय रेफवे णनयम, ९, १८९२ च्या कलम ५५-५६ नुसार याद्वारे अशी सूचना देण्यात येत आहे की शिे 
्वीसपर्ची म्हिजेच आयनग हूप णपसेस गे्रन आणि पफसेसची णललाव णवक्री कानाक णब्रज रु्मस िेपो येथे २७-६-
७८ रोजी १५-०० वाजता रेफव ेअणधकाऱ्याांच्या देखरेखीखाली करण्यात येईल.  
 

ज्या व्यक्तींना व्तू णवकण्यात येतील त्याांनी णललाव झाफयानांतर त्वणरत रोखीत सांपूिग रक्कम भरावी 
आणि लूज गे्रन ्वीसपग्ज जे ्क्रीसनर्णशवाय ७ णदवसाांत उचलता येतील, ते सोिून णवकलेले सवग आयटेम्स 
दोन णदवसात हलवाव.े  

 
सूचना         महाराष्र टाइम्स, २३ जून १९७८  
 

सुटे शब्द व अपूिग वाक्ये वर्ळून केलेले णवश्लेषि 
 

एकूि वाक्ये – २          एकूि शब्द – ७४    
एकूि कठीि शब्द –२२         दुबोधता-णनदेशाांक : १६.०२       
 

------------------------- 
 
िम िा क्रमांक सू – ४  
 



 
अनुक्रमणिका 

 

नोटीस 
 

महाराष्र र्ृहणनमाि व के्षि णवकास अणधणनयम १९७६  
(महाराष्र अणधणनयम, क्र. २८/१९७७)  
भणूम सांपादन णवशषे अणधकारी, महाराष्र र्ृहणनमाि व के्षि णवकास प्राणधकरि,  
मुांबई नवीन प्रशासकीय इमारत, ७ वा मजला,  
मांिालयसमोर, मुांबई – ४०० ०२१  
णदनाांक १७-६-७८  

 
क्रमाांक – एल.ए.क्य/ूएमएच.अांि ए.िी.ए / ६ 

 
महाराष्र र्ृहणनमाि व के्षि णवकास मांिळ (ज्याचा यात यापुढे ‘मांिळ’ म्हिून णनदेश केला आहे) याांनी 

या सोबत जोिलेफया अनुसूचीमध्ये वर्विलेली इमारत (णजचा यापुढे ‘उक्त इमारत’ म्हिून णनदेश केला आहे) 
वाजवी खचाने दुरु्त करून राहण्यासाठी योग्य होण्याजोर्ी नाही व तो धोकादायक असून त्यामधील 
रणहवाशाांच्या सुरणक्षततेस व आरोग्यास हाणनकारक आहे असे मांिळाचे मट आहे. आणि मांिळाने उक्त 
इमारतीसांबांधी कलम ८८ चे पोटकलम (३) अन्सवये प्रमािपि णदलेले आहे.  
 

आणि ज्याअथी मांिळाने त्या जणमनीवरील णवद्यमान इमारतीसांबांधाने कलम ९२ पोटकलम १ अन्सवये 
एक प्र्ताव जमीन सांपादन करण्यासाठी व उक्त जणमनीवरील कोित्याही ल््थतीत असलेफया णवद्यमान 
इमारतीसह जमीन सांपादन करून ती मोकळी करण्यासाठी, जार्ार मोकळी करिे व ती सक्तीने सांपादन 
करिे यासांबांधीचा आदेश काढला जावा म्हिून, महाराष्र शासनास सादर केलेला आहे.  
 

आणि ज्याअथी महाराष्र शासनाने कलम ९३ पोटकलम १ उक्त प्र्तावास मान्सयता णदली आहे आणि 
तसे मांिळाला कळणवले आहे. आणि ज्याअथी उक्त मांिळाने एक जमीन सांपादन करण्यासांबांधीचा प्र्ताव उक्त 
अणधणनयमाच्या कलम ९३ पोटकलम २ अन्सवये णवशषे भणूम सांपादन अणधकारी याांचेकिे कायगवाही करण्यासाठी 
पाठणवलेला आहे.  
 

त्याअथी आता कलम ९३ पोटकलम (३) आणि (४) अन्सवये ज्या शक्ती मला प्रत्यायोणजत करण्यात 
आलेफया आहेत त्या शक्तीचा वापर करून मी खाली सही करिारा नोटीस देतो की, उक्त सांपादनाच्या 
प्र्तावास महाराष्र शासनाने शासकीय ठराव क्रमाांक एआरएस/१४७७/८२९८३/िी-३६, णदनाांक १०-४-७८ 
अन्सवये मान्सयता णदली आहे. या प्र्तावाचा पणरिाम झालेफया भोर्वटदाराांना सांक्रमि णशणबरात पयायी 
णनवासाच्या सोयीची तरतूद करण्याचे ठरणवले आहे. आणि कलम ९३ पोटकलम (५) अन्सवये अशी जार्ा 
मोकळी करिे व ती सक्तीने सांपादन करिे याबाबत जो आदेश काढला जाईल व तो ज्या तारखेस प्रवातीस 
होईल त्या तारखेपासून १५ णदवसाांच्या आत ती इमारत मोकळी केली पाणहजे. त्या इमारतीचे भोर्वटदर व 
मालक आणि (असफयास) र्हाांदार याांना याद्वारे कळणवण्यात येत आहे की, सांपादनाच्या प्र्तावासांबांधी आणि 
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अशी जमीन का सांपादण्यात येऊ नये यासांबांधी आपले कोितेही आके्षप व सूचना असफयास त्या खाली सही 
करिाऱ्यास १५-७-७८ रोजी अथवा त्याआधी णमळतील अशा बेताने सादर कराव्यात.  
 

टीप : शासनाने मान्सय केलेफया सांपादनाचा प्र्ताव रणववार आणि इतर सुट्याांचे णदवसाखेरीज इतर 
णदवशी कायालयाच्या वळेात लोकाांना पहाण्यासाठी कायगकारी अणभयांता, आर.इ. १, याांच्या कायालयात नवीन 
प्रशासकीय भवन, ७ वा मजला, मांिालयासमोर, मुांबई-२९ येथे ठेवण्यात आला आहे.  
 

अनुसूची 
 

इमारत क्रमाांक ३-५ पारसीवािा १ ली र्ल्ली या णठकािी असलेली व भकूर पहािी क्रमाांक ७१३ (भार्) 
णर्रर्ाांव णवभार् असलेली आणि सुमारे २३२.७१ चौ.णम. के्षिफळाची व मुांबई महानर्रपाणलकेने प्रभार् क्र.िी. 
१६९८, िी १६९९ याखाली कर आकारिी केलेली जमीन व णतच्यावरील णवद्यमान इमारत.  

सही /-  
(रा.रा.णनकाळेजे)  

भणूम सांपादन णवशषे अणधकारी,  
महाराष्र र्ृहणनमाि व के्षि णवकास प्राणधकरि, मुांबई.  

 
सूचना         महाराष्र टाइम्स, २३ जून १९७८  
 

सुटे शब्द व अपूिग वाक्ये वर्ळून केलेले णवश्लेषि 
 

एकूि वाक्ये – ५          एकूि शब्द – ३३७    
एकूि कठीि शब्द –१०४        दुबोधता-णनदेशाांक : २३.५८       
 

------------------------- 
िम िा क्रमांक सू – ५  
 

णक्र्टल ग्लास वक्सग प्रायव्हेट णलणमटेि 
नोंदिीकृत कायालय : 

२०१ सी, पूनम चेंबसग, णशवसार्र इ्टेट, िॉ.अनी बेसन्सट रोि, 
वरळी, मुांबई – ४०० ०१८ 

फॉमग जे 
(कलम २४(२) आणि णनयम २३) 

टाळेबांदीची सूचना 
मालकाचे नाव :  मे. णक्र्टल ग्लास वक्सग प्रा.णल. 

उपक्रमाचा सांपूिग पत्ता : कावसेर पो.आ. बॉक्स क्र. ११८, 
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ऑफ घोिबांदर रोि, ठािे. 
 

णदनाांणकत : ९ अर््ट १९७८.  
महाराष्र रेकल्ग्नशन ऑफ रेि युणनयन्सस अांि प्रीव्हेन्सशन ऑफ अनफेअर लेबर प्राक्टीसेस अक्ट १९७१ 

चे कलम २४ चे उप-कलम (२) च्या तरतुदीनुसार आम्ही मे. णक्र्टल ग्लास वक्सग प्रा.णल. याद्वारे सवग 
सांबांणधताांस, येथे सोबत जोिलेफया पुरविीमध्ये णदलेफया कारिाा्ं तव णद.२४ ऑर््ट १९७८ पासून सकवा 
तननांतर आमच्या उपक्रमाच्या सवग खात्याांमध्ये टाळेबांद करण्याची सूचनाां देत आहोत.  

 
णक्र्टल ग्लास वक्सग प्रा.णल. साठी  

सही /-  
णठकाि : ठािे             वक्सग मनेजर  
 

पुरविी 
कारिाांचे णनवेदन 

 
णद. २६ जुलै १९७८ पासून, कोितीही कारिे न देता कामर्ाराांनी आांतणरक सांपास व त्यायोरे् अत्यांत 

मांदर्तीने काम करण्यास प्रारांभ केला. व्यव्थापकाांनी णद. २६ जुलै १९७८ पासून, सूचनाां फलकावर णवणवध 
सूचनाां लावनू त्याद्वारे, कामर्ाराांना कायदा हाती घेण्याऐवजी, त्याांच्या अिचिी, जर काही असतील तर त्या 
दूर करण्यासाठी कायदेशीर मार्ग अवलां बावे असा सल्ला णदला. व्यव्थापकाांच्या णहतकारक सफफयाचा 
कामर्ाराांवर काहीही पणरिाम झाला नाही, त्याांनी त्याांची मांदर्तीने काम करण्याची कृती अणधक तीव्र केली. 
त्याांनी अनेक प्रकारची कायदेशीर कृत्ये करण्यास प्रारांभ केला आहे. ते सांपूिगपिे उत्पाणदत केलेला माल बाहेर 
जाऊ देण्यास प्रणतबांध करीत आहेत. तसेच त्याांनी कायालयाच्या ्टाफला दहशत घालिे, त्याांना धमक्या देिे 
आणि त्याांच्या कायात अिथळा आििे यासारख्या मार्ांचा अवलां ब केला आहे. ते फक्टरी ऑणफसच्या जारे्त 
जबरद्तीने प्रवशे करीत आहेत आणि ्टाफ सभासदाांना केवळ त्याांच्याच णवरुद्ध नव्हे तर त्याांचे पालक व 
त्याांचे कुटुांबीय याांचेणवरुद्ध अवाच्य भाषेत णशणवर्ाळ करीत आहेत. ते ्टाफ कमगचाऱ्याांस त्याांचे काम करून 
देण्यास प्रणतबांध करीत आहेत. 

 
हे कामर्ार जबाबदार अणधकाऱ्यास उत्पादन खात्यात प्रवशे करू देत नाहीत आणि हातात लोखांिी 

काांबी घेऊन फक्टरीच्या आत व आसपास णफरत आहेत. जेव्हा कधी कोित्याही अणधकाऱ्याने उत्पादन खात्यात 
प्रवशे करण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा त्याांना, र्ांभीर पणरिामाची धमकी, कामर्ाराांद्वारे, देण्यात आली. त्याांनी 
७०% ने उत्पादनातदेखील घट केली आहे. फनेसमधून काचेचे णनयणमत प्रमािात उत्पादन न झाफयामुळे 
फनेसेसमध्ये अणतणरक्त दाब णनमाि झाला आणि त्यामुळे, अलीकिेच भरपूर पैसा खचग करून दुरु्त करण्यात 
आलेली व सवगसाधारि पणरल््थतीत जी अजून साधारिपिे तीन वष े णटकू शकली असती अशा या फनेसचे 
नुकसान झाले. आणि अनुषांर्ाने उत्पादनात घट झाली व दुरु्तीचा खचग वाया रे्ला. व्यव्थापकाांनी, अशी 
कृत्ये न करण्याचा कामर्ाराांना सल्ला णदला परांतु त्याचा काही पणरिाम झाला नाही. कामर्ाराांनी यापुढे 
उत्पादन साधारिपिे ८५% ने घटणवले व त्याचा पणरिाम असा झाला की, फनेसच्या क्षमतेहून अणधक 
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दाबामुळे फनेस अणधक नादुरु्त झाली आहे. व्यव्थापकाांना असे वाटते की, कामर्ाराांनी या फनेसचा 
सांपूिगतः णवध्वांस केला आहे. पणरल््थती व्यव्थापकाांच्या णनयांििाबाहेर रे्फयामुळे आणि कां पनीमध्ये काां 
करिाऱ्या व्यक्तींची जीणवत हानी टाळण्यासाठी व कां पनीच्या मालमतेचे अणधक नुकसान टाळण्यासाठी, ्थायी 
आदेशातील तरतुदीन्सवये णद. ३-८-१९७८ रोजी सायांकाळी ५-१५ पासून कामकाज थाांबणविे व्यव्थापकाांस 
भार् पिले.  
 

कामर्ाराांनी दखल घ्यावी की, महाराष्र रेकर्ीशि ऑफ रेि युणनयन्सस अांि णप्रव्हेन्सशन ऑफ अनफेअर 
लेबर प्रक्टीसेस ऑांक्ट, १९७१ च्या तरतुदीन्सवये मान्सयवर अशा एका सांघटनेद्वारे असे सवग श्रणमक सांघाद्वारे णद. 
४-१०-७६ रोजी सामोपचाराच्या मार्ाने सही करण्यात आलेली व णद. ३१ आर््ट १९७९ पयंत प्रचणलत 
राहािारी अशी एक अल््तत्वात असलेली तिजोि आहे. दरम्यानच्या काळात महाराष्र जनरल कामर्ार 
युणनयनच्या णनशािीखाली कामर्ाराांनी णवणवध बेकायदेशीर कृत्ये केली आहेत.  
 

कामर्ाराांनी सल्ला ि मानफयामुळे आणि कायद्याची मानहानी केफयामुळे व व्यव्थपकाांकिे अन्सय पयाय 
न राणहफयामुळे, कां पनीच्या सुरणक्षततेच्या दृष्टीने टाळेबांदी घोणषत करिे भार् पित आहे.  
 
सुचना            महाराष्र टाइम्स, ९ आर््ट १९७८  
 

सुटे शब्द व अपूिग वाक्ये वर्ळून केलेले णवश्लेषि 
 

एकूि वाक्ये – २१          एकूि शब्द – ४५९    
एकूि कठीि शब्द –१७१        दुबोधता-णनदेशाांक : १४.१९       
 

 
िम िा क्रमांक सू – ६  

महाराष्र शासन 
दुग्धव्यवसाय णवकास णवभार् 

प्रवशे 
इांणियन िेअरी णिप्लोमा (िेअरी टेक्नोलॉजी) 

दुग्धशाळा णवज्ञान सां्था, आरे, मुांबई – ४०० ०६७ 
 

जुलै १९७८ च्या पणहफया आठवड्याप्लासून वरील अभ्यासक्रम सुरु होत आहे. सदरहू अभ्यासक्रमाच्या 
प्रथम वषात प्रवशे णमळव ू इल्च्ििाऱ्या उमेदवाराांनी खाली नमूद केलेफयापैकी एखादी परीक्षा पदाथग णवज्ञान, 
रसायनशास्त्, र्णित आणि इांग्रजी हे णवषय घेऊन उत्तीिग केली असली पाणहजे. व सदर णवज्ञान णवषयाांत 
साधारािपिे कमीत कमी ४५% रु्ि णमळणवले असावते.  
 

(१) नवीन अभ्यासक्रमाची (१०+२ + ३) १२ वी (णवज्ञान) पणरक्षा.  
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(२) उच्च माध्यणमक प्रमािपि पणरक्षा.  
(३) प्रथम वषग णवज्ञान (प्री णिग्री सायन्सस)  
(४) प्री युणनव्हर्वसटी सायन्सस सकवा कोित्याही सरकारमान्सय णवद्यापीठाची अथवा बोिाची तत्सम 

पणरक्षा. 
 
णकमान णद्वतीय वर्ग सकवा तत्सम श्रेिीतील कृषी पदवीधरही सदरहू अभ्यासक्रमाच्या प्रवशेासाठी पाि 

र्िले जातील. परांतु अशा पदवीधरास अभ्यासक्रमाच्या पणहफया सिात वा सां्थेने णनयोणजत केलेफया 
‘कलक्युलस’ या णवषयाच्या परीके्षस बसून ती उत्तीिग करिे आवश्चयक आहे.  
 

णकमान रु्िाांची अट अनुसूणचत जाणत-जमातीच्या उमेदवाराांच्या बाबतीत पाांच टक्क्याने णशणथल होऊ 
शकेल.  
 

प्रवशेाबाबत अजाचा णवणहत नमुना व सां्थेचे माणहतीपिक, प्राचायग, दुग्धशाळा णवज्ञान सां्था, आरे दुध 
वसाहत, र्ोरेर्ाव, मुांबई – ४०० ०६७, याांचेकिे दोन रुपयाांची क्रा्सि इांणियन पो्टल ऑिगर पाठवनू 
णमळवावीत. रोख सकवा चेकने पैसे ल््वकारले जािार नाहीत.  
 

सदरहू अभ्यासक्रमासाठी णवणहत केलेफया शती पूिग करीत असतील अशा उमेदवाराांनीच ठराणवक वळेी 
न्सयझूीलां ि वसणतर्ृह, आरे दुग्ध वसाहत, र्ोरेर्ाव, मुांबई – ४०० ०६७ येथे णवणहत नमुन्सयातील सांपूिगणरत्या 
भरलेफया अजासह (मूळ-रु्िपणिका, प्रमािपिे, अांदाजे चारश ेबावन्न रुपये फी, आदी समवते) मुलाखतीसाठी 
उपल््थत रहावयाचे आहे. मुलाखतीची तारीख व वेळ महाराष्र ्टेट बोिग ऑफ सेकां िरी अांि हायर सेकां िरी 
एज्युकेशन, पुिे िीव्हीजनल बोिाचा १२ वी (णवज्ञान) परीके्षचा णनकाल लार्फयानांतर लरे्च वतगमानपिात 
प्रणसद्ध केली जाईल. मुलाखतीसाठी वेर्ळे णनमांिि उमेदवारास पाठणवण्यात येिार नाही याची कृपया नोंद 
घ्यावी. तसेच उमेदवारास मुलाखतीस ्वखचाने हजर रहाव ेलारे्ल.  
 

आयुक्त दुग्धव्यवसाय णवकास णवभार्,  
महाराष्र राज्य, मुांबई – ४०० ०२०. 

 
सुचना            महाराष्र टाइम्स, १५ जून, १९७८  
 

सुटे शब्द व अपूिग वाक्ये वर्ळून केलेले णवश्लेषि 
 
एकूि वाक्ये – ११          एकूि शब्द – २१०    
एकूि कठीि शब्द – ८४         दुबोधता-णनदेशाांक : १४.१८        
 

------------------------- 
 



 
अनुक्रमणिका 

 

िम िा क्रमांक सू – ७  
 

जाहीर सूचना 
कां पनी लॉ बोिासमक्ष वे् टनग रीजन बेंच 

 
कां पनी कायदा १९५६ च्या बाबींसांबांधी ९१, १९५६ ची)  
आणि कां पनी कायदा, १९५६ चे कलम १७ च्या बाबीसांबांधी  
आणि जे.के.के. केणमकफस णलणमटेिच्या बाबीसांबांधी.  
 

जे.के.के. केणमकफस णलणमटेि, इांणियन कां पनीज अॅक्ट १९१३ नुसार नोंदिी 
झालेली कां पनी, णजचे नोंदिीकृत कायालय जे.के.णबल्फिांर्, नरोत्तम मोरारजी मार्ग, 
ब्लािग इ्टेट, मुांबई-४०००३८ येथे आहे.  

अजगदार 

 
कां पनी लॉ बोिग बेंच रुफस १९७५ चा णनयम ३६ (१) (२) नुसार सवगसाधारि सूचना.  
 
याद्वारे अशी सूचनाां देण्यात येते की, जे.के.के. केणमकफस णलणमटेि, अजगदार कां पनी, याांनी सदर 

अजगदार कां पनीस मल्च्िमारीचा व्यवसाय करिे व णवक्रीसाठी सार्री उत्पादनावर प्रणक्रया करिे आणि 
कोित्याही ग्रामीि भार्ातील जनतेच्या उन्नतीचा सकवा सामाणजक आणि आर्वथक कफयािाच्या णवकासासाठी 
कोित्याही कायगक्रम व राष्रीय अथगव्यव्थेच्या णवकास व वृद्धीसाठी कोितेही कायग यासह ग्रामीि णवकास 
हाती घेिे, करिे, णवकास करिे व आयोजन करिे आणि दुबगळ र्टाांना साह्य करून आणि ग्रामीि णवकास 
कायगक्रमामुळे योग्य कालावधीत त्याांच्या खरेदी क्षमतेत सुधारिा करून, देशाची अथगव्यव्था सुधारेल व 
ज्यामुळे अजगदार कां पनीच्या व्यवसायात सुधारिा होईल व अनुषांर्ाने णतच्या वृद्धी व आर्वथक ल््थतीत सुधारिा 
होईल व ज्यामुळे त्याांच्या नावाची व व्यवसायाच्या प्रणसद्धीचा व चाांर्ले मट बनणवण्यचा उदे्दश साध्य होईल अशा 
सवगसाधारिपिे राष्रोपयोर्ी व जनतेस साह्यभतू ठरिाऱ्या सामाणजक व नैणतक जबाबदाऱ्या पार पाििे शक्य 
व्हाव ेम्हिूने क्लॉज २ मधील सब-क्लॉज (३) नांतर, सब-क्लॉजेस (३ए) (३ बी) (३ सी) ३ (िी) आणि (३इ) 
घालून त्याद्वारे त्याांच्या मेमोरांिम ऑफ अॅसोणसएनच्या फेरफाराच्या पुणष्टसाठी कां पनी लॉ बोिग, वे् टनग रीजन 
बेंच, मुांबई याांच्याकिे एक अजग करण्याचे ठरणवले आहे, ज्याचा णवचार करून, रु्रुवार णद. १९ ऑक्टोबर १९७८ 
रोजी झालेफया असाधारि सवगसाधारि सभेत कां पनीच्या सभासदाांद्वारे कां पनीच्या मेमोरेंिम ऑफ 
अॅसोणसएनच्या सब-क्लॉज ३ नांतर उपरोक्त सब-क्लॉजेस (३ए) (३ बी) (३ सी) ३ (िी) आणि (३इ) 
घालण्याच्या खास ठराव कां पनीच्या सभासदाांद्वारे सांमत करण्यात आला होता.  
 

म्हिून कृपया दखल घ्यावी की, अजगदार कां पनीच्या मेमोरेंिम ऑफ अॅसोणसएनच्या सांकल्फपत 
ठरावाद्वारे नुकसान पोहोचण्याचा सांभव आहे त्याांनी ही सूचनाां प्रकाणशत झाफया णदवसापासून २१ णदवसात, 
सदर अजास त्याच्या णवरोधाचा दृष्टीकोन व त्याांच्या ्वार्याचे ्वरूप ्पष्ट करून बेंच ऑणफसर कां पनी लॉ 
बोिग, वे्टनग रीजन बेंच, एन.टी.सी.हाउस, १५, नरोत्तम मोरारजी मार्ग, बलॅािग इ्टेट, मुांबई – ४०० ०३८ 



 
अनुक्रमणिका 

 

याांच्याकिे सूचनाां आणि मूळ ऑणफिेणवट जोिून त्याांचा आके्षप रणज्टिग टपालाने बेंच ऑणफसरकिे पाठवावा 
व आके्षपाची एक प्रत अजगदार कां पनीस व त्याांच्या नोंदिीकृत कायालयास द्यावी.  

जे.के. केणमकफस णलणमटेि 
सही /-  

मुांबई            सेके्रटरी व णचफ अकौंन्सटन्सट.  
णदनाांणकत : २० ऑक्टोबर १९७८  
 
सुचना            महाराष्र टाइम्स, २०-१०-१९७८  
 

सुटे शब्द व अपूिग वाक्ये वर्ळून केलेले णवश्लेषि 
एकूि वाक्ये – २          एकूि शब्द – २७५     
एकूि कठीि शब्द – ९९         दुबोधता-णनदेशाांक : ४१.६४        
 

------------------------- 
 
िम िा क्रमांक सू – ८  
 

पोलीस आयुक्त, बृहन्समुांबई याांचे सूचनापि 
 

क्र.९५२ / १२७ ए.िी.एम.जनतेला होिारा धोका, अिथळा व रै्रसोयी टाळिे आवश्चयक आहे म्हिून 
मी, मधुकर र्िेश र्वई, आय.पी.एस. पोणलस आयुक्त, बृहन्समुांबई, मुांबई पोणलस अणधणनयम १९५१ (१९५१ चा 
मुांबई २२) च्या ३३ (१) (बी) कलमान्सवये मला देण्यात आलेफया अणधकाराचा उपयोर् करून यानुसार खालील 
हुकूम देत आहे.  

 
णदनाांक ३०, ३१ ऑक्टोबर व १ आणि २ नोव्हेंबर रोजी सांध्याकाळी ७.०० व रािौ ११.०० ह्या दरम्यान.  
(अ) युसुफ मेहेरअली रोि त्याच्या मुांबादेवी रोि बरोबरच्या जांक्शनपासून अब्दुल रणहमान ्रीट 

बरोबरच्या जांक्शनपयंत पूवग मार्ी वाहनाांच्या वाहतुकीस बांद राहील.  
 
(ब) एका बाजूस प्रवशे बांद असलेला भलेुश्वर रोि वाहनाांच्या वाहतुकीस बांद राहील.  
 
(क) णद. ३१ ऑक्टोबर, १९७८, रोजी (म्हिजे लक्ष्मी पूजनाच्या णदवशी) रािौ ७-०० ते ११-०० च्या 

दरम्यान शखे मेमन ्रीट सवग वाहनाांच्या वाहतुकीस बांद राहील.  
 

वर उल्लेख केलेफया कोित्याही र्त्यावर, उपरोक्त बांधनाच्या वेळाांत, वाहन वळसा घेिार नाही, मारे् 
जािार नाही सकवा उजवीकिील कोित्याही र्त्यात णशरिार नाही आणि कोितेही वाहन सदरहू वळेात 
काळबादेवी रोिवरून भलेुश्वर रोिवर प्रवशे करिार नाही.  



 
अनुक्रमणिका 

 

पोलीस आयुक्ताचे कायालय :           म.र्. र्वई  
मुांबई, १९ ऑक्टोबर, १९७८          पोणलस आयुक्त, बृहन्समुांबई. 
 
सूचना            महाराष्र टाइम्स, २८-१०-१९७८ 
 

सुटे शब्द व अपूिग वाक्ये वर्ळून केलेले णवश्लेषि 
 

एकूि वाक्ये – ३          एकूि शब्द – १५१     
एकूि कठीि शब्द –५०         दुबोधता-णनदेशाांक : २०.०३        

 
------------------------- 

 
 
िम िा क्रमांक सू – १०  
 

नोटीस 
 

(मतदानाच्या णदवशी, पदवीधर, णशक्षक व ्थाणनक प्राणधकरिाच्या मतदार सांघासाठी असलेफया 
प्रत्येक मतदान कें द्रावर लावण्यात यावी) 

 
१. ही णनवििूक प्रमािशीर प्रणतणनणधत्वाच्या पद्धतीनुसार एकाल सांक्रमिीय मतदानाच्या (ससर्ल 

रान्स्फरेबल व्होट) पद्धतीने घेण्यात येईल.  
 
२. भरण्यात यावयाच्या जार्ाांची सांख्या णकतीही असली तरी या णनवििुकीत प्रत्येक मतदारस फक्त 

एकाच मट असेल. तथाणप, णनवििूक लढविाऱ्या उमेदवाराांची जेवढी सांख्या असेल णततके पसांतीक्रम 
दाखणवण्याचा त्याला हक्क आहे.  
 

३. मतदार त्याचे मट देताना त्याचा मतपणिकेवर त्याला ज्यास प्रथम पसांती द्यावयाची इच्िा असेल 
त्या उमेदवाराच्या नावासमोरील मोकळ्या जारे्त १ हा आकिा नमूद करील. त्याणशवाय, तो त्याच्या 
मतपणिकेवर त्याच्या पसांती क्रमानुसार इतर उमेदवाराांच्या नावासमोरील मोकळ्या जारे्त २ हा आकिा सकवा 
२ आणि ३ हे आकिे सकवा, २ ३ आणि ४ हे आकिे आणि अशा प्रकारे त्यानांतरचे आकिे नमूद करू शकेल.  
 

४. ज्यात प्रथम पसांतीक्रम णदलेला नाही सकवा ज्यात दोघाांना प्रथम पसांतीक्रम देण्यात आलेला आहे 
असे मट बाद होईल.  
 



 
अनुक्रमणिका 

 

(्पष्टीकरि : वरील बाब ३ मध्ये उल्लेणखलेले आकिे भारतीय आकड्याांच्या आांतरराष्रीय ्वरुपात 
सकवा रोमन ्वरुपात सकवा कोित्याही भारतीय भाषे वापरफया जािाऱ्या ्वरुपात नमूद करता येतील. परांतु ते 
अक्षरी दशगणवता येिार नाहीत)  
 
सुचना               शासकीय कायालय,  
            महाराष्र शासन, नार्पूर  
 

सुटे शब्द व अपूिग वाक्ये वर्ळून केलेले णवश्लेषि 
 
एकूि वाक्ये – ९          एकूि शब्द – १६१     
एकूि कठीि शब्द –५५           दुबोधता-णनदेशाांक : १२.४९        

 
------------------------- 

 
िम िा क्रमांक सू – ११ 
 

उमेदवार व राजकीय पक्ष याांच्या मार्गदशगनाथग आदशग.... आचार सांणहता 
 

१) कोित्याही राजकीय पक्षाने वा उमेदवाराने अशा प्रकारे कोितेही कायग अर्र वार्िूक करू नये ही 
जेिेकरून सध्या अल््तत्वात असलेले मतभेद जा्त णवकोपास जातील अर्र पर्पर णवषयक दे्वषभावना जा्त 
प्रखर होतील. सकवा ज्यामुळे जाणत आणि जमातीमध्ये धार्वमक अर्र भाणषक तिाव वाढेल.  
 

२) कोित्याही दुसऱ्या पक्षावर टीका करताना, त्या पक्षाच्या कायगक्रमावर अर्र त्याांच्या कायावरच 
फक्टत टीका करण्यात यावी, परांतु त्याच्या खाजर्ी व्यल्क्तर्त जीवनाबद्दल कुचेष्टा अर्र णवधाने करण्याचे 
टाळाव.े अणतरांणजत व णनराधार आरोप करण्याचे टाळाव.े  
 

३) राजकीय पक्ष व उमेदवार याांनी त्याांचे समथगक हे इतर पक्ष वा उमेदवार याांच्या सभा णमरविुकी 
लाविार नाहीत अर्र त्याांत अिथळे णनमाि करिात नाहीत याची खबरदारी घ्यावी. तसेच इतर पक्षाांच्या वा 
उमेदवाराांच्या सभेत णवनाकारि र्ोंधळ णनमाि करिार नाहीत याचीही काळजी घ्यावी व त्यात णवनाकारि 
लेखी वा तोंिी प्रश्चन णवचारून अर्र ्वतःची ह्तपिके वाटून त्याांत र्िबि करिार नाहीत याचीही दक्षता 
घ्यावी. ज्या णठकािी एका पक्षाचा वा उमेदवाराची सभा चालू आहे त्या जारे्जवळून ्वतःची णमरविूक त्याच 
वळेी नेऊ नये.  
 

४) एखाद्या पोणलस कमगचाऱ्याांणवरुद्ध कही तक्रार असफयास प्रथम ती सांबांणधत पोणलस अधीक्षकाकिे 
करावी व त्यानांतर आिखीन वणरष्ठ अणधकाऱ्याकिे करावी. जर या अणधकाऱ्याांनी योग्य कारवाई केली नाही 
तरच या तक्रारीला सावगजणनकरीत्या माांिावी.  



 
अनुक्रमणिका 

 

५) णनवििूक मोणहमेकणरताां अणधकार पदाचा उपयोर् केला अशी तक्रार करण्याकणरताां अणधकारारूढ 
पक्षाने कोिालाही अशी सांधी देऊ नये – कारि सापिू देऊ नये.  
 

६) तसेच जात, धमग या नावावर मते मार्ण्याचे टाळाव.े मणज्जद, चचग, मांणदर अर्र इतर पूजा्थानाांचा 
उपयोर् णनवििूकीचे व्यासपीठ म्हिून उपयोर् करू नये.  
 

७) सवग पक्ष व उमेदवार याांनी णनवििूक कायासाठी णनयुक्त केलेले सवग अणधकारी व कमगचारी याांचेशी 
सहकायग द्यावे. त्यामुळे मतदान सुरळीत, शाांततापूिग वातावरिात पार पिेल व मतदारादेखील त्याचा मतदान 
हक्क पूिग मोकळेपिाने व काहीही अिथळा न होता बजावता येईल. मतदान कें द्रावर मतदानासाठी जािाऱ्या 
मतदाराला रोखिाऱ्या अर्र िास देिाऱ्या इसमाणवरुद्ध पोलीस हा तत्काळ कारगवाई करील परांतु तो 
णनयमानुसार चालू असलेफया पक्ष कायगकत्यांच्या कामात व्यत्यय आििार नाही. पक्षाांनी व उमेदवाराांनी त्याांच्या 
अणधकृत कायगकत्यांना बजेस सकवा ओळखपि द्याव.े  
 

८) सवग पक्ष व उमेदवार याांनी णनवििूक कायद्यानुसार ठरणवण्यात आलेले भ्रष्टाचार व रु्न्सहे टाळावते. 
उदाहरिाथग मतदाराला लाांच देिे, मतदारावर दबाव टाकिे, त्याला धमकी देिे, तोतयेर्ीरी मतदान कें द्राच्या 
१०० मीटरचे पणरसरात मत प्रचार करिे, मतदानाची णदवशी मतदान सांपण्याचे वळेेच्या ४८ तासाचे अर्ोदर 
सावगजणनक सभा घेिे, मतदाराांना ्वतःच्या वाहनातून आििे-नेिे वर्ैरे.  
 

९) मतदाराला उमेदवाराच्या समथगकाकािून णमळिारी णचट्ठी ही पाांढरी णचट्ठी राहील व त्यावर फक्त 
त्याचा मतदाराचे यादीतील क्रमाांक राहील. त्यावर त्याांचे णनवििूक णचन्सह अर्र त्याचे नाव अर्र पक्षाचे नाांव 
अर्र पक्षाचे नाांव राहिार नाही. याबाबत सवग पक्ष व उमेदवार सहमत व्हावते.  
 

१०) मतदानाचे णदवशी अर्र त्या णदवसाचे १२ तास अर्ोदर पासून दारूचे णवक्री, वाटप व ती देिे व 
णवकिे टाळावे.  

 
सभा 

 
११) सभा आयोजनाच्या ्थलाां सांबांधाची व वळेे सांबांधीची माणहती पक्षाने उमेदवाराने ्थानीक पोलीस 

अणधकाऱ्याांना आणधच कळवावी. त्यामुळे वाहतुकीची व सुरणक्षतेची व्यव्था करिे त्याांना शक्य होऊ शकेल.  
 

१२) ज्या भार्ाांत सभा आयोणजत करावयाची आहे अशा णठकािी प्रणतबांध अर्र णनबंध आहेत काय याची 
माणहती पक्षाने अर्र उमेदवाराने माणहती करून घ्यावी. तसे असफयास त्याचे काटेकोरपिाने पालन कराव.े 
त्यापासून काही सूट हवी असफयास त्याकणरता अर्ोदरच अजग करून परवानर्ी घेण्यात यावी.  
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१३) ध्वणनक्षपाची परवानर्ी वा परवाना सकवा सभा घेण्यासांबांधी काही सावलतीची आवश्चयाकता 
असफयास पक्षाने सांबांणधत अणधकाऱ्याकिे योग्य मुदतीत अजग करून आवश्चयक परवाना वा परवानर्ी आणधच 
णमळवनू घ्यावी.  
 

१४) सभा सांयोजकाांनी सभा ्थानी र्िबि तथा शाांतताभांर् करू पाहिाऱ्या व्यल्क्त णवरुद्ध इलाज 
करण्यासाठी म्हिून प्रत्येक वळेी सेवते असलेफया पोलीसाांची मदत मार्वी. अशा व्यल्क्तणवरुद्ध ्वतःकारवाई 
करण्याचे सांयोजकाांनी टाळाव.े  

 
णमरविूक 

 
१५) णमरविुकीचे आयोजन करिाऱ्या पक्षाने णमरविूक सुरु होण्याचे ्थळ, वेळ णमरविुकीचा मारर् व 

णमरविूक कोठे व केव्हा सांपिार हे आधीच णनणित कराव.े साधारिता या कायगक्रमातील तपशीलात बदल करू 
नये.  
 

१६) णमरविुकीचे सांपूिग कायगक्रमाचा तशील ्थाणनक पोलीस अणधकाऱ्याांना आर्ाव ू देण्यात यावा. 
त्यामुळे त्याांना आवश्चयक ती व्यव्था करता येईल.  
 

१७) णमरविुक सुरु होण्यापूवी र्त्याची पणरल््थती लक्षाांत घेऊन सहदारीला अिथळा न होता 
लोकाांनी वाटसरुना जाण्यायेण्यास जार्ा राहील अशी दक्षता घेऊन णमरविुकीची रचना करण्यात यावी. 
णमरविूक बरीच मोठी असफयास ती काही अांतरावर जार्ा मोकळी सोिण्यात यावी. त्यामुळे णवशषेतः 
चौर्त्यावरून णमरविूक जात असताना आिव्या जािाऱ्या वाहतुकीला काही काही वाव णमळू शकेल व 
वाहतूक पूिगतः तुांबनू राहिार नाही.  

 
१८) सांयोजकाांनी णमरविुकीची सकवा त्यातफया णवणवदेह णवभार्ाांचे सांचालन अशा प्रकारे कराव े की 

र्त्याच्या जा्तीत जा्त योग्य बाजूला ती राहील व त्याांनी णमरविुकीचे सांचालन ड्युटीवरील पोणलस 
अणधकाऱ्याांच्या सहकायाने कराव.े  
 

१९) जर दोन सकवा अणधक राजकीय पक्ष एकाच वेली व एकाच मार्ावरून णमरविूक काढत असफयाचे 
कळताच त्याांनी याबाबतीत पर्पराांशी णवचार करून त्याांनी णमरविुकीचे सांयोजन अशा प्रकारे कराव े की 
त्यामुळे दोन्सही णमरविुकीचा एकमेकाांना अिथळा होिार नाही सकवा कुठफयाही प्रकारची अनुणचत घटना 
घिण्यास वाव णमळिार नाही. यासाठी समाधानकारक उपाय योजना ्थाणनक पोलीस अणधकाऱ्याचे सहकायग 
सदैव उपलब्ध राहील व त्यासाठी सांबांणधताांनी त्याांचेशी लवकर सांपकग  प्र्थाणपत करिे आवश्चयक ठरेल.  
 

२०) राजकीय पक्षाांनी-उमेदवाराांनी त्याांच्या णमरविुकीत भार् घेिाऱ्या लोकाांजवळ णमरविुकीमध्ये 
भार् घेताना अशा व्तू न बाळर्ण्याबद्दल जा्तीत जा्त दक्षता घ्यावी की ज्या व्तूांचा प्रक्षबु्ध सम यी त्याांच्या 
किून दुरुपयोर् होण्याची शक्यता राहील.  
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२१) इतर राजकीय पक्षाचे सद्य सकवा नेते याांच्याशी साम्य दाखणविाऱ्या पुतळ्याची णमरविूक 
काढिे, जाणहर रीत्या त्याचे दहन करिे व या सारख्या इतर अपमानजनक प्रदशगनाचा वापर कुठफयाही पक्षाने 
व उमेदवाराने करू नये.  

 
जनरल 

 
२२) कुठफयाही व्यक्तीला शाांतता पूिग व णबना अिथळा घररु्ती जीवन घालणवण्याचा सांपूिग अणधकार 

आहे याची सवग राजकीय पक्षाांनी जािीव ठेवनू प्रत्येक नार्णरकाचा हा हक्क अबाणधत राहील यासाठी सतत 
प्रयत्नशील राणहले पाणहजे. एखाद्या व्यक्तीच्या राजकीय माताांना णकतीही णवरोध असला तरी त्याच्या घरासमोर 
णनदशगने करिे, सकवा त्याचे समोर धरिे धरिे हे लोकशाही तत्वाांना आणि वैयल्क्तक ्वातांवयाच्या कफपनेला 
योग्य नाही. त्यामुळे णनदशगने, धरिे इत्यादी प्रकार कुठफयाही पणरल््थतीत कुिाही व्यक्तीमािाच्या घरासमोर 
होऊ नयेत.  
 

२३) कुठफयाही राजकीय पक्षाने कोित्याही व्यक्तीच्या परवानर्ी णशवाय त्याच्या 
जणमनीवर,इमारतीवर, कूां पिाच्या सभतीवर ध्वज लाविे, घोषिापाया लटकणविे णभतीपिके लाविे सकवा 
घोषिा णलहिे यासाठी आपफया कायगकत्यांना परवानर्ी देऊ नये.  
 
सूचना               शासकीय कायालय,  
            महाराष्र शासन, नार्पूर  
 

सुटे शब्द व अपूिग वाक्ये वर्ळून केलेले णवश्लेषि 
 
एकूि वाक्ये – ४४           एकूि शब्द – ८१९     
एकूि कठीि शब्द –२८६          दुबोधता-णनदेशाांक : १२.८५         
 

------------------------- 
 

जानिरात (जा) (३ िम िे) 
 
िम िा क्रमांक जा – १  

 
महाराष्र लोकसेवा आयोर् 

 
सैन्सय सेवतूेन मुक्त झालेले तसेच, सेवेत चालू असलेले इमजगन्ससी कणमशन्सि ऑणफससग/शॉटग सर्ववस 

रेग्युलर कणमशन्सि ऑणफससग, याजाकणरता राखून ठेवलेफया, णनम्नणलणखत जार्ा भरण्यासाठी एक सांयुक्त 
्पधा परीक्षा ऑक्टोबर १९७४ मध्ये मुांबई येथे घेण्यात येईल –  
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  पदाचे नाव        जार्ाांची साांख्या  
१. महारष्र णशक्षि सेवा, वर्ग १        २  
२. महारष्र णशक्षि सेवा, वर्ग २        ८  
३. पणरणवक्षाधीन तहसीलदार        ४  
४. पणरणवक्षाधीन णजफहा णनरीक्षक, भणूम अणभलेख      ३  
५. पणरणवक्षाधीन पोणलस उप-अधीक्षक/सहायक      २  
६. पोणलस आयुक्त बृहन्समुांबई  
७. महाराष्र णवत्त व लेखा सेवा, वर्ग १       १  
८. महाराष्र णवत्त व लेखा सेवा, वर्ग २       ६  
९. णवक्रीकर अणधकारी         २  
१०. पणरणवक्षाधीनउप-णनबांधक, सहकारी सां्था      २  
११. पणरणवक्षाधीन सहाय्यक णनबांधक, सहकारी सां्था     १६  

 
अहगता – वरीलपैकी क्रमाांक (६), (७), (८) सोिून इतर पदाांसाठी, कला, णवज्ञान, वाणिज्य, णवधी, 

कृषी सकवा अणभयाांणिकी, याांपैकी कोित्याही णवषयाांतील पदवी वा तत्सम अहगता. णशवाय क्रमाांक (१), (२), 
(३), (४) मधील पदाांसाठी मराठीचे ज्ञान आवश्चयक. पोलीस उप-अधीक्षक/सहाय्यक पोलीस आयुक्त, या 
पदाांसाठी णकमान उांची १६५ सें.मी. व िाती ८४ सें.मी. फुर्वनू ८९ सें.मी. आवश्चयक. क्रमाांक (६), (७) मधील 
पदाांसाठी चाटगिग सकवा असोणसएट चाटगिग सकवा इांकॉपोरेटि अकाउण्टट असफयाचा दाखला सकवा कला, 
णवज्ञान, वाणिज्य, णवणध, कृषी सकवा अणभयाांणिकी यापैकी कोित्याही णवषयातील पदवी. क्रमाांक (८) मधील 
पदाांसाठी चाटगिग सकवा असोणसएट चाटगिग सकवा इांकॉपोरेटि अकाउण्टट असफयाचे प्रमािपि सकवा कला, 
णवज्ञान, वाणिज्य, णवधी सकवा कृषी याांपैकी कोित्याही णवषयाांतील पदवी. सैन्सय सेवते भरती झाफयामुळे ज्याांना 
आवश्चयक अहगता प्राप्त करण्यास प्रणतबांध झाला असेल त्याांच्या बाबतीत महाराष्र णशक्षि सेवा, वर्ग १ व २ साठी 
आवश्चयक असलेली अहगता सोिून, इतर जार्ाांसाठी आवश्चयक असलेली अहगता णशणथलक्षम.  
 

वय – णदनाांक १ नोव्हेंबर १९७४ रोजी १९ ते २६ वष े(मार्ासवर्ाच्या उमेदवाराांच्या बाबतीत ३१ वष)े. 
चाटगिग सकवा असोणसएट चाटगिग सकवा इांकॉपोरेटि अकाउण्टण्ट उमेदवाराांच्या बाबतीत क्रमाांक (६), (७), (८) 
मधील पदाांसाठी उच्च वयोमयादा ३० वष े (मार्ासवर्ाच्या उमेदवाराांसाठी ३५ वष)े. अणधकाऱ्याांना त्याांच्या 
वयातून ५ वष े व सैन्सय दलातील त्याांच्या सेवेचा कालावधी वजा करता येईल. ज्या अणधकाऱ्याचे वय सेवा 
मुक्तीच्या णदवसापयंत वरील सवलतीचा लाभ घेतफयाने ४० वषांपेक्षा (मार्ासवर्ातील उमेदवाराांच्या बाबतीत 
४५ वषांपेक्षा) अणधक होईल ते अपाि ठरतील.  
 

वतेन – महाराष्र णशक्षि सेवा, वर्ग १, ३८०-१, २०० ; महाराष्र णशक्षि सेवा, वर्ग २, २८०-८३० ; 
तहसीलदार, २८०-८३० ; णजफहा णनरीक्षक भणूम अणभलेख २८०-७५० ; पोणलस उप-अधीक्षक/सहायक पोणलस 
आयुक्त, ३५०-८८० ; महाराष्र णवत्त व लेखा सेवा, वर्ग १ (कणनष्ठ), ३८०-१,०१० ; महाराष्र णवत्त व लेखा 
सेवा, वर्ग २, ३२०-६३० ; णवक्रीकर अणधकारी, ३००-८३० ; णजफहा उप-णनबांधक, सहकारी सां्था, २८०-१, 
२०० ; सहाय्यक णनबांधक, सहकारी सां्था, २८०-८३० ; सवग जार्ाांकणरता वतेन अणधक भते्त.  



 
अनुक्रमणिका 

 

आवदेनपि व इतर तपशील ‘सणचव’ महाराष्र लोकसेवा आयोर्, बकँ ऑफ इांणिया, ३ रा मजला, 
महात्मा र्ाांधी रोि, मुांबई – २३ याांजकिून, ्वतःचा सांपूिग पत्ता णलणहलेला व १ रुपया २५ पैशाांची टपाल 
णतणकटे लावलेला मोठा णलफाफा परीके्षचे नावासणहत पाठणवफयास णवनामूफय णमळू शकेल सकवा आयोर्ाच्या 
कायगलयात, सकाळी ११.०० ते दुपारी ४-३० या वेळात प्रत्यक्ष णमळू शकेल. तसेच, (१) िायरेक्टर जनरल, 
रीसेटलमेंट (आर. ई. इस. ८), मौलाना आझाद रोि, न्सय ूणदल्ली – ११० ०११, (२) णवशषे कतगव्य अणधकारी,म 
द्वारा हेि-क्वाटगसग, महाराष्र व वजूारात णवभार्, कुलाबा, मुांबई – ४०० ००५ , (३) णवशषे कतगव्य अणधकारी, 
द्वारा मद्रास सबएणरया, मद्रास, (४) िायरेक्टर ऑफ सेटलमेंट, सदनग झोन, द्वारा हेिक्वाटगसग, सदनग कमाांि, 
पुना – ४११ ००१ याांचेकिेही णमळू शकतील.  
 

सूचना – मुक्त वा सेवतेील इमजगन्ससी वा शाटग सर्ववस रेग्युलर कणमशन्सि ऑणफससग अथवा कारवाईत 
मृत सकवा अपांर् झाफयामुळे ज्याांना, ्पधेत भार् घेता येत नाही, अशा अणधकायांचे अवलां णबत / जवळचे 
नातेवाणयक याांनाच फक्त अजाचे नमुने पुरणवण्यात येतील. म्हिून उमेदवाराांनी अशाांच्या नमुन्सयासाठी आपफया 
मार्िीपिात ते वरीलपैकी कोित्या र्टातील आहेत त्याचा ्पष्ट उल्लेख करावयास हवा. असा उल्लेख 
नसलेली मार्िीपिे णवचारात घेतली जािार नाहीत.  
 

एकापेक्षा अणधक जार्ाांसाठीही ्पधगकाांनी एकच आवदेनपि द्याव.े आवदेनपि ्वीकारण्याचा अांणतम 
णदनाांक १० सप्टेंबर १९७४ आहे. कोित्याही प्रकारचा वणशला लावण्याचा प्रयत्न केफयास त्या उमेदवारास 
अपाि ठरवण्यात येईल.  
 

य.श्री. कुलकिी  
सणचव, 

मुांबई २९, जुलै १९७४           महाराष्र लोकसेवा आयोर्. 
 
जाणहरात              महाराष्र शासन राजपि, 
            भार् एक-मध्य उपणवभार्, 

णदनाांक आर््त ८, १९७४ 
पषृ्ठ ४९६  

 
सुटे शब्द व अपूिग वाक्ये वर्ळून केलेले णवश्लेषि 

 
एकूि वाक्ये – ११           एकूि शब्द – २५७     
एकूि कठीि शब्द –९५           दुबोधता-णनदेशाांक : १४.४८         
 

------------------------- 
 
 



 
अनुक्रमणिका 

 

िम िा क्रमांक जा – ४  
 
(णशक्का)  
 

जाणहरात क्र. २/१९७८ 
 

खालील पदाच्या णनविीसाठी पुढील आवश्चयकता पूिग करिाऱ्या तरूि आणि होतकरू व्यक्तींकिून 
अजग मार्णवण्यात येत आहेत.  
 

१) पदाांची श्रेिी व सांख्या : चाजगमन गे्रि २ (१५० पिे, प्रतीक्षा सूचीसाठी)  
 

२) वतेनश्रेिी : रु. २८०-२२-३९०-ईबी – २५-६४०/- (मान्सयवर णिप्लोमाधारकाला वरील श्रेिीतील 
रु.३४६/- असे उच्च प्रारांभ वतेन णमळेल)  

 
३) अहगता : ्टेट काउल्न्ससल ऑफ टेल्क्नकल एज्युकेशन ऑफ महाराष्र राज्याचा 

इलेक्रीकल/मेकाणनकल इांणजणनयसरर्मधील णिप्लोमा सकवा तत्सम.  
 
४) वयोमयादा : ३०-९-७८ रोजी १८ वषाहून कमी नसाव ेआणि ३० वषांहून अणधक नसाव.े  

 
सवगसाधारि :  
१) अनु.जाती / अनु.जाती / भटक्या जमाती / इतर मार्ासलेफया वर्ाच्या उमेदवाराांच्या बाबतीत उच्च 

वयोमयादा ३५ वषांनी णशथीलक्षम. २) इतर र्ोष्टी समान असफयास मार्ास वर्ाच्या उमेदवाराांना प्राधान्सय 
देण्यात येईल. 3) मूळ वतेनाव्यणतणरक्त णनवि झालेफया उमेदवाराांस भते्त, सेवाणनवृत्ती फायदे, णलव्ह 
एनकाशमेन्सट आणि वेळोवेळी प्रचणलत असलेफया मांिळाच्या णनयमाांनुसार अन्सय सुणवधा णमळतील. ४) ३४% 
रीक्त पिे मार्ास वर्ाच्या उमेदवाराांसाठी राखून ठेवण्यात आली आहेत. ५) एकूि रीक्त पदाच्या ८०% ज्या 
कुटुांबात एकही णमळवती व्यल्क्त नाही आणि ज्या कुटुांबाचे माणसक णनणित उत्पन्न दरमहा रु.२००/- हून कमी 
आहे सकवा ज्याांची जमीन-धारिा टेनन्ससी अक्टन्सवये एका कुटुांबाने धारि करावयाच्या जणमनीहून कमी आहे 
अशाांसाठी राखून ठेवली आहे, ज्याांत वरील (४) साठी राखून ठेवलेफया पदाांचा समावशे आहे. ६) वरील 
पदासाठी णनविलेफया उमेदवाराांना महाराष्र राज्यात कोठेही काम करावे लारे्ल. ७) शासकीय कमगचारी व 
सावगजणनक के्षिातील उपक्रमातील कमगचारी याांनी योग्य वणरष्ठामाफग त अजग सादर कराव.े ८) कोरे णवणहत 
अजाचे फाम्सग प्रमुख अणभयांता (जन.ओ.अांि एम) याांचे कायालय, महाराष्र राज्य णवद्युत मांिळ, णवद्युत भवन, 
कटोल रोि, नार्पूर-१३ येथे कोित्याही कामाच्या णदवशी २०-९-७८ रोजी वा तत्पूवी प्रमुख अणभयांता 
(जनरेशन ओ अांि एम), एम.एस. इलेल्क्रणसटी बोिग, नार्पूर याांच्याकिे भरावयाची ५० पैशाांची रेश भारतीय 
पो्टल ऑिगर भरफयावर णमळतील. ज्या उमेदवाराांना टपालाने फॉम्सग पाणहजे असतील त्या उमेदवाराांनी 
्वतःचा पत्ता णलणहलेफया णलफाफ्यावर ४० पैशाचे ्टम्पस टपाल खजग म्हिून णचकटवनू व सोबत ५० पैशाची 



 
अनुक्रमणिका 

 

नवीन भारतीय पो्टल ऑिगर जोिून ते या कायालयाकिे णदनाांक २०-९-७८ रोजी वा तत्पूवी पोहोचतील या 
बेताने पाठवावेत.  

 
१०) णवणहत अजाच्या फामगमध्ये या पदासाठी अजग करिाऱ्या उमेदवाराांनी अजाच्या प्रथम पषृ्ठाच्या 

उजव्या बाजूकिील कोपऱ्यावर त्याच्या ्वाक्षरीद्वारे याथोचीतपिे अणभप्रमािीत केलेला पासपोटग आकाराचा 
त्याचा हल्लीचा फोटोग्राफ णचकटवावा आणि याथोचीतपिे भरून व सोबत दाखफयाांच्या प्रती व त्याच्या 
्वाक्षरीद्वारे यथोणचतपने अणभप्रमािीत केलेफया त्याच्या पासपोटग आकाराच्या अलीकिील फोटोची एक अणधक 
प्रत जोिून त्यासह अजाचे फामग प्रमुख अणभयांता (जन.ओ.अांि एम) एम.एस. इलेल्क्रणसटी बोिग, नार्पूर 
याांच्याकिे ५-१०-१९७८ रोजी वा तत्पूवी पोहोचतील या बेताने पाठवाव.े  
 

११) कोित्याही व्यक्तीसोबत पिव्यवहाराचा णवचार केला जािार नाही.  
 

जाणहरात           महाराष्र टाइम्स, ४ सप्टेंबर १९७८  
 

सुटे शब्द व अपूिग वाक्ये वर्ळून केलेले णवश्लेषि 
 
एकूि वाक्ये – १२           एकूि शब्द – ३२२      
एकूि कठीि शब्द –९६           दुबोधता-णनदेशाांक : १३.५९         
 

------------------------- 
 
िम िा क्रमांक जा – ५  
 

नौकरी सूचना 
 

महाराष्र सरकार, णनदेणशत जार्ाांसाठी, योग्य उमेदवाराांचे शोधाथग आहे. (१) प्रणसद्धी, सहाय्यक 
िायरेक्टसग (ससधी) आणि रु्जराती) मुांबई येथे (२) णजफहा माणहती अणधकारी . सवग जार्ा, वर्ग २ मधील 
(राज्यप्रतीत) एकां दर पर्ार रु.६४५ – सुरवातीला, णशवाय वैद्यकीय मदत, ग्राच्युटी, आणि णनवृत्ती वेतन 
(पेन्सशन) ईत्याणदचा लाभ.  
 

प्रणसणद्ध सहाय्यक िायरेक्टराांना पांधरवाद्याांनी (फॉटग नाईट) प्रकाणशत होिाऱ्या सरकारी माणसकाच्या 
सांपादकाची काम करावे लारे्ल. ससधी/रु्जराती आणि इांग्रजी भाषेचे अत्युत्कृष्ट ज्ञान, त्याणशवाय, णलणहण्याची, 
सांपादन करण्याची आणि पिकाराचे कामाची उपजतबद्धी असिे आवश्चयक आहे.  
 

जार्ासाठी, वतेन श्रेिी, शकै्षणिक पािता ईत्यादी खालील प्रमािे –  
 



 
अनुक्रमणिका 

 

वतेनश्रेिी – रु.३००-२०-४६० रोध – २०-५००-२५-६५० रोध ३०-८३० (णनणित वतेन रु.२८०/- 
प्रोबेशन कालावधीत णशवाय णनयमानुसार मांजूर असलेले भते्त)  

 
आवश्चयकता – उमेदवाराांची शकै्षणिक पािता –  
(१) मान्सयवर णवद्यापीठाची पदवी  
(२) पिकाराचे कामाचा आणि / सकवा पल्ब्लक णरलेशन मधील ५ वषांपेक्षा कमी अनुभव नसावा. 

वृत्तपि व्यवसायातील णिप्लोमा धारकाला प्राधान्सय.  
 

वयोमयादा - महाराष्र सरकाराच्या नोकरीत अर्ोदर पासून असफयास, णनयुक्ती तारीखाला 
उमेदवाराांचे वय ३० वषाहून अणधक नसाव.े (णशणथलक्षम)  
 

णनवि झालेफया उमेदवाराांना, सरकारने णनधाणरत केलेफया भाषेच्या परीके्षत पास होने आवश्चयक आहे. 
प्रोबेशनचा कालावधी २ वष.े  
 

णजफहा माणहती अणधकायांचे कामात, शासकीय धोरि व प्रर्ती सामान्सय लोकाांपयंत पोहोचणवण्यासाठी, 
आवश्चयक असलेफया णवणवध प्रचार साधनाांची ताांणिक माणहती असिे आवश्चयक आहे. शासकीय योजनाांसांबांधी 
लोकाांची प्रणतणक्रया अभ्यासिे, णलखािाची आवि, आणि आकषगक व्यल्क्तमत्व आवश्चयक आहे.  
 

वतेन श्रेिी – रु. ३००-२०-४६० रोध – २०-५००-२५-६२५ (एस) (णनणित पर्ार रु.२८०/- प्रोबेशन 
कालावधीत णशवाय णनयमाांनुसार मांजूर असलेले भते्त)  
 

आवश्चयकता - मान्सयवर णवद्यापीठाचा पदवीधर मराठी आणि इांग्रजीचे उत्तम ज्ञान, पुरातन वतगमान 
पिामधील वृत्तपि व्यवसायाचा अनुभव, प्रणसणद्ध के्षिातील कामाचा अनुभव, जाणहर सभेत भाषि करण्याची 
पािता, वृत्तपि व्यवसायातील णिप्लोमा धारकाांना, प्राधान्सय.  
 

वय – २८ वषापेक्षा जा्त वय नसाव े(णशणथलक्षम).  
 

शासनाने णनधाणरत केलेली भाषा परीक्षा णनविा झालेफया उमेदवाराांना पास होने आवश्चयक आहे.  
 

प्रोबेशनचा कालावधी २ वषे शडे्यूल का्ट, शडे्यूल राईब आणि इतर मार्ासलेफया जमातीतील 
उमेदवाराांसाठी ५० जार्ा आरणक्षत.  
 

सांपूिग तपशीलासह णद. २६ आर््त च्या पूवी अजग करा :  
 

णद चीफ िायरेक्टर  
िायरेक्टोरेट जनरल, माणहती आणि जनसांपकग  (णवभार्), 



 
अनुक्रमणिका 

 

महाराष्र शासन, 
मांिालय – मुांबई – ४०० ०३२. 

 
जाणहरात           तरुि भारत, ११ जुलै १९७७  
 

सुटे शब्द व अपूिग वाक्ये वर्ळून केलेले णवश्लेषि 
 
एकूि वाक्ये – ११           एकूि शब्द – १३७      
एकूि कठीि शब्द –६४           दुबोधता-णनदेशाांक : १४.२०  
 

------------------------- 
 

प्रनसनद्धपत्रक (प्रप) (१ िम िा) 
 
िम िा क्रमांक प्रप – २  
 

सांचालक, नर्ररचना, महाराष्र राज्य, पुिे याांचे कायालय 
महाराष्र प्रादेणशक व नर्ररचना, अणधणनयम, १९६६ 

क्रमाांक टीपी ए् १४ क – ३/२६७१ 
 

ज्याअथी, महाराष्र प्रादेणशक व नर्ररचना, अणधणनयम, १९६६ (१९६६ चा महाराष्र ३७ वा) (ह्यापुढे 
‘उक्त अणधणनयम’ असे णनदेणशलेला) चे कलम ९२, सह-कलम ६०, पोटकलम (१) अनुसार प्रदत्त केलेफया 
शक्तींचा वापर करून मुांबई महानर्रपाणलकेने (ह्यापुढे ‘उक्त महानर्रपाणलका’ असे उल्लेणखलेली) णदनाांक २३ 
माचग १९७३ रोजी ठराव क्रमाांक २६५१ ने शासन अणधसूचना, ्थाणनक ्वराज्य व सावगजणनक आरोग्य णवभार्, 
क्रमाांक टीपीबी. १०५४-एम् णदनाांक ४ सप्टेंबर १९५७ अन्सवये मांजूर झालेली नर्ररचना योजना, मुांबई क्रमाांक १ 
(माांिवी व एलणफन्स्टन इ्टेट) ह्या ठरावात नमूद केलेफया बाणबपुरती नर्ररचना योजना, मुांबई क्रमाांक १ 
(माांिवी व एलणफन्स्टन इ्टेट) (पणहला फेरबदल) ह्या नावाची (ह्यापुढे ‘उक्त प्रारुप्त बदललेली योजना’ 
असे णनदेणशलेली) दुसरी योजना तयार करून बदलण्याचा इरादा जाणहर केला आहे.  
आणि ज्याअथी, उक्त अणधणनयमाचे कलम ६१, पोट-कलम (१) च्या तरतुदीनुसार उक्त महानर्रपाणलकेने 
उक्त प्रारूप बदललेली योजना इरादा जाणहर केलेफया णदनाांकापासून बारा मणहन्सयाांचे आत म्हिजे णदनाांक २२ 
माचग १९७४ रोजी अर्र त्यापूवी तयार करिे व प्रणसद्ध करिे जरूर होते.  
 

आणि ज्याअथी, उक्त महानर्रपाणलकेने ठराव क्रमाांक १९३९, णदनाांक ७ माचग १९७४ अन्सवये णदलेफया 
अणधकाराप्रमािे आयुक्त, मुांबई महानर्रपाणलका, याांनी उक्त अणधणनयमाचे कलम ६१, पोट-कलम (३) च्या 
तरतुदींनुसार आपफया णदनाांक १३ माचग १९७४ च्या आवेदनपिानुसार सांचालक, नर्ररचना याांना उक्त प्रारूप 



 
अनुक्रमणिका 

 

बदललेली योजना तयार करण्यासाठीची व प्रणसद्ध करण्यासाठीची मुदत णदनाांक २३ माचग १९७४ पासून सहा 
मणहन्सयाांनी वाढणवण्याची णवनांती केली आहे.  
 

आणि ज्याअथी, उक्त प्रारूप बदललेली योजना तयार करून प्रणसद्ध करण्याची मुदत णदनाांक २३ माचग 
१९७४ पासून पुढे सहा मणहने वाढणविे आवश्चयक आहे.  
 

त्याअथी, शासन अणधसूचना, नर्र णवकास, आरोग्य व र्ृहणनमाि णवभार्, क्रमाांक टी पी एस. 
३६६०/७२७२१-म, णदनाांक १८ जून १९६८ द्वारा प्लरादत्त केलेफया शातींचा वापर करून सांचालक, नर्ररचना, 
महाराष्र राज्य, पुिे, हे उक्त अणधणनयमाचे कलम ६१, पोट-कलम (३) अनुसार याद्वार उक्त प्रारूप 
बदललेली योजना तयार करून प्रणसद्ध करण्याची मुदत णदनाांक २३ माचग १९७४ पासून सहा मणहन्सयाांनी म्हिजे 
णदनाांक २२ सप्टेंबर १९७४ हा णदवस धरून त्या णदवसापयंत वाढवीत आहेत.  
 
नर्ररचना आणि मूफयणनधारि णवभार्,        ज.र्. केसकर  
मध्यवती कायालय, पुिे          सांचालक, नर्ररचना 
णदनाांक २७ माचग १९७४.           महारष्र राज्य, पुिे  
 
प्रणसणद्धपिक           महाराष्र शासन राजपि, भार् दोन 

मे. ९, १९७४, पषृ्ठ ६४१  
 

सुटे शब्द व अपूिग वाक्ये वर्ळून केलेले णवश्लेषि 
 
एकूि वाक्ये – १           एकूि शब्द – २९०      
एकूि कठीि शब्द –१०८         दुबोधता-णनदेशाांक : ७८.५४  
 

------------------------- 
 

प्रमाण पत्र (प्रप) (८ िम िे) 
िम िा क्रमांक प्रप्र – १  
 

नमुना “क” 
मृत्यु णन सेवाणनवृत्ती उपदानासाठी नामणनदेशन 

 
(जेव्हा शासकीय कमगचाऱ्याला कुटुांब नसेल आणि तयाला एका व्यक्तीचे नामणनदेशन करावयाचे 

असेल तेव्हा वापरावयाचा)  
 



 
अनुक्रमणिका 

 

मला कुटुांब नसफयामुळे मी याद्वारे खाली उल्लेणखलेफया व्यक्तीस नामणनदेणशत करून णतला, मी सेवेत 
असताना णनधन पावफयास, शासनाकिून मांजूर करण्यात येिारे कोितेही उपदान ्वीकारण्याचा, तसेच 
सेवाणनवृत्तीच्या वळेी मला अनुजे्ञय होिारे परांतु माझ्या मृत्युसमयी अदत्त असलेले कोितेही उपदान 
्वीकारण्याचा अणधकार प्रदान करीत आहे – (टेबल र्ुढील र्ानािर)  

 
नामणनदेणशत 
व्यक्तीचे नाव 
व पत्ता 
 
 
 
 
 
 

१ 

शासकीय 
कमगचाऱ्याशी 
नाते 
 
 
 
 
 
 

२ 

वय 
 
 
 
 
 
 
 
 
३ 

ज्या घटना 
घिफयास 
नाम-णनदेशन 
अग्राह्य ठरेल 
अशा घटना 
 
 
 
 

४ 

जर नामणनदेणशत व्यल्क्त 
शासकीय कमगचाऱ्याच्या 
मृत्युनांतर परांतु उपादानाची 
रक्कम घेण्यापूवी मरि पावली 
तर नामणनदेणशत व्यक्तीला 
प्रदान केलेला अणधकार 
णजला प्राप्त होईल अशी 
व्यल्क्त असफयास णतचे नाव, 
पत्ता व नाते 

५ 

प्रत्येकास देय 
असलेली 
उपदानाची 
रक्कम सकवा 
णतचा 
णह्सा+ 
 
 
 

६ 
 
 

     

 
या नामणनदेशनाने मी पूवी णदनाांक   रोजी केलेले नामणनदेशन अणधक्रणमत होते आणि ते नामणनदेशन 

रद्द ठरते.  
णदनाांणकत  माहे   १९७   णठकाि  

सहीस साक्षीदार  
१.______ 
२. ______  

 
शासकीय कमगचाऱ्याची सही.  

 
टीप - + हा ्तांभ ज्यायोरे् उपदानाच्या पूिग रकमेचा समावशे होईल अशा रीतीने भरावा.  

(अराजपणित शासकीय कमगचाऱ्याांच्या बाबतीत कायालय प्रमुखाांनी भरावयाचे) नामणनदेशन करिाऱ्या 
कमगचाऱ्याचे नाव _________ 

 
पदनाम __________ 
कायालय _________      कायालय प्रमुखाची सही  
णदनाांक ___________ 
पदनाम ___________ 
 



 
अनुक्रमणिका 

 

कायालय प्रमुख/लेखापरीक्षा अणधकारी याांनी नामणनदेशन नमुन्सयाची पोच देण्यासाठी प्रपि  
प्रणत,  
__________ 
__________ 
__________ 
 

महोदय,  
मृत्यु णन सेवाणनवृत्ती उपदानाच्या सांबांधी नमुना _____ मधील आपले णदनाांक ____ चे 

नामणनदेशनपि / यापूवी केलेले नामणनदेशन रद्द, केफयाबद्दलचे णदनाांक _____चे पि णमळाफयाची पोच 
देताना मला असे साांर्ावयाचे आहे की, ते अणभलेखात रीतसर दाखल केले आहे.  
 

कायालय प्रमुख/लेखापरीक्षा अणधकारी याांची सही  
णदनाांक               (पदनाम)  
 
प्रमाि प्रपि            शासकीय कायालय,  

महाराष्र शासन, नार्पूर  
 

सुटे शब्द व अपूिग वाक्ये वर्ळून केलेले णवश्लेषि 
 

एकूि वाक्ये – ४           एकूि शब्द – १००      
एकूि कठीि शब्द –३५         दुबोधता-णनदेशाांक : १४.४०  

------------------------- 
 

िम िा क्रमांक प्रप्र – २  
 

नमुना “अ” 
मृत्यु णन सेवाणनवृत्ती उपदानाकणरता नामणनदेशन 

 
(जेव्हा सरकारी कमगचाऱ्याला कुटुांब असेल आणि त्याला एका व्यक्तीला नामणनदेणशत करावयाचे 

असेल)  
 

मी, याद्वारे, माझ्या कुटुांबातील खाली उल्लेणखलेफया व्यक्तीस नामणनदेणशत करीत आहे आणि मी सेवते 
असताना मृत्यु पावफयास, शासनाकिून मांजूर करण्यात येिारे कोितेही उपदान ्वीकारण्याचा, तसेच माझा 
मृत्युझाफयास सेवाणनवृत्तीच्या वळेी मला अनुजे्ञय होिारे परांतु माझ्या मृत्युसमयी अदत्त असलेले कोितेही 
उपदान ्वीकारण्याचा अणधकार णतला प्रदान करीत आहे –  

 



 
अनुक्रमणिका 

 

नामणनदेणशत 
व्यक्तीचे नाव 
व पत्ता 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

१ 

शासकीय 
कमगचाऱ्याशी 
नाते 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

२ 

वय 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

३ 

ज्या घटना 
घिफयास 
नाम-णनदेशन 
अग्राह्य ठरेल 
अशा घटना 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

४ 

जर नामणनदेणशत 
व्यल्क्त शासकीय 
कमगचाऱ्याच्या आधी 
मृत्यु पावली सकवा 
सरकारी कमगचाऱ्याच्या 
मृत्युनांतर परांतु 
उपादानाची रक्कम 
घेण्यापूवी मृत्यु पावली 
तर नामणनदेणशत 
व्यक्तीला प्रदान 
केलेला अणधकार 
णजला/ज्याांना प्राप्त 
होईल अशी / अशा 
व्यल्क्त असफयास णतचे 
नाव, पत्ता व नाती  

५ 

प्रत्येकास देय 
असलेली 
उपदानाची 
रक्कम सकवा 
णतचा णह्सा 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

६ 
 
 

     

 
मी, पूवी णद______ रोजी केलेले नामणनदेशन, जे आता रद्द झाले आहे, त्यास हे नामणनदेशन 

अणधक्रणमत करते. णदनाांक ________ माहे ______ 
 

सन १९_____  णठकाि  
सहीस साक्षीदार ---  
सहीस साक्षीदार  

 
१._________ 
२. _________        सरकारी कमगचाऱ्याची सही.  
 

(अराजपणित सरकारी कमगचाऱ्याांच्या बाबतीत कायालय प्रमुखाांनी भरावयाचे)  
नामणनदेशन करिाऱ्या कमगचाऱ्याचे नाव _____________ 

 
कायालय प्रमुखाची सही 

पदनाम ______        णदनाांक _______ 
कायालय ______         पदनाम _______ 
  



 
अनुक्रमणिका 

 

कायालय प्रमुख/लेखापरीक्षा अणधकारी याांनी नामणनदेशन नमुन्सयाची पोच पावती देण्यासाठी प्रपि  
 
प्रणत,  
__________ 
__________ 
 

महोदय,  
मृत्यु णन सेवाणनवृत्ती उपदानाच्या सांबांधी नमुना _______ मधील आपले णदनाांक 

________ चे नामणनदेशनपि / णदनाांक ________ चे यापूवी केलेले नामणनदेशन रद्द, 
केफयाबद्दलचे पि णमळाफयाची पोच देताना मला असे साांर्ावयाचे आहे की, ते अणभलेखात रीतसर दाखल केले 
आहे.  
 

कायालय प्रमुख/लेखापरीक्षा अणधकारी याांची सही  
णदनाांक  .......          (पदनाम)  
 
* या ्तांभात सरकारी कमगचाऱ्याने ‘मृत्यु’ ही, अशी घटना म्हिून णनदेणशत करू नये.  
+ हा ्तांभ, उपदानाची सांपूिग रक्कम समाणवष्ट होईल अशा रीतीने भरावा.  
 
प्रमाि प्रपि               शासकीय कायालय,  

महाराष्र शासन, नार्पूर  
 

सुटे शब्द व अपूिग वाक्ये वर्ळून केलेले णवश्लेषि 
एकूि वाक्ये – ५           एकूि शब्द – ११७      
एकूि कठीि शब्द –४२         दुबोधता-णनदेशाांक : १४.२३  

 
------------------------- 

 
िम िा क्रमांक प्रप्र – ५  

णवत्तीय णनयम नमुना क्र.२० 
(णवत्तीय णनयम १३६, १३७ व १४० पहा) 

मोटार वाहनाच्या खरेदीसाठी आर्ाऊ रक्कम काढण्यापूवी करून द्यावयाच्या 
 

करारपिाचा नमुना 
 

हा करार, णदनाांक_________रोजी एकापक्षी श्री ___________(ज्याांना यापुढे 
“कजग घेिारा” असे सांबोधण्यात आले असून, या सांजे्ञत त्याचे वारस, प्रशासक, मृत्युपि व्यव्थापक व वैध 



 
अनुक्रमणिका 

 

प्रणतणनधी याांचा समावशे होईल) आणि दुसऱ्यापक्षी महाराष्राचे राज्यपाल (ज्याांना यात यापुढे “राज्यपाल” असे 
सांबोधण्यात आले असून, या सांजे्ञत त्याांच्या पदाचे उत्तराणधकारी व अणभह्थाांणकती याांचा समवशे होईल) 
याांच्यामध्ये करण्यात आला आहे. ज्याअथी, मुांबई णवत्तीय णनयम, १९५९ (यापुढे यात ज्याांचा उक्त णनयम असा 
णनदेश करण्यात आला असून ज्या सांजे्ञत त्यावळेी अांमलात असलेफया याांच्यात केलेफया कोित्याही सुधारिाांचा 
समावशे होईल) याांच्या उपबांधानुसार कजग घेिाराने मोटार वाहनाच्या खरेदीसाठ राज्यपालाकिे 
रु.______ (अक्षरी रु.____) चे कजग णमळण्यासाठी अजग केला आहे आणि ज्याअथी राज्यपालाांनी, 
यात यापुढे अांतभूगत केलेफया अटी व शतीवर उक्त रक्कम कजाऊ देण्याचे मान्सय केले आहे. त्याअथी आता, या 
करारपिामधील पक्षकाराांमध्ये याद्वारे असा करार करण्यात येत आहे की राज्यपालाांनी कजग घेिाराला 
णदलेफया रु.__________च्या रकमेच्या मोबदफयादाखल कजग घेिारा, (१) उक्त णनयमात तरतूद 
केफयाप्रमािे आपफया वेतनातून माणसक कपातीद्वारे, उक्त णनयमाांनुसार पणरर्िना केलेफया व्याजासह उक्त 
रक्कम देण्याचा आणि याद्वारे अशा कपाती करण्याबद्दल, राज्यपालाांना प्राणधकृत करण्याचा आणि (२) उक्त 
रक्कम णदफयाच्या तारखेपासून एक मणहन्सयाचे आत, उक्त कजाची सांपूिग रक्कम मोटार वाहनाच्या खरेदीसाठी 
खचग करण्याचा सकवा देण्यात आलेली प्रत्यक्ष रक्कम जर कज्याच्या रकमेपेक्षा कमी होईल तर फरकाची रक्कम 
राज्यपालाांना तत्काळ परत करण्याचा, आणि (३) वर णनर्वदष्ट केफयाप्रमािे कजग घेिारास कजग म्हिून देण्यात 
आलेली रक्कम व उक्त णनयमान्सवये तरतूद करण्यात आफयाप्रमािे व्याज याबद्दल उक्त मोटार वाहन 
राज्यापालाकिे तारिर्हाि म्हिून ठेवण्यासाठी लेख करून देण्याचा, याद्वारे राज्यपालाशी करार करीत 
आहे; आणि याद्वारे शवेटी असे कबलू करण्यात आणि जाणहर करण्यात येत आहे की, उक्त रक्कम णदफयाच्या 
तारखेपासून एक मणहन्सयाचे आत, मोटार वाहन खरेदी करण्यात व वर णनर्वदष्ट करण्यात आफयाप्रमािे जे 
तारिर्हाि म्हिून ठेवण्यात आले नाही सकवा मुदतीत कजग घेिारा नादार ठरेल सकवा शासनाची सेवा सोिील 
सकवा मरि पावले तर, कजाची सांपूिग रक्कम आणि त्यावर उपार्वजत होिारी व्याजाची रक्कम तत्काळ देय होईल 
व ती देण्यात येईल.  
 

या लेखाच्या साक्षीदाखल, यात यापूवी नमूद केलेफया णदवशी व वषी, कजग घेिाऱ्याने आपली सही 
केली असून, महाराष्राचे राज्यपाल याांनी ___________णवभार्ाचे / कायालयाचे 
_________याांना आपफयावतीने याांची सही व त्याांच्या कायालयाचा णशका करावयास लाणवला आहे.  
* उक्त व्यक्तींनी खालील व्यक्तींच्या समक्ष सही केली आहे.  
 
__________         _______ 
 __________         _______ 
(साक्षीदाराची सही)          (कजग घेिाराची सही व पदनाम)  
__________ 
(नाव पदनाम) याांनी सही केली.  
__________ 
__________ 
 

महाराष्राचे राज्यपाल याांच्याकणरता  



 
अनुक्रमणिका 

 

व त्याांच्या वतीने खालील व्यक्तींच्या समक्ष  
__________         _______ 
 __________         _______ 
(साक्षीदाराची सही)          (कजग घेिाराची सही व पदनाम)  
 
* कजग घेनाराचे नाव व पदनाम  
प्रमाि प्रपि               शासकीय कायालय,  

महाराष्र शासन, नार्पूर  
 

सुटे शब्द व अपूिग वाक्ये वर्ळून केलेले णवश्लेषि 
 
एकूि वाक्ये – ५           एकूि शब्द – ३३९      
एकूि कठीि शब्द –९९          दुबोधता-णनदेशाांक : २३.२८  
 

------------------------- 
 
िम िा क्रमांक प्रप्र – ६  
 

नमुना ‘बी’ 
(कलम १ (२) पहा) 

मोटार वाहन चालवण्याच्या अनुज्ञप्तीचे नवीकरि करण्यासाठी करावयाच्या अजाचा 
नमुना 
(एक) 

 
मी, श्री / श्रीमती / कुमारी __________या द्वारे माझ्या मोटार वाहन चालवण्याच्या 

अनुज्ञप्तीचे नवीकरि करण्यासाठी अजग करीत आहे. अनुज्ञप्ती सोबत जोिली असून त्यासांबांधीचा तपशील 
पुढीलप्रमािे आहे.  

(क) क्रमाांक.....  
(ख) णदफयाचा णदनाांक ..... 
(र्) ज्याने अनुज्ञप्ती णदली तो अनुज्ञापाक प्राणधकारी .... 

 
माझ्या सध्याचा पत्ता पुढीलप्रमािे आहे. जर हा पत्ता अनुज्ञप्तीवर नोंदलेला नसेल तर तो पत्ता त्यावर 

नोंदण्याची माझ इच्िा आहे/नाही.  
 

अनुज्ञप्ती जोिलेली नसेल तर ती उपलब्ध नसफयाची कारिे.  
 



 
अनुक्रमणिका 

 

अनुज्ञप्तीची मुदत सांपफयापासून ३० णदवसाांच्या आत णतचे नवीकरि केले नसेल तर णवलां बाची सांपूिग 
कारिे.  
 

अनुज्ञप्तीच्या नवीकरिास कोित्याही अनुज्ञापक प्राणधकाऱ्याने नकार णदलेला नाही.  
 

(दोन) 
 

अजगदाराच्या शारीणरक पाितेसांबांधी प्रणतज्ञापन 
(अजगदाराने, प्रत्येक प्रश्चनासमोर असलेफया मोकळ्या जारे्त ‘होय’ सकवा ‘नाही’ असे उत्तर देिे 

आवश्चयक आहे)  
 

(क) आपिास अप्मार अथवा एकाएकी अपांरु्त्व, भोवळ सकवा मुच्िा येण्याचा णवकार आहे काय?  
 
(ख) आपि णदवसा प्रत्येक िोळ्याने सकवा जर आपि पाच वषापेक्षा कमी नसलेफया कालावधीसाठी 

मोटार वाहन चालणवण्याची अनुज्ञप्ती धारि केली असेल आणि पाच वषाच्या उक्त कालावधीनांतर आपि एका 
िोळ्याची दृष्टी र्मावली असेल आणि हा अजग प्रवासी वाहनाखेरीज, वळवण्याच्या चाकाच्या बाजूला बाहेरचा 
आरसा जोिलेफया हलक्या वाहनासाठी असेल तर एका िोळ्याने (चष्मा वापरीत असफयास, चष्म्याने) २५ 
मीटर अांतरावरून णदवसा पुरेशा प्रकाशात सात अक्षरे व आांकिे असलेली मोटारर्ािीची क्रमाांकपाटी ओळखू 
शकता काय ?  
 

(र्) आपि आपला एखादा हात सकवा पाय र्मावला आहे काय ? सकवा आपिास हाताची सकवा 
पायाची हालचाल करताना सकवा णनयांिि ठेवताना ्नायुबलहीनतेचा असा एखादा णवकार आहे काय?  
 

(घ) आपि लाल आणि णहरव्या रांर्ातील फरक ताबितोब ओळखू शकता काय ?  
 
(च) आपिास राताांधळेपिा आहे काय ?  
 
(ि) आपिामध्ये सवगसाधारि ध्वणनसांकेत ऐकू न देण्याइतपत श्रविदोष आहे काय ?  

(जर हलके मोटार वाहन चालणवण्यासांबांधी अजग असेल तर श्रविाच्या याांणिक साधानासह सकवा 
साधनाणशवाय)  
 

(ज) जेिेकरून आपले मोटार वाहन चालणविे लोकाांना धोक्याचे होण्याचा सांभव आहे असा इतर 
कोिताही रोर् सकवा अपन्सग्पाना आपिामध्ये आहे काय ?  
 

मी असे घोणषत करतो की, या नमुन्सयाच्या णवभार् एकमध्ये भरलेला तपशील आणि इभार् दोनमध्ये 
केलेले प्रणतज्ञापन माझ्या सांपूिग माणहतीप्रमािे व णवश्वासाप्रमािे खरे आहे.  



 
अनुक्रमणिका 

 

टीप – जो अजगदार (क), (र्), (च), (ि) आणि (ज) यापैकी कोित्याही प्रश्चनास ‘होय’ असे उत्तर 
देईल सकवा (ख) आणि (घ) या प्रश्चनाांना ‘नाही’ असे उत्तर देईल त्या अजगदाराने उत्तरामध्ये सांपूिग तपशील 
भरला पाणहजे आणि त्याला त्यासांबांधी आिखी माणहती देण्यास भार् पिले जाण्याची शक्यता आहे.  
 

टीप : जो अजगदार प्रणतज्ञापनामधील (ख), (य) आणि (घ) प्रश्चनाांना ‘होय’ असे उत्तर देईल आणि 
इतर प्रश्चनाांना ‘नाही’ असे उत्तर देईल त्याला णवणनर्वदष्ट वर्ाची सकवा वर्ांची वाहने चालणवण्याबाबतच्या 
क्षमतेची चाचिी करण्याची मार्िी करता येईल.  
 

टीप : पर्ारी नोकर म्हिून वाहन चालणवण्यासाठी सकवा प्रवासी वाहन चालणवण्यासाठी सकवा जेथे 
इतर कोित्याही बाबतीत वैद्यकीय प्रमािपि सादर करून मूळ अनुज्ञप्ती णमळाली असेल अशा बाबतीत वाहन 
चालनाच्या अनुज्ञप्तीच्या नवीकरिाकणरता करावयाच्या अजाबरोबर नमुना ‘सी’ मधील वैद्यकीय प्रमािपि 
जोिले असले पाणहजे.  
णदनाांक :         अजगदाराची सही सकवा अांर्ठ्याचा ठसा  

पत्ता – 
 
टीप : मोटारवाहनाांबाबत अणधणनयम, १९३९ च्या कलम ११ अन्सवये अनुज्ञप्तीच्या नाणवकारानाची फी णनणित 
केलेली असून हे कलम पुढील पषृ्ठावर उद्धतृ केलेले आहे.  

 
११. वाहन चलनाच्या अनुज्ञप्तीचे नवीकरि  
 
(१) कोिताही अनुज्ञापाक प्राणधकारी त्याला अजग केफयानांतर, या अणधणनयमाच्या तरतुदींखाली 

णदलेफया वाहन चालानाच्या अनुज्ञप्तीचे, णतची मुदत सांपण्याच्या णदनाांकापासून नवीकरि करील.  
 

माि असे की, वाहन चालनाच्या अनुज्ञप्तीच्या नवीकरिाचा अजग मुदत सांपफयानांतर तीस णदवसाांपेक्षा 
अणधक णदवसाांनी करण्यात आला असेल अशा कोित्याही बाबतीत वाहन चाफनाची अनुज्ञप्ती नवीकरिाच्या 
णदनाांकापासून नाणवकृत केली जाईल.  

 
(२) वाहन चालनाच्या अनुज्ञप्तीच्या नवीकरिासाठी करावयाचा अजग पणहफया अनुसूणचत णदलेफया 

नमुना ‘बी’ मध्ये केला जाईल आणि त्यास त्या नमुन्सयानुसार आवश्चयक असिारे प्रणतज्ञापन असेल. माि असे 
की, उक्त प्रणतज्ञापनावर अजगदार सही करीत नसेल सकवा सही करण्यास असमथग असेल तर पोट-कलम (५) 
आणि कलम ७ च्या तरतुदी लार्ू होतील.  
 

(३) ज्याबाबतील वाहन चालनाच्या अनुज्ञप्तीच्या नवीकरिाचा अजग अनुज्ञप्तीची मुदत सांपण्यापूवी 
सकवा मुदत सांपफयापासून तीस णदवसाांपयगत केला असेल अशा बाबतीत अशा नवीकरिासाठी देय फी नऊ 
रुपये असेल.  

 



 
अनुक्रमणिका 

 

(३ए) ज्या बाबतीत वाहन चालनाच्या अनुज्ञप्तीच्या नवीकरिाचा अजग अनुज्ञप्तीची मुदत सांपफयापासून 
तीस णदवसानांतर करण्यात येईल अशा बाबतीत अशा नवीकरिासाठी देय फी अकरा रुपये असेल.  
 

माि असे की, अनुज्ञप्ती धारकाला पोट-कलम (३) मध्ये णवणनर्वदष्ट केलेफया मुदतीत सबळ 
कारिासाठी अजग कता आला नाही याबाबत जर अनुज्ञापाक प्राणधकाऱ्याचे समाधान झाफयास तो त्या पोट-
कलमात णनदेश केलेली फी ्वीकारू शकेल.  
 

माि आिखी असे की, जर अनुज्ञप्तीची मुदत सांपफयापासून पाच वषापेक्षा अणधक उशीरा अजग केला 
तर अनुज्ञापक प्राणधकारी णतसऱ्या अनुसूचीमध्ये णवणनर्वदष्ट केलेफया वाहन चालन समथगता चाचिीतून अजगदार 
समाधानकारकणरत्या उत्तीिग झाफयाणशवाय वाहन चालन अनुज्ञप्तीचे नवीकरि करण्यास नकार देऊ शकेल.  
 

(४) जेव्हा वाहन चालनाच्या अनुज्ञप्तीचे नवीकरि करिाऱ्या प्राणधकाऱ्याने वाहन चाफनाची अनुज्ञप्ती 
णदलेली नसेल तेव्हा वाहन चालनाची अनुज्ञप्ती देिाऱ्या प्राणधकाऱ्यास नवीकरि करिारा प्राणधकारी नवीकरि 
केफयाचे कळवील.  
 
प्रमाि पि            शासकीय कायालय,  

महाराष्र शासन, नार्पूर  
 

सुटे शब्द व अपूिग वाक्ये वर्ळून केलेले णवश्लेषि 
एकूि वाक्ये – २८            एकूि शब्द – ६१२      
एकूि कठीि शब्द –१८९         दुबोधता-णनदेशाांक : १२.६६  

 
------------------------- 

 
िम िा क्रमांक प्रप्र – ७  

 
नमुना णशका. अनु.नवी. 

मुांबई मोटार वाहनाबाबत णनयम, १९५९ 
(णनयम १६ ८४) पाहा) 

 
णशकाऊ अनुज्ञप्तीव्या नवीकरिासाठी करावयाच्या अजाचा नमुना 

 
अनुज्ञापाक प्राणधकारी _____________ याांस,  
मी, याद्वारे * मोटारसायकल, अपांर्ाचे मोटार वाहन, हलके मोटार वाहन, मध्यम मोटार वाहन, 

अवजि मोटार वाहन, (खाली विग केलेले) णवशषे प्रकारचे मोटार वाहन यासाठी - _____ अनुज्ञप्ती 



 
अनुक्रमणिका 

 

प्राधीकाऱ्याने माझ्या नाव े णदलेफया णशकाऊ वाहन चालकाच्या अनुज्ञप्ती क्रमाांक ________ चे 
नवीकरि करण्यासाठी अजग करीत आहे.  
 

नवीकरिाची फी म्हिून मी तीन रुपये रोखीच्या / धनादेशाच्या / धनपे्रशाच्या / चालनाच्या ्वरुपात 
भरले आहेल.  
णदनाांक _____१९       अजगदाराची सही सकवा अांर्ठ्याचा ठसा.  
 

* लार्ू नसेल ते खोिून टाका. 
 
प्रमाि पि          शासकीय कायालय,  

महाराष्र शासन, नार्पूर  
 

सुटे शब्द व अपूिग वाक्ये वर्ळून केलेले णवश्लेषि 
 
एकूि वाक्ये – ३            एकूि शब्द – ५७       
एकूि कठीि शब्द –१५         दुबोधता-णनदेशाांक : १०.८८  
 

------------------------- 
 
िम िा क्रमांक प्रप्र – ८  
 

नमुना १ 
णनवििूकीची सूचना 

(Notice of Election) 
(णनयम ३ पहा) 

 
लोकसभेसाठी  
-------------------     णनवििूक  
महाराष्र णवधानसभेसाठी  
याद्वारे सूचना देण्यात येत आहे की, -  

 
(१) ______ मतदार सांघातून सद्याची लोकसभेसाठी ________ णवधानसभेसाठी 

______ णवधानपणरषदेसाठी णनवििूक घ्यावयाची आहे.  
सकवा 

 



 
अनुक्रमणिका 

 

(१) ______ णवधानसभेच्या णनविून आलेफया सद्याांकिून सद्याांची राज्य पणरषदेसाठी 
______ णवधानपणरषदेसाठी णनवििूक घ्यावयाची आहे.  
 

(२) नामणनदेशन पिे उमेदवाराला सकवा त्याच्या प्र्तावकाला, णनवििूक णनिगय अणधकाऱ्याला सकवा 
______सहायक णनवििूक णनिगय अणधकाऱ्याला _________पूवी कोित्याही णदवशी (सरकारी 
सुटीव्यणतणरक्त) सकाळी ११ ते दुपारी ३ वाजेपयंत ______येथे दाखल करता येतील.  

 
(३) नामणनदेशन पिे वर उल्लेख केलेफया णठकािी व वेळी णमळू शकतील.  

 
(४) नामणनदेशन पािाांचे पणरणनरीक्षि _______रोजी ________वाजता 

_______येथे करण्यात येईल.  
 

(५) उमेदवारी मारे् घेण्याबद्दलची सूचना उमेदवाराला, सूचकाला सकवा णनवििूक प्रणतणनधीला 
वरील पणरच्िेद (२) मध्ये णवणनर्वदष्ट केलेफया कोित्याही अणधकाऱ्यास त्याच्या कायालयात ______रोजी 
दुपारी ३ वाजेपयंत देता येईल.  
 

(६) णनवििूक लढणवली रे्फयास ________रोजी _______ते _______ 
वाजेपयंत मतदान घेण्यात येईल.  
 
णदनाांक _________        णनवििूक णनिगय अणधकारी,  
णठकाि _________        ____ मतदार सांघ  
 
प्रमाि पि          शासकीय कायालय,  

महाराष्र शासन, नार्पूर  
 

सुटे शब्द व अपूिग वाक्ये वर्ळून केलेले णवश्लेषि 
 

एकूि वाक्ये – ६            एकूि शब्द – ११०       
एकूि कठीि शब्द –४८          दुबोधता-णनदेशाांक : १४.८७  

 
------------------------- 

 
िम िा क्रमांक प्रप्र – ९  
 

नमुना ६ 
(णनयम १३ (१) व २६ पहा) 



 
अनुक्रमणिका 

 

नावाचा समावेश करण्याबाबत मार्िी अजग 
 
मतदार नोंदिी अणधकारी,  
______मतदारसांघ,  
 
महोदय,  

उपरोक्त मतदारसांघाच्या मतदार यादीतील _______चा भार् क्र. ____मध्ये माझे नाव 
समाणवष्ट करण्यात याव ेअशी णवनांती आहे.  

माझे नाव (पूिग नाव )  
माझ्या वणिलाचे / आईचे / पतीचे नाव ________ 
माझ्या राहण्याच्या जारे्चा तपशील पुढीलप्रमािे आहे –  
घर क्रमाांक _______  
र्ता / मोहल्ला _______ 
शहर / र्ाव ________ 
िाक कायालय _______  
पोणलस ठािे / तहसील / तालुका _______  
णजफहा _______  
मी माझ्या सांपूिग माणहतीप्रमािे व खािीप्रमािे याद्वारे असे जाणहर करतो की –  
(१) मी भारताचा नार्णरक आहे.  
(२) मार्ील णदनाांक १ जानेवारी _______रोजी माझे वय ____ वषे _______मणहने 

होते.  
(३) माझा सवगसामान्सयपिे राहण्याचा पत्ता वर णदला आहे.  
(४) मी इतर कोित्याही मतदारसांघाच्या मतदार यादीत माझे नाव समाणवष्ट करून घेण्यासाठी अजग 

केलेला नाही.  
(५) माझे नाव या सकवा इतर कोित्याही णवधानसभा मतदारसांघाच्या मतदार यादीत समाणवष्ट 

करण्यात आलेले नाही, सकवा माझे नाव ______राज्यातील ______णवधानसभा मतदारसांघाच्या 
मतदार यादीत पुढे नमूद केलेफया पत्यावर समाणवष्ट करण्यात आलेले असाव,े आणि जर ते त्याप्रमािे समाणवष्ट 
करण्यात आले असेल तर ते त्या मतदार यादीतून वर्ळण्यात याव,े अशी णवनांती आहे.  
 
णठकाि ______         ______ 
णदनाांक ______         ______ 
 

मार्िीदार व्यक्तीची सही सकवा अांर्ठ्याचा ठसा.  
 

मी एक मतदार असून, मार्िीदार व्यक्तीने मतदार यादीच्या ज्या भार्ात आपले नाव समाणवष्ट करून 
घेण्याणवषयी अजग केला आहे त्याच भार्ात म्हिजे ____चा भार् क्रमाांक ______ यात माझे नाव 



 
अनुक्रमणिका 

 

समाणवष्ट आहे. यातील माझा अनुक्रमाांक ____आहे. मी या मार्िीस पासठबा देतो आणि त्याबाबत प्रती-
्वाक्षरी करतो.  

______ 
मतदाराची सही.  

नाव (पूिग) ____ 
 

टीप – जर कोिीही इसम खोटे असलेले आणि जे खोटे आहे असे त्यास माणहत आहे, सकवा जे खोटे 
आहे असे त्यास वाटते, सकवा जे खरे आहे असे त्यास वाटत नाही, असे णनवदेन सकवा प्रणतज्ञापन करील तर, तो 
लोकप्रणतणनणधत्व अणधणनयम, १९५०, याच्या कलम ३१ अन्सवये णशके्षस पाि ठरेल.  
 
प्रमाि पि            शासकीय कायालय,  

महाराष्र शासन, नार्पूर  
 

सुटे शब्द व अपूिग वाक्ये वर्ळून केलेले णवश्लेषि 
 
एकूि वाक्ये – ७            एकूि शब्द – २०८      
एकूि कठीि शब्द –५१          दुबोधता-णनदेशाांक : १३.०२  
 

------------------------- 
 
िम िा क्रमांक प्रप्र – १०  

नमुना ८-अ 
(णनयम २६ पहा) 

मतदाराांच्या यादीतील नोंदीचे ्थानाांतर करण्यासांबांधीचा अजग 
 
मतदार नोंदिी अणधकारी,  
______मतदारसांघ, याांस,  
 
महोदय,  

मी आपिास सादर आवेदन करतो */करते की, उपरोक्त मतदारसांघातील मतदाराांच्या यादीचा भार् 
क्रमाांक _____मधील अनुक्रमाांक ____या णठकािी असलेली माझ्यासांबांधीची * नोंद (जसे) (नाव) 
____वणिलाांचे/ पतीचे नाव _____ ही याच यादीतील भार् करनक _____मध्ये ्थानाांतरीत 
करावी; कारि मी */उक्त मतदाराने माझा *त्याचा/णतचा नेहमीचा राहण्याचा पत्ता बदलला असून तो, 
____ असा आहे आणि तो याच मतदारसांघात आहे.  
 



 
अनुक्रमणिका 

 

मी जाहीर करतो */करते की मी या मतदारसांघातील मतदार असून या यादीचा भार् क्रमाांक 
_____ मधील अनुक्रानक ______येथे माझे नाव समाणवष्ट करण्यात आले आहे.  
 
णदनाांक ______      अजगदाराची सही सकवा अांर्ठ्याचा ठसा.  
्थळ ______      (सांपूिग िाक पत्ता) _________  
 

टीप – जी व्यल्क्त, खोटे असलेले सकवा जे खोटे असफयाचे तीस माणहत आहे, सकवा वाटते असे, सकवा 
जे खरे आहे असे तीस वाटत नाही, असे णनवदेन सकवा प्रणतज्ञापन करील, ती व्यल्क्त, लोकप्रणतणनणधत्व 
अणधणनयम, १९५०, याच्या कलम ३१ अन्सवये णशके्षस पाि ठरेल.  

(* लार्ू नसिारे शब्द खोदावते) 
 
प्रमाि पि            शासकीय कायालय,  

महाराष्र शासन, नार्पूर  
 

सुटे शब्द व अपूिग वाक्ये वर्ळून केलेले णवश्लेषि 
 
एकूि वाक्ये – ४            एकूि शब्द – ११९       
एकूि कठीि शब्द –३१          दुबोधता-णनदेशाांक : १३.३९   
 

 
------------------------- 

 
पनरपत्रक (पप) (४ िम िे) 

 
िम िा क्रमांक पप – १  
 

णवधानसभा सद्य / णवधान पणरषद  
सद्य याांचेकिून  

आलेली पिे, अजग, णनवदेने  
याणवषयी सत्वर कायगवाही करण्याबाबत  

 
 

महाराष्र शासन, 
सामान्सय प्रशासन णवभार्, 

पणरपिक क्रमाांक ____ 
सणचवालय, मुांबई ४०० ०३२ 



 
अनुक्रमणिका 

 

णदनाांक ____ 
 

पणरपिक 
 

णवधानसभा सद्य / णवधान पणरषद सद्य याांचेकिून सणचवालयीन णवभार् आणि णनरणनराळ्या 
्तरावरील शासकीय कायालये याांचेकिे पाठणवण्यात आलेली पिे/अजग/णनवदेने यावर सांबांणधत 
कायालयाकिून कायगवाही करण्यास णवलां ब केला जातो व पािाांना पाचेही सत्वर देण्यात येत नाही. अशा 
तक्रारी अद्यापही शासनाकिे येत आहेत. णवधान सभा सद्य व णवधान पणरषद सद्य याांचेकिून आलेफया 
पिाांबाबत सत्वर कायगवाही करण्यात यावी म्हिून शासनाने वळेोवळेी खाली नमूद केफयाप्रमािे आदेश 
काढलेले आहेत –  
 

१) णवधान सभा सद्य व णवधान पणरषद सद्य याांचेकिून शासकीय कायालयाकिे आलेली 
पिे/अजग/णनवेदने, ही एका ्वतांि नोंद बुकामध्ये नोंद करण्यात यावीत. ही नोंद बुके कायालयातील प्रत्येक 
शाखेमध्ये वरे्वरे्ळी ठेवावयाची असतात. या नोंद बुकाकणरता प्रमाि नमुना णवणहत करण्यात आलेला आहे. ही 
नोंद बुके शाखाणधकायांच्या माणहतीसाठी मणहन्सयातून एकदा तरी सादर करावयाची आहेत. (शासन पणरपिक, 
सामान्सय प्रशासन णवभार्, क्रमाांक ____णदनाांक_____पहावे).  
 

२) तदनांतर सवग प्रथम या पािाांची / अजांची / णनवदेनाांची पोच देण्यात यावी. पोच पिे सत्वर पाठविे 
सुलभ जावे म्हिून पोच पिाचा प्रमाि नमुना णवणहत करण्यात आलेला आहे. (शासन पणरपिक, सामान्सय 
प्रशासन णवभार्, क्रमाांक ________ णदनाांक_____पहाव)े.  
 

३) आलेला पािाांना / अजांना / णनवेदनाांना पोच देताना, पोच पिामध्ये आलेफया पािातील / 
अजातील / णनवदेनातील णवषय व पिाचा णदनाांक याचा ्पष्ट उल्लेख करावा असे आदेश काढण्यात आले 
आहेत. (शासन पणरपिक, क्रमाांक ____णदनाांक_____पहाव)े.  
 

४) सणचवालयीन ्तरावर अशी पोच पिे अवर सणचवाांचे ्वाक्षरीव्र पाठणवण्यात यावीत व अांणतम उत्तरे 
ही उप सणचवाांचे ्वाक्षरीवर पाठणवण्यात यावीत अशा ्पष्ट सूचना काढण्यात आलेफया आहेत. (शासन 
पणरपिक, क्रमाांक ____णदनाांक_____पहावे). 
 

२) सणचवालयीन णवभार्ामध्ये कक्ष अणधकारी पद्धतीच्या काही शाखा असून, कक्ष अणधकाऱ्याांना 
महाराष्र राज्य कायगणनयमावलीच्या णनयम १३ न्सवये अणधकार प्रदान करण्यात आलेले असफयामुळे णवभार्ामध्ये 
णवधान सभा सद्य व णवधान पणरषद सद्य याांचेकिून आलेफया पिाांना, कक्ष अणधकाऱ्याांच्या सहीवर पोच सिे 
पाठणवण्यास हरकत नाही. परांतु अांणतम उत्तरे ही उप सणचवाांचे ्वाक्षरीवरच पाठणवण्यात यावीत.  
 



 
अनुक्रमणिका 

 

३) वर पणरच्िेद १ व २ मध्ये ्पष्ट केलेफया आदेशाांकिे सवग सणचवालयीन णवभार्, णवभार् प्रमुख व 
कायालय प्रमुख याांचे पुन्सहा एकदा लक्ष वेधण्यात येत असून त्याांनी या आदेशाांचे कसोशीने पालन होईल याची 
दक्षता घ्यावी.  
 

महाराष्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार व नावाने  
(सही)  

अवर सणचव, महाराष्र शासन  
 
प्रणत, 
_______ 
_______ 
*_______ 
*_______ 
*पिाने  
 
पणरपिक           शासकीय कायालय,  

महाराष्र शासन, नार्पूर  
 

सुटे शब्द व अपूिग वाक्ये वर्ळून केलेले णवश्लेषि 
 
एकूि वाक्ये – १७            एकूि शब्द – ३०२       
एकूि कठीि शब्द –१०८         दुबोधता-णनदेशाांक : १२.८४   

------------------------- 
 
िम िा क्रमांक पप – २  

 
णदनाांक – रोजी  

णवशषे नैणमणत्तक रजा मांजूर करण्याबाबत  
 

महाराष्र शासन, 
सामान्सय प्रशासन णवभार्, 

पणरपिक क्रमाांक ____ 
सणचवालय, मुांबई ४०० ०३२ 

णदनाांक ____ 
 

पणरपिक 



 
अनुक्रमणिका 

 

णदनाांक – रोजी ‘महाराष्र बांद’ च्या कायगक्रमामुळे त्या णदवशी मुांबईत व राज्यातील अन्सय काही 
णठकािी वाहतुकीसाठी वाहने उपलब्ध नसफयाने पुष्कळशा शासकीय कमगचाऱ्याांना त्या णदवशी कायालयात 
उपल््थत राहता आले नाही, म्हिून शासनाने असे ठरणवले आहे की, जे कमगचारी वर णनदेणशलेफया 
पणरल््थतीमुळे णदनाांक– रोजी कायालयात उपल््थत राहू शकले नाहीत त्याांची त्या णदवसाची रै्रहजेरी णवशषे 
नैणमणत्तक रजा म्हिून समजण्यात यावी. ही णवशषे नैणमणत्तक रजा त्याांना णमळिाऱ्या वार्वषक १५ णदवसाांच्या 
रजेच्या णहशबेासाठी जमेस धरण्यात येऊ नये.  

 
महाराष्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार व नावाने  

(सही)  
अवर सणचव, महाराष्र शासन  

 
प्रणत, 
_______ 
_______ 
*_______ 

*पिाने 
 
पणरपिक           शासकीय कायालय,  

महाराष्र शासन, नार्पूर  
 

सुटे शब्द व अपूिग वाक्ये वर्ळून केलेले णवश्लेषि 
 
एकूि वाक्ये – २            एकूि शब्द – ७२       
एकूि कठीि शब्द –२६         दुबोधता-णनदेशाांक : १७.३१   
 

------------------------- 
 
िम िा क्रमांक पप – ३  
 

महाराष्र शासन, 
सामान्सय प्रशासन णवभार्, 

पणरपिक क्रमाांक ______ 
सणचवालय, मुांबई ४०० ०३२, णदनाांक ____ 

 
सांदभग – शासन णनिगय, सामान्सय प्रशासन णवभार्, क्रमाांक ____णदनाांक ____ 

 



 
अनुक्रमणिका 

 

पणरपिक : राज्यातील अफपसांख्य भाषाांना सांरक्षि देण्याच्या शासनाच्या धोरिानुसार, अफपसांख्य 
भाणषकाांना शासनाचे महत्त्वाचे आदेश, अणधसूचना, पणरपिके, इत्यादी त्याांच्या भाषाांतून उपलब्ध करून 
देण्यासाठी, तसेच शासनाचे महत्त्वाचे अणधणनयम, णनयमावफया याांचे र्ोषवारे अफपसांख्य भाषाांतून प्रणसद्ध 
करण्यासाठी शासनाचे राज्याच्या चार णवभार्ीय मुख्यालयाच्या णठकािी भाषा सांचालनालयाची णवभार्ीय 
कायालये उघिलेली असून या चारही कायालयाांत नुकत्याच णनरणनराळ्या भाषा अणधकाऱ्याांच्या नेमिुका 
करून अफपसांख्याांकाांच्या भाषाांतील अनुवादाची पुढीलप्रमािे व्यव्था केलेली आहे. या व्यव्थेनुसार प्रत्येक 
कायालयात खाली दशगणवफयाप्रमािे णनरणनराळ्या भाषाांतून अनुवादाची सोय करण्यात आली आहे –  

 
णवभार्ीय कायालय, मुांबई – सहदी, रु्जराथी, उदूग 
णवभार्ीय कायालय, पुिे – कन्नि, उदूग.  
णवभार्ीय कायालय, नार्पूर – सहदी 
णवभार्ीय कायालय, औरांर्ाबाद – कन्नि, उदूग.  

 
२. उपरोक्त योजना यश्वीपिे राबणवण्यासाठी शासन असा णनदेश देत आहे की, सवग सणचवालयीन 

णवभार् व तदांतर्गत कायालये, णवभार्ीय आयुक्त, णजफहाणधकारी, पोलीस आयुक्त, णवभार् प्रमुख व कायालय 
प्रमुख याांजकिून जनतेच्या माणहतीसाठी जे आदेश, अणधसूचना, पणरपिके, माणहतीपिके, णनरणनराळ्या 
योजना प्रसृत करण्यात येतात त्याांच्या मूळ इांग्रजी सकवा मराठी प्रती सरळ सांबांणधत णवभार्ीय कायालयाांकिे 
पाठवनू त्याांच्या अफपसांख्य भाषाांतून अनुवाद प्रणसद्ध करण्याची कायगवाही करावी. तसेच कामर्ार णवषयक 
अणधणनयम, भािेणवषयक अणधणनयम, कारखाने अणधणनयम, दुकाने व सां्था अणधणनयम, अन्न णनयांिि आदेश, 
करमिूक कर अणधणनयम याांसारख्या जनतेच्या णहताच्या कायद्याांचे र्ोषवारे अफपसांख्याांकाांच्या माणहतीसाठी 
भाषा सांचालनालयाच्या उपरोक्त णवभार्ीय कायालयाांमाफग त अफपसांख्य भाषाांतून प्रणसद्ध करण्याची त्वणरत 
कायगवाही करावी.  

 
३. महाराष्र शासनाच्या राजपिातून ज्या महत्त्वाच्या लीलावनोटीसा सकवा अन्सय योजना प्रणसद्ध केफया 

जातात, त्याांच्या मान्सयताप्राप्त अफपसांख्य भाषाांतून अनुवाद प्रणसद्ध करिे आवश्चयक आहे.  
सवग सणचवालयीन णवभार्, णवभार्ाध्यक्ष व कायालय प्रमुख याांनी वरील योजनेचे महत्त्व लक्षात घेऊन या 
णवषयास प्राधान्सय द्याव ेआणि आवश्चयक ते सहकायग कराव.े भाषा सांचालनालयाच्या णवभार्ीय कायालयाांचे पते्त 
पुढीलप्रमािे आहेत. सवग सांबांणधताांनी त्याांच्याकिे सरळ पिव्यवहार करावा.  
 

णवभार्ीय सहायक सांचालक,   - ‘पाणरजात’, ५ वा मजला,  
भाषा सांचालनालय,     ९५ मरीन ड्राईव्ह,  
णवभार्ीय कायालय, मुांबई   मुांबई ४०० ००२  
णवभार्ीय सहायक सांचालक,   - नवीन सेन्सरल णबफिींर्, दुसरा  
भाषा सांचालनालय,     मजला, पुिे-१  
णवभार्ीय कायालय, पुिे  
णवभार्ीय सहायक सांचालक,   - जुने सणचवालय आवार,  



 
अनुक्रमणिका 

 

भाषा सांचालनालय,     नार्पूर  
णवभार्ीय कायालय, नार्पूर  
णवभार्ीय सहायक सांचालक,   - घर क्रमाांक ५-६-६१, नवीन  
भाषा सांचालनालय,     उ्मानपुरा, औरांर्ाबाद  
णवभार्ीय कायालय, औरांर्ाबाद.  

महाराष्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार  
व नावाने  
(सही____)  

अवर सणचव, महाराष्र शासन  
 
पणरपिक           शासकीय कायालय,  

महाराष्र शासन, नार्पूर  
 

सुटे शब्द व अपूिग वाक्ये वर्ळून केलेले णवश्लेषि 
 

एकूि वाक्ये – ८            एकूि शब्द – २२३       
एकूि कठीि शब्द –१०८         दुबोधता-णनदेशाांक : १८.३१   
 

------------------------- 
 
िम िा क्रमांक पप – ८  
 

कायालय –  
बकँ णलणमटेि, नार्पूर  

नां. लेख णवभार् – णदनाांक –  
 

पणरपिक 
 

णवषय – मुख्य कायालयाने नेमिुक णदलेफया मयादेचे अांतर्गत ह्त्थ णशल्लक शाखाांनी बाळर्ण्या 
सांबांधात.  
 

सांदभग – लेखा – कां प्लायाांस – णद –  
 

वरील सांदभीय पणरपिकानुसार आपिास मयादेचे वर ह्त्थ णशल्लक बाळर्ण्याबद्दल ्टेट लेव्हल 
अकौंटस कमेटीने घेतलेफया आके्षपाबाबत कळणवण्यात आले. शाखाकिून मार्णवण्यात आलेफया माणहतीचा 
आढावा घेतला असता, अद्यापही मयादेचे अांतर्गत शाखा कश बळाांस नाही असे णदसुन आले.  



 
अनुक्रमणिका 

 

मणहन्सयातून एक दोन वळेा कॅश बॅलन्सस मांजुर मयादेचे वर रे्फयास सदरील बाब क्षम्य आहे परांतु बऱ्याच 
तारखाांना मांजुर मयादेचे वर कॅश बॅलन्सस रे्ला आहे, असे प्रत्यक्षात णदसुन आले.  

 
इतःपर ज्या शाखा मांजूर मयादेचे अांतर्गत ह्त्थ रोख बाळर्िार नाहीत त्याांचेकिून व्याज वसुल 

करिे क्रमप्राप्त ठरेल. ज्या णदवशी योग्य कारिाणशवाय मांजूर मयादेचे वर कॅश बलॅन्सस जात असेल अशी 
पणरल््थती णनमाि झाफयास, भरिा मुख्य कायालयात ताबितोब करण्यात यावा.  
 

सदरील पणरपिकाची नोंद सांबांणधताकिून करवनू घ्यावी.  
प्रणतणलपी – १ ते ५ (यादी)  

 
-(सही)  

व्यव्थापक,  
__ ___  

 
पणरपिक         बकेँचे मुख्यालय, नार्पूर  
 

सुटे शब्द व अपूिग वाक्ये वर्ळून केलेले णवश्लेषि 
 
एकूि वाक्ये – ६            एकूि शब्द – १०५       
एकूि कठीि शब्द –४०         दुबोधता-णनदेशाांक : १३.३४   
 

------------------------- 
 

शासि निणसय (शािी) (२ िम िे) 
 
िम िा क्रमांक पप – १  

______ (णवषय)  
 

महाराष्र शासन, 
णशक्षि, णक्रिा व समाज कफयाि णवभार् 

शासन णनिगय क्रमाांक ____ 
सणचवालय णव्तार भवन, मुांबई ४०० ०३२ 

 
णदनाांक ____ 

 



 
अनुक्रमणिका 

 

वाचले - शासन णनिगय क्रमाांक ____ णदनाांक ____ व शासन पणरपिक, ____ णवभार्, 
क्रमाांक ____ णदनाांक ____, णशक्षि सांचालक, पुिे याांचे पि क्रमाांक ____ णदनाांक ____य  
 

शासन णनिगय - शासन णनिगय, णशक्षि व समाज कफयाि णवभार्, क्रमाांक ____ णदनाांक ____ 
अन्सवये शासनाने नर्रपाणलका, णशक्षि मांिळे ____ (र्ावाचे नाव) महानर्रपाणलका आणि ____तील 
(प्रदेशाचे नाव) नर्रपणरषदा याांच्या सेवतेील प्राथणमक णशक्षकासाठी क्रमाांक ____ णदनाांक पासून सुधाणरत 
वतेन श्रेिी णवणहत केफया आहेत. जे प्राथणमक णशक्षक णदनाांक ____ रोजी वर नमूद केलेफया कोित्याही 
्थाणनक ्वराज्य सां्थेत होते आणि तदनांतर सेवाणनवृत्त झाले आहेत त्याांचे वतेन शासन णनिगय, णशक्षि, क्रीिा 
समाज कफयाि णवभार्, क्रमाांक ____ णदनाांक ____ अन्सवये णवणहत केलेफया आणि ते पाि नसलेफया 
वतेन श्रेिीत शासन पणरपिक, ____ णवभार्, क्रमाांक ____ णदनाांक ____ अन्सवये शासनाने णदलेफया 
मार्गदशगक सूचनानुसार णनणित करावे आणि णदनाांक ____ पासून ज्या णदनाांकाला सांबांणधत णशक्षक 
सेवाणनवृत्त झाले आहेत त्या णदनाांकापयंतच्या कालावधीचा त्याांचा पर्ार णनणित करून णनयमाप्रमािे जे 
सेवाणनवृत्ती वेतन नसेल ते त्याांना णनयणमतपने प्रत्येक मणहन्सयाला द्याव.े  
 

२. हा शासन णनिगय णवत्त णवभार्ाच्या णदनाांक ____च्या अनौपचाणरक सांदभग क्रमाांक ____ 
अन्सवये णमळालेफया सहमतीनुसार काढण्यात आला आहे.  
 

महाराष्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार व नावाने  
(सही____)  

(नाव)  
अवर सणचव, महाराष्र शासन  

णशक्षि, क्रीिा व समाजकफयाि णवभार्.  
 
प्रणत,  
_______ 
_______ 
 
शासन णनिगय           शासकीय कायालय,  

महाराष्र शासन, नार्पूर  
 

सुटे शब्द व अपूिग वाक्ये वर्ळून केलेले णवश्लेषि 
 
एकूि वाक्ये –३            एकूि शब्द – १२५       
एकूि कठीि शब्द –४७         दुबोधता-णनदेशाांक : १९.०२   
 

------------------------- 



 
अनुक्रमणिका 

 

िम िा क्रमांक शानि – २  
 

महाराष्र शासन,  
णशक्षि णवभार् 
शासन णनिगय क्र. ______ 
सणचवालय णव्तार भवन, मुांबई ४०० ०३२  
णदनाांक _________ 
 

पहा – १) शासन णनिगय, ______ णवभार्,  
क्रमाांक ______ णदनाांक _______ 
२) शासकीय पि, ______ णवभार्, क्रमाांक ________ 
णदनाांक _______  

 
शासन णनिगय – उपणरणनर्वदष्ट शासकीय पि, ______ णवभार्, क्रमाांक ________णदनाांक 

_______ यातील शासकीय आदेशानुसार णदनाांक ______ रोजी सकवा त्यानांतर सेवा णनवृत्त 
झालेले ‘अनुभवी’ प्राथणमक णशक्षक सुधाणरत णनवृत्ती वतेन योजनेचे फायदे णमळण्यास पाि आहेत. कारि त्याांना 
प्राथणमक णशक्षकाच्या जार्ी कायम करण्यास शासनाने परवानर्ी णदली आहे. तथाणप णद.______ ते 
______ या कालावधीत सेवा णनवृत्त झालेफया अनुभवी प्राथणमक णशक्षकान्न कायम करता येत नसफयामुळे, 
सुधाणरत णनवृत्ती वतेन योजनेखाली त्याांना णनवृत्ती वतेन व इतर फायदे नाहीत. म्हिून णद.______ ते 
______ या कालावधीत सेवा णनवृत्त झालेफया अनुभवी प्राथणमक णशक्षकाांना णनवृत्ती वेतन योजनेचे फायदे 
णमळण्यासाठी कायां करण्याच्या प्रश्चन शासनाच्या णवचाराधीन होता. शासन आता असा आदेश देत आहे, की 
णद.______ ते ______ या कालावधीत सेवाणनवृत्त झालेफया अनुभवी प्राथणमक णशक्षकाांना त्याांची 
ज्येष्ठता व रु्िवत्ता लक्षात घेऊन कायम करण्यात याव े व णनयमाांनुसार त्याांना णनवृत्तीवतेन योजनेचे कायदे 
मांजूर करण्यात यावते. तथाणप या णशक्षकाांना णद.______ पूवीपासून कायम करण्यात येऊ नये.  
 

हे आदेश णवत्त णवभार्ाची त्या णवभार्ाच्या अनौपचाणरक सांदभग क्र. _______णदनाांक 
________ अन्सवये सांमती घेऊन व ग्राम णवकास णवभार्ाच्या सफफयाने णनर्गणमत करण्यात येत आहेत.  
 

वतेन श्रेिी णवणहत केफया आहेत. जे प्राथणमक णशक्षक णदनाांक _______ रोजी वर नमूद केलेफया 
कोित्याही ्थाणनक ्वराज्य सां्थेत होते आणि तदनांतर सेवाणनवृत्त झाले आहेत त्याांचे वतेन शासन णनिगय, 
णशक्षि, क्रीिा समाज कफयाि णवभार्, क्रमाांक ______ णदनाांक _______ अन्सवये णवणहत केलेफया 
आणि ते पाि नसलेफया वेतन श्रेिीत शासन पणरपिक, ______णवभार्, क्रमाांक ______ णदनाांक 
_______ अन्सवये शासनाने णदलेफया मार्गदशगक सूचनानुसार णनणित कराव े आणि णदनाांक 
________ पासून ज्या णदनाांकाला सांबांणधत णशक्षक सेवाणनवृत्त झाले आहेत त्या णदनाांकापयंतच्या 
कालावधीचा त्याांचा पर्ार णनणित करून णनयमाप्रमािे जे सेवाणनवृत्ती वतेन नसेल ते त्याांना णनयणमतपने प्रत्येक 
मणहन्सयाला द्यावे.  



 
अनुक्रमणिका 

 

महाराष्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार व नावाने  
(सही____)  

कक्षाणधकारी, महाराष्र शासन  
 
प्रणत,  
_______ 
_______ 
 
शासन णनिगय           शासकीय कायालय,  

महाराष्र शासन, नार्पूर  
 

सुटे शब्द व अपूिग वाक्ये वर्ळून केलेले णवश्लेषि 
 
एकूि वाक्ये –७            एकूि शब्द – १५२        
एकूि कठीि शब्द –५३          दुबोधता-णनदेशाांक : १५.३९    
 

------------------------- 
 

निनिदा सूचिा (निसू) (१० िम िे) 
 
िम िा क्रमांक निसू – १  
 

पुिे महानर्रपाणलका 
णनणवदा सूचनाां 

 
पुिे महानर्रपाणलकेच्या णबबववेािी आणि मुन्सजेरी एरीयासाठी णबबववेािी येथील, कटराज, 

णबबववेािी आणि धनकावािी पािीपुरवठा योजनेसाठी सांकल्फपत हाय सल्व्हगस णरझारव्हायरपासून ६०० मी.मी. 
व्यास, ५२५ मी.मी. व्यास, ४५० मी.मी. व्यास, ३७५ मी.मी. व्यास आणि ३०० मी. व्यासाचे सी.आय. वाटर 
मेन्सस, टाकण्याच्या कामासाठी बी-१ फॉमग (परसेंटेज) मधील मोहोरबांद णनणवदा ठेकेदाराांकिून मार्णवण्यात 
येत आहेत. कोरे णनणवदा फॉम्सग णसटी इांणजणनयर याांच्या कायालयातून २४-७-१९७८ ते ७-८-१९७८ पयंत 
दुपारी २-०० पयंत (रणववार व सुयाांचे णदवस सोिून) प्रत्येक सांचाला रोख रु.७५/- भरफयावर णमळतील. 
णनणवदा पुिे महानर्रपाणलकेच्या मोहोरबांद णलफाफ्यात ८-८-१९७८ १२.३० पयंत (भा.प्र.व)े ्वीकारण्यात 
येतील आणि अणस्टांट महापाणलका आयुक्त (मालमत्ता आणि र्ृहणनमाि याांच्या उपल््थतीत) ८-८-१९७८ 
रोजी दुपारी ३.३० (भा. प्र.व)े वाजता उघिण्यात येतील. णनणवदाकारानी णनणवदेसोबत, इसाऱ्याच्या अनामत 
ठेवीची पावती, सोलव्हान्ससी प्रमािपि आणि कॉन्सराक्ट लेबर अॅक्ट प्रमाि पि सादर कराव.े णनणवदा 



 
अनुक्रमणिका 

 

उघिण्याच्या तारखेपासून ऑफर ९० णदवसाांपयंत ग्राह्य रहावी. कोितेही कारि न देता कोितीही एक वा सवग 
णनणवदा नाकारण्याचा हक्क महापाणलका आयुक्त राखून ठेवत आहेत.  
 

१) कामाचे नाव : कटराज, णबबवेवािी आणि धनकावािी पािीपुरवठा योजना पी.एम.सी. मध्ये 
णबबववेािी आणि रु्ांजेरी एरीयासाठी णबबववेािी येथे सांकल्फपत हाय सल्व्हगस णरझर वायरपासून ६०० मी.मी. 
व्यास, ४५० मी.मी. व्यास आणि ३०० मी. व्यासाचे सी.आय. वाटर मेन्सस टाकिे  
 

२) अांदाजे णनणवदा रक्कम : रु. २,३७,६१६.४०  
 

३) णनणवदा सांचाची सकमत : रु. ७५/-  
 

४) इसाऱ्याची अनामत ठेव : रु. ४,७५२/-  
२% प्रमािे. 

५) कामाची मुदत : ८ मणहने  
 
६) साफव्हन्ससी प्रमािपिाची रक्कम : रु. ५०,०००/-  

 
७) णनणवदा सांच देण्याची तारीख : २४-७-७८ ते ७-८-७८ दुपारी २-०० पयंत  

 
८) णनणवदा ्वीकारण्याची तारीख : ८-८-१९७८ दुपारी १२-३० पयंत  

 
९) णनणवदा उघिण्याची तारीख : ८-८-१९७८ दुपारी ३-३० वाजता  
 
१०) एकूि सुरक्षा अनामत : रु. ११,८८०  

 
५% प्रमािे इ.अ.ठेणवसह,  

 
राणहलेले ३% तीन चालू देयकाांमाफग त कमी करण्यात येतील.  

 
णनणवदा सूचना         महाराष्र टाइम्स, २२ जुलै १९७८  
 

सुटे शब्द व अपूिग वाक्ये वर्ळून केलेले णवश्लेषि 
 
एकूि वाक्ये –६            एकूि शब्द – १६२        
एकूि कठीि शब्द –४३          दुबोधता-णनदेशाांक : १२.८५    
 



 
अनुक्रमणिका 

 

------------------------- 
 
िम िा क्रमांक निसू – ३  
 

बृहन्समुांबयी महानर्रपाणलका 
णनणवदा सूचना 

 
बृहन्समुांबयी महापाणलका आयुक्त १) एअरकां िीशसनर् कामासाठी बाबवार तत्त्वावर आणि २) 

इलेल्क्रणफकेशन कामासाठी श्रेिी (१) खाली, वर्ग िी आणि त्यावरील महापाणलका मान्सयवर ठेकेदार म्हिून 
नोंदिीकृत फाम्सगकिून टके्कवारी तत्त्वावर मोहोरबांद णनणवदा मार्वीत आहेत ज्या प्रमुख लेखपाल याांच्या, 
महापाणलका प्रधान कायालय, फोटग, मुांबई – ४०० ००१ येथील कायालयात रु्रुवार ६ जुअली १९७८ रोजी 
दुपारी १ पयंत, खाली दशगणवफयाप्रमािे कामाांसाठी णनणवदा अनामतीच्या (इसाऱ्याची रक्कम) पावती सह 
पोचाव्या.  
 

अनु.
क्र. कामाचे नाव कामाचा अांदाजे 

खचग 

कोित्याही 
अर्ोदरच्या कामाच्या 

णदवशी भरावयाची 
अनामत 

णनणवदा फॉमगची 
सकमत 

१) रे रोि, महापाणलका 
प्रसूती-र्ृहाच्या णवणवध 
खात्यात १.५ टीआर 
क्षमतेच्या सविो मािेल 
एअरकां िीशसनर्च्या १६ 
नर्ाांचा पुरवठा व 
इां्टालेशन  

रु. 
१,३४,०००/- 

रु. 
२,०००/- 

रु.१५/-  
+ एस.टी.  
+ जी.एस. टी.  

२) रे रोि, प्रसूणतर्ृह येथे 
एअरकां िीशनसग, 
्टरीलायझसग आणि इतर 
अप्लायन्ससेससाठी 
वीजपुरवठ्याची तरतूद  

२९,०००/- १,२००/- रु.१०/-  
+ एस.टी.  
+ जी.एस.टी. 

  
णनणवदाकाराला णनणवदेसांबांधी वर णदलेफयाप्रमािे इसाऱ्याची अनामत ठेव कोित्याही अर्ोदरच्या 

णदवशी भरावी लारे्ल आणि अांणतम तारखेला णनणवदा सादर करतेवळेी काउन्सटरवर अनामतीची पावती सादर 
करावी लारे्ल. णनणवदेच्या अांणतम तारखेला अनामत ्वीकारण्यात येिार नाही.  
 



 
अनुक्रमणिका 

 

णनणवदा त्याच णदवशी दुपारी १.०० नांतर त्वणरत महापाणलका प्रमुख लेख्पाल याांच्या कायालयात 
उघिण्यात येतील. ही वळे व तारखेनांतर णमळालेफया णनणवदा, णनणवदाकाराांना न उघिता परत करण्यात 
येतील. कोित्याही पणरल््थतीत टेणलग्राणफक णनणवदा ्वीकारण्यात येिार नाहीत.  
 

कोरे णनणवदा फॉम्सग कायगकारी अणभयांता मेकाणनकल (इलेल्क्रकल इां्टालेशन्सस) याांच्या ६ वा मजला, 
महापाणलका प्रधान कायालय, णव्तार भवन, महापाणलका मार्ग, फोटग, मुांबई – ४०० ००१ येथील कायालयात 
साप्ताणहक णदवशी सकाळी ११.०० ते दुपारी २.३० आणि शणनवारी सकाळी ११.०० ते दुपारी १२.३० या वेळात 
उपलब्ध आहेत.  
 

णनणवदेच्या प्रती टपालाने जािार नाहीत आणि णबर्र नोंदिीकृत णवद्युत ठेकेदाराांनासुद्धा देण्यात येिार 
नाहीत आणि ज्याांनी त्याांच्या नोंदिीचे नुतनीकरि केले नाही त्याांना देण्यात येिार नाहीत.  
 
णनणवदा सूचना         महाराष्र टाइम्स, १ जुलै १९७८  
 

सुटे शब्द व अपूिग वाक्ये वर्ळून केलेले णवश्लेषि 
एकूि वाक्ये –८            एकूि शब्द – १९१        
एकूि कठीि शब्द –७१          दुबोधता-णनदेशाांक : १४.६५    
 

------------------------- 
 
िम िा क्रमांक निसू – ४  
 

महाराष्र राज्य मार्ग पणरवहन महामांिळ, 
रत्नाणर्री णवभार्, रत्नाणर्री 

णनणवदा सूचना 
 

पाच जुन्सया लेलॅण्ि र्ाड्या (तीन र्ाड्याांचा एक र्ट व दोन र्ाड्याांचा एक र्ट) णवकत घेऊन 
नेण्यासाठी मोहोरबांद णनणवदा मार्णवण्यात येत आहेत. णनणवदा णवभार् णनयांिक, राज्य पणरवहन, रत्नाणर्री 
णर्भार्, रत्नाणर्री याांचे कचेरीत णद. ३-७-१९७८ रोजी दुपारी १२.०० वाजेपयंत फुचाफया पाणहजेत. णनणवदा 
त्याच णदवशी दुपारी १३.०० वाजता उघिफया जातील. त्या वेळी णनणवदा भरिाऱ्याने समक्ष हजर राणहले 
पाणहजे. णनणवदा पणिका व अटी वरील कचेरीत णदनाांक २०-६-१९७८ पासून कामाचे णदवशी कचेरीचे वेळेत 
प्रत्येकी रुपये २/- (परत न करिेचे बोलीने) भरून णवकत णमळतील. तसेच णनणवदामधील र्ाड्याची त्याच 
णदवसापासून एस. टी. णवभार्ीय कायगशाळा, रत्नाणर्री येथे पहावयास णमळतील. सदरच्या पाच र्ाड्या जशा 
आहेत व णजथे आहेत त्या ल््थतीमध्ये णवकण्यात येिार आहेत. णनणवदा उघिफयापासून ४८ तासाांचे आत 
यश्वी णनणवदाकाराना त्याांनी णदलेफया णकमतीच्या २५% रक्कम आर्ाऊ भरावी लारे्ल.  
 



 
अनुक्रमणिका 

 

णवभार् णनयांिक,  
राज्य पणरवहन, रत्नाणर्री.  

 
णनणवदा सूचना         महाराष्र टाइम्स, २३ जुने १९७८  
 

सुटे शब्द व अपूिग वाक्ये वर्ळून केलेले णवश्लेषि 
 
एकूि वाक्ये – ८             एकूि शब्द – १२२        
एकूि कठीि शब्द –२७          दुबोधता-णनदेशाांक : ८.९७  
    

------------------------- 
 
िम िा क्रमांक निसू – ५  
 

णद राहुरी सहकारी साखर कारखाना णल., 
श्री णशवाजीनर्र, पो.राहुरी फॉक्टरी, 

ता.राहुरी, णज. अहमदनर्र 
टेंिर नोटीस 

 
सवग कॉन्सराक्टसगना कळणवण्यात येते की, आमच्या कारखान्सयाच्या खाली दशगणवलेफया कामाची णसलबांद 

टेंिसग णदनाांक २०-६-७८ अखेर बोलणवण्यात येत आहेत. सदर कामासांबांधी प्लॅन व इतर माणहती समक्ष 
णसव्हील ऑणफसमध्ये ऑणफसच्या वळेेत शणनवार जाहीर सुट्टीच्या णदवसाखेरीज णमळू शकतील. तसेच कोरे 
टेंिर फॉमग णदनाांक १४-६-७८ ते १९-६-७८ अखेर कारखान्सयाच्या णसव्हील ऑणफसमध्ये णवकत णमळतील.  
 

अ.न
. कामाचे नाव एल््टमेट रक्कम 

रुपये 
बयािा रक्कम 

रुपये 
णसक्युणरटी णिपॉझीट 

रुपये कामाची मुदत 
टेंिर फॉमग 
फी सकमत 

रुपये 
१) शुर्र र्ोिावनू 

नां.१४ चे बाांधकाम 
करिे 

५,०२,६३७/- ५०२७/- २५,१३५/- ५ मणहने २५-०० 

 
टीप : १) बयािा रक्कम कारखान्सयाच्या अकौंट ऑणफसमध्ये भरून त्याची पावती टेंिरसोबत 

जोिफयाणशवाय टेंिर णवचारात घेतले जािार नाही.  
 

२) कोितेही अर्र सवग तेन्सदरे कोितेही कारि न दाखणवता नाकारण्याचा हक्क कारखान्सयाने राखून 
ठेवला आहे.  
 



 
अनुक्रमणिका 

 

कायगकारी सांचालक  
 
णनणवदा सूचना         महाराष्र टाइम्स, १२ जून १९७८  
 

सुटे शब्द व अपूिग वाक्ये वर्ळून केलेले णवश्लेषि 
 
एकूि वाक्ये – ५            एकूि शब्द – ८४        
एकूि कठीि शब्द –२३          दुबोधता-णनदेशाांक : १०.६०  
    

------------------------- 
 
िम िा क्रमांक निसू – ९  
 

महाराष्र शासन 
अन्न व नार्री पुरवठा णवभार् णनणवदा सूचना 

क्रमाांक ९ – णि.एस.ओ.एस.सी.िब्फय.ूएस.३४३७ / १९७७-७८ 
णदनाांक १७ आर््त, १९७७ 

 
णजफहाणधकारी नार्पूर हे महाराष्र राज्याच्या राज्यापालाकाणरता व त्याांचे वतीने मोहोरबांद णनणवदा 

इच्िुक कां िाटदाराकिून णजफह्यातील एका णठकािाहून त्याच णजफह्यातील इतर कोित्याही णठकािी व 
रेलहेि, फूि कोपोरेशन ऑफ इांणिया नार्पूर शहरातील र्ोिाऊन मधून शासनाच्या कोित्याही र्ोिाऊन मध्ये 
अन्नधान्सयाची वाहतुक करण्याच्या कामासाठी १ नोव्हेंबर १९७७ ते ऑक्टोबर १९७८ या एका वषाकणरता सकवा 
णनयुक्तीच्या तारखेपासून ३१ ऑक्टोबर १९७८ पयंतच्या कालावधीसाठी मार्वीत असून णनणवदा या काय्लायांत 
णदनाांक  ५-९-७७ पयंत दुपारी १-३० वाजेपयंत पोहचफया पाणहजेत. णनणवदा त्या णदवशी दुपारी ३-०० वाजताां 
उघिण्याांत होईल.  
 

२. णनणवदा फॉमग, वाहतुकीच्या कामाची सणव्तर वर्गवारी, त्या सांबांधीच्या महत्त्वाच्या अटी व शती 
वरै्रेबाबत माणहती णजफहाणधकारी (णजफहा पुरवठा अणधकारी) याांचे कायालयाांत णदनाांक २-९-७७ रोख रुपये 
५.०० (रुपये पाच) नर्दी (मनीऑरगिर ्वीकारफया जािार नाही) कामाचे णदवशी दुपारी ११-०० ते ३-०० 
वाजेपयंत रोख णमळेल. ही रक्कम परत णमळिार नाही. कोितीही णनणवदा पूिगपने अथवा काही भार्ासाठी मांजूर 
वा नामांजूर करण्याचा अणधकार राखीव असून त्याबद्दल कारिें दशगणवली जािार नाही.  

्वाक्षरी  
(पी.आर. दासरु्प्ता) 

णजफहाणधकारी, नार्पूर  
महाराष्राच्या राज्यापालाकाणरता व त्याांचे वतीने  

 



 
अनुक्रमणिका 

 

णनणवदा सूचना         तरुि भारत, १९ ऑर््ट १९७७  
 

सुटे शब्द व अपूिग वाक्ये वर्ळून केलेले णवश्लेषि 
 
एकूि वाक्ये – ५            एकूि शब्द – १४७        
एकूि कठीि शब्द –५०          दुबोधता-णनदेशाांक : १५.२२  
    

------------------------- 
 
िम िा क्रमांक निसू – १०  
 

कोटेशन सूचना 
 

खालील आर.सी.सी. पाइप्सच्या पुरवठ्यासाठी अणभयांता, अणलबार् पल्ब्लक वक्सग णिल्व्हजन, 
अणलबार् (णजफहा कुलाबा) याच्या द्वारे मोहोरबांद आणि सुपरसक्राइब्ि कोटेशन्सस मार्णवण्यात येत आहेत. 
मोहोरबांद कोटेशन्सस णनम्न्वाक्षरीकाराांकिे १६-१०-७८ रोजी वा तत्पूवी १२-०० पयंत पोचावी. पाइप्सच्या 
सांपूिग सांख्येचा ३१-१-७९ पूवी पुरवठा झाला प्लाहीजे. तरीसुद्धा पुरवठादाराांनी पुरवठ्याचा त्याचा ्वतःचा 
कायगक्रम द्यावा. फॅक्टरीपासून दर नमूद केले जातील. प्रयेक णक.मी. ला प्रत्येक टनाच्या पणरवहनाच्या दराचा 
सुद्धा उल्लेख करावा. इतर अटी आणि शतीचासुद्धा णव्ताणरतपिे उल्लेख करावा. यश्वी व्यक्तीला पाइप्सच्या 
एकूि णकमतीच्या ५% या दराने सुरक्षा अनामत भरावी लारे्ल आणि फॉमग ‘िी’ मधील करार करावा लारे्ल.  

 
१) क्र. ३ क्लास आर.सी.सी. 
पाइप्स आणि २.५ मीटर लाांब  

१००० णममी व्यास  ५००.००  प्रत्येक रनींर् मीटरला  

२) क्र. ३ क्लास आर.सी.सी. 
पाइप्स आणि २.५ मीटर लाांब  

७०० णममी व्यास  २५०.००  प्रत्येक रनींर् मीटरला  

३) क्र. ३ क्लास आर.सी.सी. 
पाइप्स आणि २.५ मीटर लाांब  

१००० णममी व्यास  ४००.००  प्रत्येक रनींर् मीटरला  

 
कोितेही कारि न देता कोितीही एक वा सवग कोटेशन्सस नाकारण्याचा अणधकार राखून ठेवला आहे.  

 
णनणवदा सूचना         महाराष्र टाइम्स, १२ ऑक्टोबर १९७८  
 

सुटे शब्द व अपूिग वाक्ये वर्ळून केलेले णवश्लेषि 
 
एकूि वाक्ये – ९            एकूि शब्द – १०९        
एकूि कठीि शब्द –४२          दुबोधता-णनदेशाांक : १२.१५  



 
अनुक्रमणिका 

 

------------------------- 
 
िम िा क्रमांक निसू – ११  
 

जळाऊ लाकिे पुरणवण्याच्या टेंिराणवषयी 
जाहीर खबर 

 
ता. १ जानेवरी १९७९ पासून ता. ३१ णिसेंबर १९७९ पयंत बारा मणहने, क्वीन्सस रोि व वाळकेश्वर 

्मशानभमूीमध्ये सहदू जातीच्या पे्रताांचे दहन करण्यास लार्िारी जळाऊ लाकिे भाराने व णवकिे याबाबत 
मोहोरबांद टेंिर ता.६-११-१९७८ रोजी दुपारी (्टा.टा.) ४ वाजेपयंत अर्र जाणहरात णदफयापासून २२ च्या 
णदवशी, क्वीन्सस रोिवरील ्मशानभमूीच्या कणमटीच्या कणमटीतफे लाइसेन्ि (परवाना असलेले) फायरवुि 
िीलसग व कॉन्सरक्टसगकिूनच घेतली जातील.  
 

कॉन्सरक्टची एकां दर कलमे समजण्याचे टेंिरचे फॉमग वर णलणहलेफया ऑणफसमध्ये दररोज दुपारी १ 
वाजफयापासून ५ वाजेपयंत णमळतील.  
 

कणमटी कोितेही टेंिर मांजूर करण्यास अर्र कोितेही टेंिर नापसांत झाफयाची कारिे देण्यास 
बाांधलेली नाही.  
 

जयांतीलाल र.मेहता  
वसांत शांकर पुरांदरे  

क्वीन्सस रोि आणि वाळकेश्वर सहदू ्मशानभमूीच्या कणमटीचे  
सामान्सय सांयुक्त सणचव  

 
ऑणफसचा पत्ता :  
महर्वष कवे रोि व णप्रन्ससेस ्रीट नाका  
णसमेटरी नां.१०, मुांबई २.  
 
णनणवदा सूचना         महाराष्र टाइम्स, १७ ऑक्टोबर १९७८  
 

सुटे शब्द व अपूिग वाक्ये वर्ळून केलेले णवश्लेषि 
 
एकूि वाक्ये – ३            एकूि शब्द –९०         
एकूि कठीि शब्द –३४         दुबोधता-णनदेशाांक : १६.२७   
    

------------------------- 



 
अनुक्रमणिका 

 

िम िा क्रमांक निसू – १२  
 

णनणवदा सूचना 
 
१-१-१९७९ ते ३१-१२-१९७९ पयंत एक वषाच्या मुदतीसाठी जाणहरातीसाठी क्वीन्सस रोि येथील मुांबई 

सहदू दहन व काफान्न भमूीच्या सभतींच्या बाहेरतील ४५ पॅनेफस भाड्याने देण्यासाठी मोहोरबांद णनणवदा 
भार्णवण्यात येत आहेत.  
 

णनणवदेच्या अटींचा समावशे असलेले िापील फॉम्सग क्वीन्सस रोि सहदू सोनापूर मुांबई-२ येथील 
सणमतीच्या कायालयात कोित्याही कामाच्या णदवशी दुपारी १-०० ते सायांकाळी ५-०० पयंत णमळतील.  
 

णनणवदा णनमगन्वाक्षरी काराांकिे सोमवार णद. ६ नोव्हेंबर १९७८ रोजी दुपारी ४-०० पयंत रोखीत 
रु.५०००/- च्या णनणवदा अनामतीसह पोचाव्या. ही रक्कम ज्याांच्या णनणवदा व्याजाने ्वीकारण्यात येतील अशाांना 
परत करण्यात येईल.  

 
उच्च प्रतीची सकवा कोितीही णनणवदा ्वीकारण्यास सेके्रटरीज बाांधलेले नाहीत.  

 
जयांतीलाल आर.मेहता  

वसांत एस. पुरांदरे  
ऑ. जॉइन्सट सेके्रटरीज  

मुांबई सहदू दहन व दफन भणूम सणमती  
 
पत्ता :  
मुांबई सहदू दहन व दफन भणूम सणमती 
महर्वष कवे रोि आणि णप्रन्ससेस ्रीटचा नाका, मुांबई-२.  
 
णनणवदा सूचना         महाराष्र टाइम्स, १७ ऑक्टोबर १९७८  
 

सुटे शब्द व अपूिग वाक्ये वर्ळून केलेले णवश्लेषि 
 
एकूि वाक्ये – ५            एकूि शब्द –९५         
एकूि कठीि शब्द –३०         दुबोधता-णनदेशाांक : १२.१४   
    

------------------------- 
 
िम िा क्रमांक निसू – १२  



 
अनुक्रमणिका 

 

बाांधकाम खते, णज. प. बुलिािा 
जाणहर णनणवदा सूचना 

प्रथम, णद्वतीय, तृतीय वेळ 
 

महाराष्र शासनाचे इमारती व दळिवळि व पाटबांधारे व णवत्तणवभार् आणि णज.प. बुलिािा याांचेकिे 
यथायोग्य वर्गवारी पांजीबद्ध सकवा णनणवदेत ठेवलेफया रकमेच्या श.े २० टके्क शोधक्षकता प्रमाि पि सादर 
करिाऱ्या अपांजीयीत ठेकेदाराकिून प्रपि ब-१ मधे खालील कामाकणरता मोहोरबांद णनणवदा णद. ३०-१२-७८ 
रोजी दुपारी ३ वाजेपयंत मार्णवण्याांत येत असून शक्य झाफयास त्याच णदवशी ४ वाजेपयंत इच्िुक 
ठेकेदाराांसमक्ष अथवा थाांचे प्रणतणनधी याांचे समक्ष उघिण्याांत येतील. णनणवदा ्वीकृतीच्या अांणतम णदनाांकापासून 
तो १२० णदवस णवधीग्राह्य राहतील. कोरी णनणवदा प्रपि सहकारी अणधकोष बुलिािा येथे रु.२० ची चलान 
सादर केफयानांतर णद. २१-१२-७८ ते २७-१२-७८ पयंत कायालयीन वळेाांत णमळू शकतील. कोितीही एक वा 
सवग णनणवदा कारि न दशगणवता नामांजूर करण्याचा अणधकार खालील प्रमािे सही करिाराकिे राखून ठेवलेला 
आहे.  

 
अ.नां. कामाचे नाांव अांदाणजत 

रक्कम 
अनामत 
रक्कम 

सुरक्षा रक्कम नर्दी णबलातून कामाचा 
अवधी 
आदेश 

णमळाफया-
पासून 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ 
 खालील र्त्यावर 

णर्ट्टी, मुरूम, रेती, णर्ट्टी 
चूरा वाहून नेिे वा जमा 
करिे  

     

१  लव्हाळा णबबी मार्ग  ५०,०००  ५००  १०००  १५००   ३ मणहने  
२  दे.साकारशा उमरा मार्ग  ५०,०००  ५००  १०००  १५००   ३ मणहने  
३  अांजनी घाटबोरी मार्ग 

म.ै६,७,८ व रुां दीकरि 
प्रणसणद्ध दुपारी वेळ  

४७,०२०  ४७०  ९४०  ४१०   ३ मणहने  

४  बुलिािा उद्री मार्ग  १९१२१०  १९१२  ३८२४  ५७३६  ८ मणहने  
५  प्रा. ्वा्र्थ्यकें द्र णबबी 

येथे ३४ पलां र्ी 
उच्च्तरीय ग्रामीि 
रुग्िालय बाांधिे प्रणसणद्ध 
णतसरी वेळ  

१९३१५५  १९३१  ३८६२  ५७९३   १६ मणहने  

६  मलकापूर सपपळर्ाांव 
देवी मार्ग  

१५५९५०  १५६०  ३१२०  ४६८०  ६ मणहने  

७  सार्ोिा पहूर तूकग  
णक.मी. १ ते ९ मधे  

१९८३०६  १९८३  ३९६६  ५९४९  ४ मणहने  

८  सार्ोदा पहूर तूकग  
णक.मी. ७ मधे लहान 

९२६४९  ९२६  १८५२  २७७८  ३ मणहने  



 
अनुक्रमणिका 

 

पुलाांची बाांधकाम  
९  बाह्य पािी पुरवठा 

प्रा.्वा.कें द्र देऊळर्ाांव 
(मही)  

१६५७१  १६६  ३३२  ४९८  २ मणहने  

 
(प्र.णस. हािोळे)  

कायगकारी अणभयांता  
बाांधकाम खाते, णज.प.बुलिािा  

 
णनणवदा सूचना         नार्पूर टाइम्स, १४ णिसेंबर १९७८  
 

सुटे शब्द व अपूिग वाक्ये वर्ळून केलेले णवश्लेषि 
 
एकूि वाक्ये – ४            एकूि शब्द –११९         
एकूि कठीि शब्द –४०         दुबोधता-णनदेशाांक : १५.२१   
    

------------------------- 
 
िम िा क्रमांक निसू – २०  
 

महाराष्र सरकार 
एन्सव्हॉयनगमेन्सटल इांणजणनअसरर् वक्सग णिव्हीजन, णशवाजीच्या पुतळ्याजवळ, 

साांर्ली ४१६१४६ 
णनणवदा सूचना क्र.२१, १९७८-७९ या वषासाठी 

 
णनम्नणनदेणशत कामाांसाठी, पांसपर् मशीनरीचा व्यवहार करिाऱ्या नामाांणकत फम्सगकिून सकवा वर्ात 

नोंदिी झालेफया शासकीय ठेकेदाराांकिून आणि/सकवा महाराष्र शासनाची िायरेक्टर ऑफ इांि्रीज अांि 
सेन्सरल ्टोअसग पचेससर् ऑर्गनायझेशन सकवा महाराष्र शासनाच्या इलेक्रीकल णिपाटगमेंटमध्ये नोंदिी 
झालेफया ठेकेदाराांकिून मोहरबांद बी-२ (बाबवार) णनणवदा मार्णवण्यात येत असून त्या कायगकारी अणभयांता, 
एन्सव्हॉयनगमेन्सटल इांणजणनअसरर् वक्सग णिव्हीजन, णशवाजीच्या पुतळ्याजवळ, साांर्ली येथे णद. ७-५-७९ रोजी 
दुपारी १२-३० पयगन्सत ्वीकारतील व शक्य झाफयास त्याच णदवशी उघितील.  

 
अनु. क्र. कामाचे नाव अांदाजे खचग इसाऱ्याची 

रक्कम 
सुरक्षा अनामत मुदत ठेकेदारचा वर्ग कोऱ्या णनणवदा 

फाम्सगची 
सकमत 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ 
 साांर्ली पािी 

पुरवठा योजना 
रु. ६४४८०० रु.  ६४४८ रु. २५७९२ १२ मणहने वर नमूद 

केफया-
रु. ४५ 



 
अनुक्रमणिका 

 

टप्पा ४ ची 
सुधारिा. रॉ 
वॉटर पल्म्पांर् 
मशीनरीची 

तरतूद करिे 
व इरेक्ट करिे 

प्रमािे 

 
कोरे णनणवदा फाम्सग कायगकारी अणभयांता, एन्सव्हॉयनगमेन्सटल इांणजणनअसरर् वक्सग णिव्हीजन, साांर्ली 

याांच्याकिे रणववार व रजेच्या णदवसाांव्यणतणरक्त कामाच्या णदवशी णद. २०-४-७९ ते ३०-४-७९ पयंत सकाळी 
११-०० ते दुपारी ४-०० च्या दरम्यान णमळतील. जर णनणवदा टपालाने पाणहजे असेल तर प्रत्येक फामगसाठी 
रु.५/- अणधक पाठवावते. तरीसुद्धा जर टपालाने काही णवलां ब झाला तर णवलां णबत णिणलव्हरीसाठी हे कायालय 
जबाबदार राहिार नाही.  
 

कोितेही कारि न देता कोितीही सकवा सवग णनणवदा सकवा णनणवदेचा कोिताही आयटेम नाकारण्याचा 
अणधकार राखून ठेवला आहे. णनणवदा उघिफया णदवसापासून ऑफर ९० णदवस ग्राह्य राहील.  
 

सही /-  
(के. आर. मठकर)  
कायगकारी अणभयांता  

 
णनणवदा सूचना           महाराष्र टाइम्स, ३ एणप्रल १९७९  
 

सुटे शब्द व अपूिग वाक्ये वर्ळून केलेले णवश्लेषि 
 
एकूि वाक्ये – ६             एकूि शब्द –१५३         
एकूि कठीि शब्द –५८         दुबोधता-णनदेशाांक : १५.२२  
    

------------------------- 
  



 
अनुक्रमणिका 

 

तक्ता क्रमांक ४.१ 
नमुन्सयातील व पाठ्यपु्तकाांतील तुलनात्मक वाक्यरचना – दीघगता 

 
 (क) गटिार िगीकरण 

अनु.क्र. तपशील त्यातील 
एकूि वाक्ये 

१ ते ५ 
शब्दाांची 
वाक्ये 

६ ते १४ 
शब्दाांची 
वाक्ये 

१५ ते ३० 
शब्दाांची 
वाक्ये 

३१ ते ५० 
शब्दाांची 
वाक्ये 

५१ ते १०० 
शब्दाांची 
वाक्ये 

१०१ वा 
अणधक 
शब्दाांची 
वाक्ये 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ 
१ १५३ नमुने १२६१ ५५ (४.४) ४८६ 

(३८.५) 
५१६ 

(४०.९) 
१४२ 

(११.३) 
४९ (३.९) १३ (१.०) 

२ पाठ्यापु्ता
काांतील १६ 

उतारे 

१५६ ३२ (२०.५) ९६ (६१.५) २५ (१६.०) १ (०.६) २ (१.३) ९ (०.०) 

टीप : कां साांतील आकिे एक-दशाांश णचन्सहापयंत पूिग करून णलणहलेले शकेिा प्रमाि दशगणवतात. 
 

(ख) सरासरी लांबी 
अनु.क्र. तपशील त्यातील एकूि 

वाक्ये 
त्या वाक्याांतील 

एकूि शब्द 
वाक्याची सरासरी लाांबी 

(शब्दसांख्येत) 
१ २ ३ ४ ५ 
१ १५३ नमुने १२६१ २७,२४६ २१.६१ 
२ पाठ्यपु्तकाांतील 

१६ उतारे 
१५६ १६७२ १०.७२ 

टीप : ्तांभ क्रमाांक ५ मधील आकिे दोन-दशाांश णचन्सहाांपयंत पूिग करून णलणहले आहेत. 
 
  



 
अनुक्रमणिका 

 

तक्ता क्रमांक ४.२ : नमुन्सयातील वाक्यरचना – दीघगता सरासरी लाांबी 
 

क्र. नमुना-प्रकार (सांख्येसह) त्यातील एकूि वाक्ये त्या वाक्याांतील 
एकूि शब्द 

वाक्याची सरासरी लाांबी 
(शब्दसांख्येत) 

१ २ ३ ४ ५ 
१ सामान्सय पिव्यवहार (क) (४६)  ४१६ ५१२८ १७.१३ 
 सामान्सय पिव्यवहार (ख) (५)  २९ ४२३ १४.५९ 

२ कायालयीन णटप्पिी   (११)  ११७ २१२९ १८.२० 
३ अणधसूचना      (६)  ५५ १७४९ ३१.८० 
४ आदेश       (१५)  ५७ २३१५ ४०.६१ 
५ सूचना       (११)  १०५ ३१०७ २९.५९ 
६ जाणहराती      (६)  ७६ १३६३ १७.९३ 
७ प्रणसणद्धपिक     (७)  ३९ १२२६ ३१.४४ 
८ प्रमाि प्रपि     (१०)  ७३ १९२३ २६.३४ 
९ पणरपिक (क)    (५)  ४२ ८९७ २१.३६ 
 पणरपिक (ख)    (५) ६६ १०७८ १६.३३ 

१० शासन णनिगय     (६)  ५२ ११९९ २३.०६ 
११ णनणवदा सूचना     (२०)  १३४ २७०९ २०.२२ 

एकूि एकश ेिेपन्न  १२६१ २७.२४६ २१.६१ 
 

टीप : ्तांभ क्रमाांक ५ मधील आकिे दोन-दशाांश णचन्सहाांपयंत पूिग करून णलणहले आहेत. 
 
  



 
अनुक्रमणिका 

 

तक्ता क्रमांक ४.3 
नमुन्सयातील व पाठ्यपु्तकाांतील तुलनात्मक वाक्यरचना – साधेपिा 

 
अनु. क्र. तपशील त्यातील 

एकूि 
वाक्ये 

त्यातील 
एकूि 
सांयुक्त 
वाक्ये 

त्यातील 
एकूि णमश्र 

वाक्ये 

त्यातील 
एकूि 
केवल 
वाक्ये 

्तांभ ४,५ व 
६ याांमधील 

एकूि 
पोटवाक्ये 

वाक्यातील 
सरासरी 
पोटवाक्ये 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ 
१ आधुणनक 

प्रशासणनक 
मराठीचे नमुने 
(१५३)  

१२६१ १४९ 
(११.८) 

३२४ 
(२५.७) 

७८८ 
(६२.५) 

१९९६ १.५८ 

२ पाठ्यपु्तकाांतील 
उतारे (१६)  

१५६ ३१ (१९.९) २७ (१७.३) ९८ 
(६२.८) 

२३३ १.४९ 

टीप : कां साांतील आकिे एक-दशाांश णचन्सहापयंत पूिग करून णलणहलेले शकेिा प्रमाि दशगणवतात. 
 
  



 
अनुक्रमणिका 

 

तक्ता क्रमांक ४.४ : नमुन्सयाांतील वाक्यरचना – साधेपिा 
 

क्र. नमुना-प्रकार 
(सांख्येसह) 

त्यातील 
एकूि वाक्ये 

त्यातील 
एकूि सांयुक्त 

वाक्ये 

त्यातील 
एकूि णमश्र 

वाक्ये 

त्यातील 
एकूि केवल 

वाक्ये 

्तांभ ४,५ व 
६ याांमधील 

एकूि 
पोटवाक्ये 

वाक्यातील 
सरासरी 
पोटवाक्ये 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ 
१ साप (क) (४६)  ४१६ ५८ (१३.९) १२५ (३०.०) २३३ (५६.०) ६७१ १.६१ 
 साप (ख) (५)  २९ ४ (१३.८) १० (३४.५) १५ (५१.७) ४७ १.६२ 

२ काटी  (११)  ११७ १४ (१२.०) ३२ (२७.४) ७१ (६०.७) १८४ १.५७ 
३ असू   (६)  ५५ ४ (७.३) १३ (२३.६) ३८ (६९.१) ९१ १.६५ 
४ आ   (१५)  ५७ ६ (१०.५) १३ (२२.८) ३८ (६६.७) १०८ १.८९ 
५ सू    (११)  १०५ २० (१९.०) ३३ (३१.४) ५२ (४९.५) २१३ २.०३ 
६ जा    (६)  ७६ ६ (७.९) ७ (९.२) ६३ (८२.९) ९४ १.२४ 
७ प्रप    (७)  ३९ ६ (१५.४) ८ (२०.५) २५ (६४.१) ५६ १.४४ 
८ प्रप्र   (१०)  ७३ ८ (११.०) ३२ (४३.८) ३३ (४५.२) १४८ २.०३ 
९ पप (क) (५)  ४२ २ (४.८) १२ (२८.६) २८ (६६.७) ६२ १.४८ 
 पप (ख) (५) ६६ ६ (९.१) १४ (२१.२) ४६ (६९.७) ८६ १.३० 

१० शाणन   (६)  ५२ ६ (११.५) १४ (२६.९) ३२ (६१.५) ८२ १.८५ 
११ णनसू   (२०)  १३४ ९ (६.७) ११ (९.२) ११४ (८५.१) १५४ १.१५ 

एकूि एकश ेिेपन्न  १२६१ १४९ (३१.८) ३२४ (२५.७) ७८८ (६२.५) १९९६ १.५८ 
 

टीप : कां सातील आकिे एक –दशाांश णचन्सहापयंत पूिग करून णलणहलेले शकेिो प्रमाि दशगणवतात. 
्तांभ क्रमाांक ८ मधील आकिे दोन-दशाांश 

 
णचन्सहापयंत पूिग करून णलणहले आहेत  



 
अनुक्रमणिका 

 

पनरनशष्ट चार 
भारताच्या संनििािातील मित्त्िाच्या भाषानिषयक तरत दी  

 
भारताच्या संनििािातील तरत दी 

१) अि च्छेद २१० 
 

२१०.(१) १७ व्या भार्ामध्ये काहीही असले तरी, माि अनुच्िेद ३४८ 
उपबांधाांच्या अधीनतेने, राज्य णवधानमांिळातील कामकाज राज्याच्या 
राजभाषेतून सकवा राजभाषाांतून अथवा सहदीतून सकवा इांग्रजीतून चालवण्यात 
येईल :  

णवधानमांिळात  
वापरावयाची भाषा  

परांतु, प्रकरिपरत्व,े णवधानसभेचा अध्यक्ष सकवा णवधानपणरषदेचा 
सभापती, सकवा त्या नात्याने कायग करिारी व्यल्क्त ज्या कोित्याही सद्यास 
पुवोक्ताांपैकी कोित्याही भाषेत आपले णवचार समुणचत रीतीने व्यक्त करता 
येत नसतील त्याला आपफया मातृभाषेत सभार्ृहाला सांबोधून भाषि 
करण्याची अनुज्ञा देऊ शकेल.  

णवधानमांिळात  
वापरावयाची भाषा  

(२) राज्य णवधानमांिळाने कायद्याद्वारे अन्सयथा उपबांध केला नाही 
तर, या सांणवधानाच्या प्रारांभापासून पांधरा वषाचा कालावधी सांपफयानांतर हा 
अनुच्िेद, त्यातील “सकवा इांग्रजीतून” हे शब्द जिू काही र्ाळलेले असावेत 
त्याप्रमािे पणरिामक होईल :  

³ [परांतु ⁴ [णहमाचल, प्रदेश, मणिपूर, मेघालय व णिपुरा या राज्याांच्या 
णवधानमांिळाच्या] सांबांधात, या  
 
 
 
१. हा अनुच्िेद जम्मू व काश्चमीर राज्यास लार्ू असिार नाही.  
२. ‘सांणवधान (बेचाळीसावे णवशोधन) अणधणनयम, १९७६ –’ कलम ३५ द्वारे काही मजकूर जादा दाखल केला 
होता, परांतु हे ३५ व ेकलम ‘सांणवधान (चव्वचेाळीसाव ेणवशोधन) अणधणनयम, १९७८’ – कलम ४५ द्वारे र्ाळले 
असफयामुळे ही दुरु्ती केलेली नाही.  
३. ‘णहमाचल प्रदेश राज्य अणधणनयम, १९७०’ (१९७० चा ५३)-कलम ४६ द्वारे घातले (२५ जानेवारी, १९७१ 
रोजी व तेव्हापासून).  
४. ईशान्सय के्षिे (पुनरगचना) अणधणनयम, १९७१’ (१९७१ चा ८१) – कलम ७१ द्वारे “णहमाचल प्रदेश या 
राज्याच्या णवधानमांिळाच्या” या शब्दाांऐवजी घातले.  
“पांधरा वष”े या शब्दोल्लेखाच्या जार्ी जिू काही “पांचवीस वषे” असा शब्दोल्लेख घातलेला असावा त्याप्रमािे तो 
खांि पणरिामक होईल.]  
 
 



 
अनुक्रमणिका 

 

२) अि च्छेद ३४५ 
प्रकरण २ रे – प्रादेनशक भाषा 

 
 ३४५. अनुच्िेद ३४६ याांच्या उपबांधाांच्या अधीनतेने, राज्याच्या 

णवधानमांिळाला राज्यामध्ये वापरात असलेफया कोित्याही एका सकवा 
अणधक भाषाांचा सकवा सहदीचा त्या राज्याच्या सवग सकवा त्याांपैकी कोित्याही 
शासकीय प्रयोजनाांकरता वापरावयाची सकवा वापरावयाच्या भाषा म्हिून 
कायद्याद्वारे अांर्ीकार करता येईल.  

राज्याची सकवा  
राज्याच्या राजभाषा  

परांतु, राज्य णवधानमांिळ कायद्याद्वारे अन्सयथा उपबांध करीपयंत, 
त्या राज्यात या सांणवधानाच्या प्रारांभाच्या णनकटपूवी ज्या शासकीय 
प्रयोजनाांकरता इांग्रजी भाषा वापरली जात होती त्याांच्याकरता णतचा वापर 
चालू राहील.  

 

 
३) अि च्छेद ३४६ 

 
३४६. सांघराज्यात शासकीय प्रयोजनाांकरता वापरण्यासाठी त्या त्या 

काळी प्राणधकृत झालेली भाषा ही राज्याराज्याांमधील आणि एखादे राज्य व 
सांघराज्य याांच्यामधील दळिवळिाची राजभाषा असेल :  

राज्याराज्याांमधील 
अथवा राज्य  
व सांघराज्य 
याांच्यामधील  
दळिवळिाची 
राजभाषा  

परांतु, जर दोन सकवा अणधक राज्याांनी सहदी भाषा ही अशा 
राज्याांमधील दळिवळिाची राजभाषा असावी असे एकमताने ठरवले तर, 
ती भाषा अशा दळिवळिासाठी वापरता येईल.  

 
४) अि च्छेद ३४७ 

 
३४७. तशी मार्िी केली रे्फयावर जर एखाद्या राज्यामधील भरीव 

प्रमािातील लोकसांख्येची णतच्याकिून बोलफया जािाऱ्या कोित्याही 
भाषेच्या वापरास त्या राज्याकिून मान्सयता णमळावी अशी इच्िा आहे याबद्दल 
राष्रपतीची खािी झाली तर, तो णवणनर्वदष्ट करील अशा प्रयोजनाकरता त्या 
राज्यात सवगि सकवा त्याांच्या कोित्याही भार्ात अशा भाषेला अणधकृत रीत्या 
मान्सयता णमळावी असे तो णनदेणशत करू शकेल.  

राज्याच्या लोकसांख्येपैकी 
एखाद्या      वर्ाकिून 
बोलफया जािाऱ्या 
भाषेणवषयी णवशषे उपबांध  
 

परांतु, जर दोन सकवा अणधक राज्याांनी सहदी भाषा ही अशा राज्याांमधील 
दळिवळिाची राजभाषा असावी असे एकमताने ठरवले तर, ती भाषा अशा 
दळिवळिासाठी वापरता येईल.  

 
 
 



 
अनुक्रमणिका 

 

५) अि च्छेद ३४८ 
प्रकरण ३ रे – सिोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालये, इत्यादींची भाषा  
 

३४८. (१) या भार्ाच्या पुवगर्ामी उपबांधाांत काहीही असेल तरी, सांसद 
कायद्याद्वारे अन्सयथा उपबांद करीपयंत –  

(क) सवोच्च न्सयायालयातील व प्रत्येक उच्च न्सयालायातील सवग कायगवाही,  
(ख) (एक) सांसदेच्या दोहोंपैकी कोित्याही सभार्ृहात अथवा राज्य 

णवधानमांिळाच्या सभार्ृहात सकवा दोहोंपैकी कोित्याही सभार्ृहात प्र्तुत 
करावयाची सवग णवधेयके सकवा त्यावर माांिावयाची णवशोधने याांचे,  

(दोन) सांसदेने सकवा राज्य णवधानमांिळाने पाणरत केलेफया सवग 
अणधणनयामाांचे आणि राष्रपतीने सकवा राज्याच्या राज्यपालाने ¹ * * * प्रख्याणपत 
केलेफया सवग अध्यादेशाांचे, व  

(तीन) या सांणवधानाखाली अथवा सांसदेने सकवा राज्य णवधानमांिळाने 
केलेफया कोित्याही कायद्याखाली काढलेले सवग आदेश, णनयम, णवणनयम व 
उपणवधी याांचे,  
 

प्राणधकृत पाठ,  
इांग्रजी भाषेत असतील.  
(२) खांि (१) च्या उपखांि (क) यात काहीही असले तरी, राज्याच्या 

राज्यपालास ¹ * * * राष्रपतीच्या पूवगसांमतीने, त्या राज्यात ज्याचे मुख्य कायग्थान 
असेल अशा उच्च न्सयायालयातील कामकाजात सहदी भाषेचा सकवा त्या राज्याच्या 
कोित्यही शासकीय प्रयोजानाांकरता वापरफया जािाऱ्या अन्सय कोित्याही भाषेचा 
वापर प्राणधकृत करता येईल :  

परांतु, अशा उच्च न्सयायालयाने णदलेला सकवा केलेला कोिताही 
न्सयायणनिगय, हुकूमनामा सकवा आदेश यास या खांिातील कोितीही र्ोष्ट लार्ू 
असिार नाही.  

(३) खांि (१) च्या उपखांि (ख) मध्ये काहीही असले तरी, जेथे एखाद्या 
राज्याच्या णवधानमांिळाने त्या राज्याच्या णवधानमांिळात प्र्तुत केली जािारी 
णवधेयके सकवा त्याांच्याकिून पाणरत केले जािारे अणधणनयम याांच्यामध्ये सकवा 
राज्याच्या राज्यपालाकिून ¹ * * * प्राख्याणपत केफया जािाऱ्या अध्यादेशाांमध्ये सकवा 
उक्त उपखांिाचा पणरच्िेद (तीन) यात णनर्वदष्ट केलेला कोिताही आदेश, णनयम, 
णवणनयम सकवा उपणवधी याांच्यामध्ये वापरण्यासाठी इांग्रजी भाषेहून अन्सय कोितीही 
भाषा णवणहत केली असेल तेथे, त्या राज्याच्या राज्यपालाच्या ¹ * * * 

प्राधीकाराअन्सवये त्या राज्याच्या शासकीय राजपिात प्रकाणशत केलेला त्याचा 
इांग्रजी भाषेतील अनुवाद हा या अनुच्िेदाखाली त्याचा इांग्रजी भाषेतील प्राणधकृत 
पाठ असफयाचे मानले जाईल.  

राज्याच्या 
लोकसांख्येपैकी 
एखाद्या      
वर्ाकिून बोलफया 
जािाऱ्या 
भाषेणवषयी     
णवशषे उपबांध  
 



 
अनुक्रमणिका 

 

६) अि च्छेद ३४९ 
 
३४९. या सांणवधानाच्या प्रारांभापासून पांधरा वषांच्या कालावधीत, अनुच्िेद 

३४८ चा खांि (१) यात उल्लेखीलेफयाांपैकी कोित्याही प्रयोजनाांसाठी वापरावयाच्या 
भाषेबाबत उपबांध करिारे कोितेही णवधेयक सकवा णवशोधन सांसदेच्या दोहोंपैकी 
कोित्याही सभार्ृहात राष्रपतीच्या पूवगमांजुरीणशवाय प्र्तुत केले सकवा माांिले 
जािार नाही, आणि राष्रपतीने अनुच्िेद ३४४ च्या खांि (१) खाली घणटत 
केलेफया आयोर्ाच्या णशफारशी व त्या अनुिेदाच्या खांि (४) खाली घणटत 
केलेफया सणमतीचा अणभप्राय णवचारात घेतफयाखेरीज राष्रपती असे कोितेही 
णवधेयक प्र्तुत करण्याला सकवा असे कोितेही णवशोधन माांिण्याला मांजुरी देिार 
नाही.  

 
 
भाषा णवषयक 
णववणक्षत कायदे 
करण्याकरता    
णवशषे कायगपद्धती  
 

७) अि च्छेद ३५०  
 
३५०. प्रत्येक व्यक्ती कोित्याही र्ाऱ्हाण्याांच्या णनवारिाकरता 

सांघराज्याच्या सकवा राज्याच्या कोित्याही अणधकाऱ्याकिे सकवा प्राणधकरिाकिे, 
प्रकरिपरत्व,े सांघराज्यात सकवा त्या राज्यात वापरफया जािाऱ्याांपैकी कोित्याही 
भाषेत अणभवदेन सादर करण्याला हक्कदार असेल.  

 
र्ाऱ्हाण्याांच्या 
णनवारिासाठी 
केलेफया    
अणभवदेनाां मध्ये 
वापरावयाची भाषा.  
 

८) अि च्छेद ३५१  
 
३५१. सहदी भाषेचा प्रसार वाढविे, ती भारताच्या सांणमश्र सां्कृतीच्या सवग 

घटकावयवाांना अणभव्याक्तींचे माध्यम म्हिून उपयोर्ास येईल अशा रीतीने णतचा 
णवकास करिे, णतच्या प्रकृतीला धक्का ना लावता, सहदु्थानी व आठव्या अनुसूणचत 
णवणनर्वदष्ट केलेफया अन्सय भारतीय भाषा याांमध्ये वापलील जािारी रूपे, शलैी व 
शब्दप्रयोर् सामावनू घेऊन आणि जेथे जेथे आवश्चयक वा इष्ट असेल तेथे तेथे णतच्या 
शब्दसांग्रहाकरता मुख्यतः सां्कृतचा व र्ौितः अन्सय भाषाांचा अवलां ब करून णतची 
समृद्धी साधने हे सांघराज्याचे कतगव्य असेल.  

 
सहदी भाषेच्या 
णवकासासाठी 
णनदेशक.  
 

 
  



 
अनुक्रमणिका 

 

पनरनशष्ट पाच 
मिाराष्ट्र शासिािे केलेल्या मित्त्िाच्या भाषानिषयक तरत दी  

 
१) मिाराष्ट्र राजभाषा अनिनियम, १९६४  
 

सि १९६५ चा मिाराष्ट्र अनिनियम क्रमांक ५ 
(मिाराष्ट्र राजभाषा अनिनियम, १९६४) 

 

 
[राज्यपाल याांची सांमती णमळाफयानांतर महाराष्र शासनाच्या 

राजपिात णदनाांक ११ जानेवरी १९६५ रोजी प्रथम [इांग्रजीत] प्रणसद्ध केलेला]  
 

राज्याच्या णवधानमांिळाची प्रयोजने समाणवष्ट करून राज्याच्या 
शासकीय प्रयोजनाकणरता उपयोर्ार आिावयाच्या भाषाांचा अांर्ीकार 
करण्यासाठी तरतूद करण्याबाबत अणधणनयम.  
 

ज्याअथी, राज्याच्या णवधानमांिळाची प्रयोजने समाणवष्ट करून 
राज्याच्या शासकीय प्रयोजनाकणरता उपयोर्ार आिावयाच्या भाषाांचा अांर्ीकार 
करण्यासाठी तरतूद करिे इष्ट आहे त्याअथी, भारतीय र्िराज्याच्या पांधराव्या 
वषी याद्वारे पुढीलप्रमािे अणधणनयम करण्यात येत आहे :  
 

१. (१) या अणधणनयम महाराष्र राजभाषा अणधणनयम, १९६४ असे 
म्हिाव.े  

(२) तो सांबांध महाराष्र राज्यास लार्ू असेल.  
(३) हे कलम आणि कलम ३ ही णदनाांक २६ जानेवारी १९६५ रोजी 

अमलात येतील, आणि या अणधणनयमाचे बाकीचे उपबांध राज्य सरकार 
राजपिातील अणधसूचनेद्वारे जी तारीख नेणमल त्या तारखेस अांमलात येतील; 
आणि या अणधणनयमाच्या णनरणनराळ्या उपबांधाांसाठी सकवा त्या उपबांधात णनर्वदष्ट 
केलेफया णनरणनराळ्या बाबींसाठी णनरणनराळ्या तारखा नेमता येतील.  

 
२. सांदभावरून अन्सयथा अथग लाविे आवश्चयक नसेल तर, या 

अणधणनयमात,-  
(अ) “नेमलेला णदवस” या सांजे्ञचा अथग, कलम ३ च्या सांदभात णदनाांक 

२६ जानेवारी १९६५ आणि या अणधणनयमाच्या इतर कोित्याही उपबांधाांच्या 
सांबांधात सकवा त्यामधील कोित्याही बाबींसांबांधींच्या अशा कोित्याही 
उपबांधाच्या सांबांधात ज्या तारखेस तो उपबांध सकवा त्या बाबींसांबांधीचा कोिताही 
उपबांध अमलात येईल ती तारीख असा समजावा.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
लघुसांज्ञा, णव्तार 
व प्रारांभ  
 
 
 
 
 
 
 
व्याख्या  
 
 
 
 
 
 



 
अनुक्रमणिका 

 

(ब) “सांणवधान” म्हिजे भारताचे सांणवधान.  
(क) “मराठी” या सांजे्ञचा अथग, णदनाांक २० जुलै १९६२ चा णशक्षि व 

समाजकफयाि णवभार्ाचा शासकीय ठराव क्रमाांक टीबीके-१७६२-जी अन्सवये, 
या राज्यात णजचा अांर्ीकार केला आहे अशी देवनार्री णलपीतील मराठी भाषा, 
असा समजावा.  

 
३. सांणवधानाच्या अनुच्िेद २१० मध्ये नमूद केलेफया सांणवधानाच्या 

प्रारांभापासूनचा पांधरा वषांचा कालावधी समाप्त झाला तरी, नेमलेफया 
णदवसापासून राज्याच्या णवधानमाांिळातील कामकाज चालणवन्सयाकणरता सहदी 
व मराठी या भाषाांखेरीज इांग्रजी भाषेचा वापर करिे चालू ठेवता येईल.  
 

४. या अणधणनयमाच्या उपबांधाांस अधीन राहून, नेमलेफया णदवसापासून 
मराठी ही, राज्य सरकार राजपिात वळेोवळेी प्रणसद्ध केलेफया णनयमाांद्वारे 
णनर्वदष्ट करील अशा प्रयोजनाांव्यणतणरक्त सांणवधानाच्या अनुच्िेद ३४५ मध्ये 
उल्लेख केलेफया सवग शासकीय प्रयोजनाांकणरता महाराष्र राज्याच्या सांबांधात 
उपयोर्ात आिावयाची भाषा असेल, आणि अशा वर्वजत प्रयोजनाांकणरता 
राजभाषा म्हिून सहदीचा उपयोर् करता येईल.  

 
५. नेमलेफया णदवसापासून –  
(अ) राज्याच्या णवधानमांिळाच्या प्रत्येक सभार्ृहापुढे माांिण्यात 

आलेली णवधेयके (सकवा त्यास सुचवावयाच्या दुरु्त्या) यात;  
(ब) राज्याच्या णवधानमांिळाने सांमत केलेले सवग अणधणनयम आणि 

सांणवधानाचा अनुच्िेद २१३ अन्सवये महाराष्र राज्यपाल याांनी प्रख्याणपत केलेले 
सवग अध्यादेश यात;  

(क) सांणवधानान्सवये सकवा सांसदेने सकवा राज्य णवधानमांिळाने केलेफया 
कोित्याही णवणधअन्सवये राज्य सरकारने केलेले सवग आदेश, णनयम, णवणनयम 
आणि उपणवधी यात मराठी भाषेचा वापर करण्यात येईल.  
 

६. (१) राज्य सरकारला राजपिातील अणधसूचनेद्वारे या अणधणनयमाचे 
उदे्दश पार पािण्यासाठी णनयम करता येतील.  
 

(२) या कलमान्सवये केलेला प्रत्येक णनयम, तो केफयानांतर शक्य 
णततक्या लवकर, राज्य णवधानमांिळाचे अणधवशेन चालू असताना एकाच 
अणधवशेनात सकवा लार्ोपाठच्या दोन अणधवशेनाांत एकूि तीस णदवसाांची होईल 
इतक्या मुदतीकणरता राज्य णवधानमांिळाच्या प्रत्येक सभार्ृहापुढे ठेवण्यात 
आला पाणहजे, आणि ज्या अणधवशेनात तो अशा रीतीने ठेवण्यात आला असेल 

 
 
 
 
 
 
राज्य णवधान-
मांिळातील 
वापरासाठी इांग्रजी 
भाषा चालू ठेविे.  
 
राज्याच्या 
शासकीय 
प्रयोजनासाठी 
राजभाषा  
 
 
 
 
णवधेयके वरै्रेमध्ये 
मराठी भाषेचा 
वापर करिे.  
 
 
 
 
 
 
णनयम करण्याची 
शल्क्त  
 
 
 
 
 
 



 
अनुक्रमणिका 

 

ते अणधवशेन सकवा त्याच्या लरे्च नानातारचे अणधवशेन समाप्त होण्यापूवी त्या 
णनयमात कोिताही फेरफार करण्यास दोन्सही सभार्ृहे कबूल होतील सकवा 
णनयम करण्यात येऊ नये म्हिून दोन्सही सभार्ृहे कबूल होतील तर तो णनयम, 
अशा णनिगयाची अणधसूचना राजपत्रात प्रणसद्ध करण्यात आफयाच्या तारखेपासून 
केवळ अशा सुधारलेफया ्वरूपातच अमलात येईल सकवा यथाल््थती तो णनयम 
अमलात येिार नाही; तथाणप, त्या णनयमात अशा रीतीने कोितेही फेरफार 
केफयामुळे सकवा तो णनयम रद्द केफयामुळे त्या णनयमान्सवये पूवी केलेफया सकवा 
करण्याचे राहून रे्लेफया कोित्याही र्ोष्टीच्या वैधतेस बाध येिार नाही.  
 

(यथाथग अनुवाद)  
वा.ना. पांणित,  

भाषा सांचालक, महाराष्र राज्य 
 
२) भाषानिषयक अनिसूचिा  
 

(णदनाांक ३० एणप्रल १९६६ च्या महाराष्र शासनाच्या असाधारि 
राजपिात प्रणसद्ध केलेफया अणधसूचना)  

 
  



 
अनुक्रमणिका 

 

अनिसूचिा 
मिाराष्ट्र शासि 

 
सामान्सय प्रशासन णवभार्, सणचवालय, मुांबई ४०० ०३२, णदनाांक ३० 

एणप्रल १९६६  
 
अ) राजभाषा अनिनियमाच्या अंमलबजािणीची तारीख (कलम ४ ि ५ च्या)  
 

महाराष्र राजभाषा अणधणनयम, १९६४.  
क्रमाांक ओएफएल -१०६६ (एक/एम—महाराष्र राजभाषा 

अणधणनयम, १९६४ (सन १९६५ चा महाराष्र अणधणनयम क्रमाांक ५) याचे 
कलम १, पोट-कलम (३) अन्सवये प्रदान करण्यात आलेफया शक्तीचा वापर 
करून, महाराष्र शासन, याद्वारे १ मे १९६६ ही तारीख उक्त अणधणनयमाची 
कलमे ४ व ६ याांचे उपबांध अमलात आिण्यासाठी णनयुक्त करीत आहे.  
 
ब) फौजदारी न्यायालयांची भाषा  
 
फौजदारी व्यििार संनिता, १८९८.  

क्रमाांक ओएफएल -१०६६ (दोन/एम— फौजदारी व्यवहार सांणहता, 
१८९८ (सन १८९८ चा अणधणनयम क्रमाांक ५) महाराष्र राज्यास लार्ू 
करताना, त्या सांणहतेच्या कलम ५५८ अन्सवये प्रदान करण्यात आलेफया 
शक्तींचा वापर करून आणि या बाबतीत काढण्यात आलेफया पूवीच्या सवग 
अणधसूचना णनष्प्रभाणवत करून, महाराष्र शासन याद्वारे, णदनाांक १ मे १९६६ 
पासून, पुढील प्रयोजनाव्यणतणरक्त (बृहन्समुांबईतील उच्च न्सयायालय व 
फौजदारी न्सयायालये याांखेरीज) राज्यातील सवग फौजदारी न्सयायालयाांची 
भाषा मराठी असेल असे ठरवीत आहे :  

(१) दोषारोप  
(२) बजावािीसाठी व अांमलबजाविीसाठी इतर राज्याांकिे  
पाठणविे आवश्चयक असतील असे णरट, अणधपिे, समन्सस, नोणटसा  
आणि इतर आदेणशका आणि तत्सांबांधी पिव्यवहार.  
(३) शवपरीके्षच्या णटप्पण्या आणि वैद्यकीय व तज्ज्ञ साक्षीदाराांचा  
पुरावा.  
(४) अध्यासी अणधकाऱ्याांनी नोंदलेफया पुराव्याच्या इांग्रजी णटप्पण्या.  
(५) युल्क्तवादाांच्या णटप्पण्या  
(६) न्सयायणनिगय व आदेश.  
(७) णजफहा न्सयायालय व उच्च न्सयायालय याांच्याकिे केलेफया  
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अणपलाांचे व पुनरीक्षिाचे कार्दपिे (पेपर बुक्स).  
(८) उच्च न्सयायालयास सादर करिे आवश्चयक असलेले कामकाज  
(न्सयाणयक व प्रशासणनक दोन्सही)  
(९) उच्च न्सयायालयास सकवा साांल्ख्यकी कें दे्र याांच्याकिे  
पाठवावयाची णनयतकाणलक, पिके व णववरिपिके.  
(१०) लेखा अथगसांकफपीय अांदाज यासांबांधीची सवग लेख-पु्तके व  
पिके आणि णववरिपिके आणि सेवाणवषयक बाबीसांबांधीचा  
पिव्यवहार.  
(११) शासकीय राजपिात प्रणसद्ध करावयाच्या अणधसूचना.  
(१२) णवभार्ीय परीक्षा.  
(१३) णवभार्ीय चौकशीसांबांधीच्या बाबी; त्यात अहवाल आणि उच्च  
न्सयायालय व शासन याांच्याशी त्यावर केलेला पिव्यवहार याांच्या  
समावशे होतो :  
परांतु पुढील प्रयोजनासाठी ती भाषा इांग्रजीदेखील असू शकेल :  
(अ) रोजनामा  
(ब) जांवया  
(क) अणपलाांची ज्ञापने.  
(ि) प्रशासकीय आदेश.  
(इ) उच्च न्सयायालय व शासन याांच्याशी पिव्यवहार.  
(फ) सेवापु्तके, प्रवासभत्ता णबले, वतेन णबले आणि इतर णबले.  
 

क) नदिाणी न्यायालयांची भाषा 
 

णदवािी व्यवहार सांणहता, १९०८.  
क्रमाांक ओएफएल -१०६६ (तीन/एम— णदवािी व्यवहार सांणहता, 

१९०८ (सन १९०८ चा अणधणनयम क्रमाांक ५) महाराष्र राज्यास लार्ू 
करताना, उक्त सांणहतेचे कलम १३७, पोट-कलम (२) अन्सवये प्रदान 
करण्यात आलेफया शक्तींचा वापर करून, आणि या बाबतीत काढण्यात 
आलेफया पूवीच्या सवग अणधसूचना णनष्प्रभाणवत करून, महाराष्र शासन, 
याद्वारे –  
 

(अ) यासोबत जोिलेफया अनुसूची ‘अ’ मध्ये णनर्वदष्ट करण्यात 
आलेफया प्रयोजनाांसाठी असेल तेणशवाय (बृहन्समुांबईतील उच्च न्सयायालयाच्या 
अधीन असलेफया णदवािी न्सयायालयाां खेरीज), उच्च न्सयायालयाचा अधीन 
असलेफया सवग णदवािी न्सयायालयाांची भाषा, णदनाांक १ मे १९६६ पासून, 
मराठी असेल : 
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परांतु, यासोबत जोिलेफया अनुसूची ‘ब’ मध्ये णनर्वदष्ट केलेफया 
प्रयोजनाांसाठी ती भाषा इांग्रजी देखील असू शकेल.  

(ब) अशा न्सयायालयाांकिे करावयाचे मराठी अजग आणि त्यात 
मराठीतून चालिारे कामकाज देवनार्री णलपीत णलणहले जाईल ;  

असे जाणहर करीत आहे.  
 

अि सूची ‘अ’ 
 

१. बजाविीसाठी व अांमलबजाविीसाठी इतर राज्याांकिे पाठणविे 
आवश्चयक असतील असे णरट, अणधपिे, समन्सस, नोणटसा आणि इतर 
आदेणशका आणि तत्सांबांधी पिव्यवहार.  

२. वैद्यकीय व तज्ज्ञ साक्षीदाराांचा पुरावा.  
३. अध्यासी अणधकाऱ्याांनी नोंदलेफया पुराव्याच्या इांग्रजी णटप्पण्या.  
४. युल्क्तवादाांच्या णटप्पण्या  
५. न्सयायणनिगय व आदेश.  
६. इतर राज्याांकिे अांमलबजाविीसाठी ह्ताांतणरत केलेले 

हुकूमनामे व आदेश व तत्सांबांधी पिव्यवहार.  
७. णजफहा न्सयायालय व उच्च न्सयायालय याांच्याकिे केलेफया 

अणपलाांचे व पुनरीक्षिाचे कार्दपिे (पेपर बुक्स).  
८. उच्च न्सयायालयास सादर करिे आवश्चयक असलेले कामकाज 

(न्सयाणयक व प्रशासणनक दोन्सही)  
९. उच्च न्सयायालयास सकवा साांल्ख्यकी कें दे्र याांच्याकिे पाठवावयाची 

णनयतकाणलक, पिके व णववरिपिके.  
१०. लेखा अथगसांकफपीय अांदाज यासांबांधीची सवग लेखा-पु्तके व 

पिके आणि णववरिपिके आणि सेवाणवषयक बाबीसांबांधीचा पिव्यवहार.  
११. शासकीय राजपिात प्रणसद्ध करावयाच्या अणधसूचना.  
१२. णवभार्ीय परीक्षा.  
१३. णवभार्ीय चौकशीसांबांधीच्या बाबी; त्यात, अहवाल आणि उच्च 

न्सयायालय व शासन याांच्याशी त्यावर केलेला पिव्यवहार याांचा समावशे 
होतो :  
 

अि सूची ‘ब’ 
१. रोजनामा  
२. वादपदे  
३. जांवया  
४. अणपलाांची ज्ञापन व उलट आके्षप.  



 
अनुक्रमणिका 

 

५. प्रशासकीय आदेश.  
६. उच्च न्सयायालय व शासन याांच्याशी पिव्यवहार. 
७. सेवापु्तके, प्रवासभत्ता णबले, वतेन णबले आणि इतर णबले.  

 
ड) राजभाषा अनिनियमाच्या अंमलबजािणीचे मान्य अपिाद िर्मजत 

प्रयोजिे 
 

महाराष्र राजभाषा अणधणनयम, १९६४.  
क्रमाांक ओएफएल -१०६६ (चार/एम—महाराष्र राजभाषा 

अणधणनयम, १९६४ (सन १९६५ चा महाराष्र अणधणनयम क्रमाांक ५) याचे 
कलम ६, पोट-कलम (१) व कलम (४) अन्सवये प्रदान करण्यात आलेफया 
शक्तीचा वापर करून, महाराष्र शासन, याद्वारे पुढील णनयम करीत आहे :  
 

१. या णनयमास, महाराष्र राजभाषा (वर्वजत प्रयोजने) णनयम, 
१९६६ असे म्हिता येईल.  

२. महाराष्र राजभाषा अणधणनयम, १९६४ याच्या कलम ४ च्या 
प्रयोजनाकणरता पुढील प्रयोजने ही वर्वजत प्रयोजने असतील :  

(१) भारतीय राजदूतावास, वाणिल्ज्यक कायालय व व्यापारणवषयक 
आयोर् याांसह भारत सरकार व त्याच्या अधीन असलेली कायालये याांच्याशी 
पिव्यवहार.  

(२) भारताच्या सांणवधानाच्या अनुच्िेद ३४६ च्या परांतुकात 
उल्लेणखफयाप्रमािे तसा करारनामा नसलेफया कोित्याही राज्य सरकारशी 
पिव्यवहार;  

(३) परराष्रीय राजदूतावास सकवा वाणिज्य दूतावास याांच्याशी 
पिव्यवहार;  

(४) त्या काळापुरत्या अांमलात असलेफया कोित्यही णवधीद्वारे सकवा 
तादान्सवाये प्र्थाणपत व अशा णवधीअन्सवये न्सयाणयक सकवा न्सयाणयकवत शक्तींचा 
वापर करिाऱ्या कोित्याही न्सयायाधीकरिाने, मांिळाने सकवा प्राणधकरिाने 
(मर् त्यास कोित्याही नावाने सांबोधण्यात येत असो) णदलेले णनिगय सकवा 
आदेश;  

(५) महालेखापालाकिे द्यावयाचे लेखे ;  
(६) महालेखापालाशी पिव्यवहार ;  
(७) वैध अणभप्रायाांबाबतची सवग णववरिपिे आणि सवग वैध अणभप्राय, 

वैध टाचिे, णवणधणवधान सकवा ह्ताांतरलेखन याांबाबतचे सवग ठराव आणि 
णवणधणवधानाची व ह्ताांतरलेखनाची प्रारूपे, उच्च न्सयायालयातील व सवोच्च 
न्सयायालयातील अणभयोर्ासांबांधीच्या बाबी, वैध, सांकलने आणि णवणधपरीक्षा ;  
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(८) नोकरी बाबत अणधणनयम, १९५२ याची अांमलबजाविी;  
(९) भारतीय णवणध प्रणतवृते्त;  
(१०) वैद्यकीय औषधी योजना, शवपरीक्षा अहवाल व न्सयाय 

वैद्यकीय प्रकरिातील अहवाल आणि राज्य सरकारच्या वैद्यकीय 
णवभार्ातील तत्सम ताांणिक बाबी.  
 

महाराष्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार व नावाने,  
द्वा.रा. प्रधान,  

मुख्य सणचव, महाराष्र शासन.  
(यथाथग अनुवाद)  

वा.ना. पांणित,  
भाषा सांचालक, महाराष्र राज्य.  

  



 
अनुक्रमणिका 

 

संदभस सूची 
 
अनाणमक, शासिव्यििारात मराठी : सम्या, ्वरूप व प्रणक्रया भाषा सांचालनालय, महाराष्र शासन 
प्रकाशनवषग नाही.  
 
अनाणमक, भाषा शास्त्र पनरभाषा कोश, भाषा सांचालनालय, महाराष्र शासन [अप्रकाणशत, भाषा सांचालनालय, 
मुांबई].  
 
अनाणमक, श्री सयाजी शासिकल्पतरू, र्व्हन्समेंट ऑफ बरोिा, सन १९३१.  
 
अनाणमक, सरकारी भाषा मंडळ अििाल [अनुवाणदत], भारत सरकार, १९४६.  
 
अनाणमक, पदिाम कोश, भाषा सांचालनालय, महाराष्र शासन १९६२.  
 
अनाणमक, प्रशासनिक लेखि, भाषा सांचालनालय, महाराष्र शासन १९६६.  
 
अनाणमक, शासि व्यििार कोश, भाषा सांचालनालय, महाराष्र शासन १९७३.  
 
अनाणमक, ‘राज्य कारभारातील मराठी’, मिाराष्ट्र टाइम्पस [दैणनक], सांपादकीय लेख, ३० एणप्रल, १९७६.  
 
अनाणमक, ‘न समजिारी भाषा, मराठी निज्ञाि पनरषद पनत्रका [िैमाणसक], सांपादकीय लेख, जानेवारी, 
१९७९. 
 
अनाणमक, ‘भाषा णववके’, मिाराष्ट्र टाइम्पस [दैणनक], सांपादकीय लेख, ३० माचग, १९७९.  
 
अनाणमक, ‘िुकर, वराह आणि णिग्री’, ििभारत [माणसक], पषृ्ठे ५१ ते ५५, सप्टेंबर, १९७९.  
 
अनाणमक, ‘जानाणम त्वाम् प्रकृणतपुरुषां , ििभारत [माणसक], पषृ्ठे ५१ ते ५५, सप्टेंबर, १९७९.  
 
अनाणमक, ‘शासन व्यवहारातील मराठी’ [भाषा सल्लार्ार मांिळाची भणूमका]’, लोक राज्य [पाणक्षक], पषृ्ठे ७ ते 
९, १६ सप्टेंबर, १९७९. 
 
अनाणमक, ‘मराठीचा अन्सयाय’, मिाराष्ट्र टाइम्पस [दैणनक], सांपादकीय लेख, णद ३ एणप्रल, १९८६.  
 
अभ्यांकर कृ.स., ‘मराठी भाषा माहेरवासातून कधी सुटिार?’ मिोिर [माणसक], पषृ्ठे ७०१ ते ७०६, फेबु्रवरी 
१९४६.  



 
अनुक्रमणिका 

 

आठफये एस.के., ‘Official Language Bill, 1964’ यावरील चचा, M.L.A. Debates, Vol.XIV Pt.2, 
PP.379-384, 387 November-December 1964.  
 
आतार, णशकां दरलाल, िेमाडपंती मेस्तक, भारत इणतहास सांशोधक मांिळ अहवाल, पषृ्ठे १६४-१७४, श. 
१८३८.  
 
काटे रा.र्ो. [सांपा] – राज्यव्यििारकोश, मराठवािा साणहत्य पणरषद, हैदराबाद १९५६.  
 
कानिे मु.श्री. व कुलकिी सु. बा. [सांपा] – ज्ञािेश्वरी नटपण, प्राचीन मराठी र्द्य-पद्य माला [६], पुिे 
णवद्यापीठ, १९६८.  
 
काणनटकर य.शां., ‘शासन व्यवहारातील मराठीचे ्वरूप आणि सम्या’ - - - - लोकराज्य [पाणक्षक], पषृ्ठे 
१२-१३ व ३७; १ मे १९७९.  
 
काणनटकर य.शां., ‘पणरभाषा कृणिम असिे अटळ आहे,’ नकलोस्कर [माणसक], पषृ्ठे १५, १६, १६ (अ) व १६-
ब, सप्टेंबर १९७९. 
 
काणनटकर य.शां., ‘राजभाषा कसी असावी? कशी नसावी ?’ पंचिारा [िैमाणसक], पषृ्ठे १३ ते १८ (जानेवारी-
फेबु्रवारी माचग १९८०), मराठी साणहत्य पणरषद, आांर प्रदेश, इसाणमया बाजार, हैदराबाद.  
 
कालेलकर ना. र्ो., ‘भाषा आनण संस्कृनत’ मौज प्रकाशन, मुांबई – ४, १९६२.  
 
कालेलकर ना. र्ो., ‘भारतीय भाषा : नव्या जबाबदाऱ्या’, भाषा : अंतिःसूत्र आनण व्यििार, पषृ्ठे १ ते १०, सांपा. 
मु.र्. पानसे, महाराष्र साणहत्य पणरषद, पुिे १९६९.  
 
कालेलकर ना. र्ो., ‘नाव मराठीची णनर्वमती-वा्तव दृष्टीचा सहानुभतूीशून्सय अभाव,’ मिाराष्ट्र टाइम्पस 
[दैणनक], १३ मे १९७९.  
 
कुलकिी कृ.पाां., ‘मराठी भाषा – उद्गम ि निकास,’ पाचवी आवृत्ती, मॉिनग बुक िेपो प्रकाशन, पुिे १९६९.  
 
कुलकिी व. णव., ‘मराठीतील कोशिाङमय,’ पीएच. िी. प्रबांध, नार्पूर णवद्यापीठ, टांकणलणखत प्रत, 
अप्रकाणशत, १९६७ [नार्पूर णवद्यापीठ ग्रांथालय]  
 
कुलकिी श्री.रां., ‘प्राचीि मराठी गद्य-पे्रअरािा आनण परंपरा,’ ससधू पल्ब्लकेशन प्रायव्हेट णलणमटेि, मुांबई-१, 
१९७०.  
 



 
अनुक्रमणिका 

 

केळकर अ.रा., ‘भाषेचे णनयोजन,’ मिाराष्ट्र सानित्य पनत्रका, वषग ४१ : अांक १६१, पषृ्ठे ४१ ते ५४, एणप्रल-जून 
१९६७.  
 
केळकर अ.रा., ‘मराठी भाषेचा आर्मथक संसार,’ मराठवािा साणहत्य पणरषद, औरांर्ाबाद, १९७७.  
 
केळकर अ.रा., ‘मराठीचे श्रविप्रत्ययी लेखन,’ मराठी संशोिि पनत्रका [िैमाणसक], वषग २५, अांक २, पषृ्ठे ३१ 
ते ४६, जानेवारी-माचग १९७८.  
 
केळकर अशोक, ‘राजभाषा मराठीचा वाद’ िैखरी : भाषा आनण भाषाव्यििार, प.ृ १४३ ते १५८, मॉजे्टीक बुक 
्टॉल, मुांबई-४, १९८३.  
 
केळकर इांदुमती, ‘मराठी असे आमुची मायबोली, जरी अजुनी ती राजभाषा नसे’ पांचधारा [िैमाणसक], प.ृ३२ ते 
३४ [जानेवारी-फेबु्रवारी माचग १९८०].  
 
खरे र्.ह., ‘सांशोधकाचा मीटर,’ भारत इणतहास सांशोधक मांिळ, पुिे-२, १९५१.  
 
खरे र्.ह., ‘नििडक लेख, र्.ह. खरे, पुिे-३०, १९७२.  
 
खैरे णवश्वनाथ, पिपेटी – वाचकाांच्या पिव्यवहारातील एक पि, मराठी निज्ञाि पनरषद पनत्रका, फेबु्रवारी 
१९७९.  
 
खोबरेकर णव.र्ो. व सशदे शां.सां. [सांपा], कोकणच्या इनतिासातिी साििे [१६९२-१८२८], Bombay 
Government Central Press, 1971.  
 
र्ाविे प्र.ल. [सांपा.], सािरकरांचे सानित्यतचीन्ति, सांजय प्रकाशन, पुिे ४, प्रथम आवृत्ती, जानेवारी १९८४.  
 
र्ाव्कर सु.आ., मराठी दोलाम नद्रते, दुसरी आवृत्ती, मुांबई मराठी ग्रांथसांग्रहालय, मुांबई-१४, १९६१.  
 
रु्जर मा. णब. [सांपा.], करिीर घराण्याच्या इनतिासाची साििे, भाग ३ ि ४, मा. णव. रु्जर, पुिे-२, १९६२.  
 
रु्प्ते रा.भा., पिपेटी – वाचकाांच्या पिव्यवहारातील एक पि, मराठी निज्ञाि पनरषद पनत्रका, फेबु्रवारी 
१९७९.  
 
र्ोखले कृ.के., ‘मराठी भाषेतील काही दोष व त्याांची मीमाांसा,’ [पूवाधग], निनििज्ञािनिस्तार, १९१०, पु्तक 
४१, अांक १०.  
 



 
अनुक्रमणिका 

 

र्ोखले कृ.के., ‘मराठी भाषेतील काही दोष व त्याांची मीमाांसा,’ [उत्तराधग], निनििज्ञािनिस्तार, १९१०, पु्तक 
४१, अांक ११.  
 
र्ोखले भा.ना., ‘दारूबांदी : कायद्याच्या दृष्टीकोनातून,’ मराठी निज्ञाि पनरषद पनत्रका, पषृ्ठे ५५ ते ५९, दारू : 
एक वैज्ञाणनक दृष्टीकोन-णवशषेाांक, ऑक्टोबर, १९७८.  
 
ग्रामोपाध्ये र्ां.ब. पेशिे दा्तरांतील मराठी भाषेचे स्िरूप, नेलेकर प्रकाशन, पुिे २, १९४१.  
 
घाटे णव.ि., अध्यक्षीय भाषण – मुांबई मराठी ग्रांथसांग्रहालय – ५४ वा वाढणदवस, मुांबई मराठी ग्रांथसांग्रहालय, 
मुांबई २, १९५२.  
 
चाांदोरकर र्ो.का. [सांपा.], ‘णशवरायाांची एक सनद,’ भारत इनतिास संशोिि मंडळ िार्मषक इनतिृत्त, प.ृ५५, 
शके १८३५.  
 
चाांदोरकर र्ो.का. [सांपा.], ‘मे्तक’, भारत इनतिास संशोिि मंडळ, िार्मषक आििाल, शके १८२६, प.ृ८१ ते 
८७.  
 
णचपळूिकर णवष्िुशास्त्ी, ‘ भाषापद्धती,’ निबंिमाला, अांक २६, प.ृ १२०-१२९, णतसरी आवृत्ती, सांपा. साठे, 
णचिशाळा िापखाना, १९२६.  
 
जोशी द. पां., ‘राजभाषा-लोकभाषा : तत्व आणि व्यवहार’ पंचिारा [िैमाणसक] प.ृ४२ ते ४४ [जानेवारी-
फेबु्रवारी-माचग १९८०].  
 
जोशी पु.म. [सांपा], ‘ऐणतहाणसक साधने,’ ऐणतहाणसक प्रकाशन, ग्रांथमाला प्रकाशन क्रमाांक २, महाराष्र 
शासन, प्रकाशनवषग नाही.  
 
जोशी प्र.ि., ‘स बोि भाषाशास्त्र,’ सुणवचार प्रकाशन मांिळ, पुिे-नार्पूर, १९७३.  
 
जोशी वेंकटेशशास्त्ी, ‘नवशब्दणनर्वमतीची प्रणक्रया आणि मराठी पणरभाषेची जििघिि,’ मिाराष्ट्र सानित्य 
्लात्रीका, अांक १७९, पषृ्ठे १ ते २० [्वतांि पषृ्ठे], आक्टोबर-णिसेंबर १९७९.  
 
जोशी शां. िा., ‘महाराष्रेणतहासकालातील राज्यकारभरच अभ्यास’ [भार् १] इ. १६००-१६८०, पुिे णवद्यापीठ 
प्रकाशन, १९५९.  
 
णटकेकर र्.रा., ‘पु्तक परामशग : शासन व्यवहार कोश,’ ििभारत [माणसक], वषग २७ : अांक ६, पषृ्ठे ७८ ते 
८४, माचग १९७४.  



 
अनुक्रमणिका 

 

ठाकूर वा. वा. [सांपा], िोळकरशािीच्या इनतिासाची साििे, भाग द सरा, इ. १७९७-१८८६, होळकर र्व्हन्समेंट 
पे्रस, १९७५.  
 
तुळपुळे शां. र्ो. [सांपा] – प्राचीि मराठी कोरीि लेख, पुिे णवद्यापीठ प्रकाशन, १९६३.  
 
तुळपुळे शां. र्ो., यादिकालीि मराठी भाषा,’ पुनर्वलणखत दुसरी आवृत्ती, व्हीनस प्रकाशन, पुिे १९७३.  
 
दाते य.रा., ‘प्र्तावना’ मिाराष्ट्र शब्दकोश, निभाग पाचिा, महाराष्र कोश मांिळ णल., पुिे, १९३६.  
 
दामले मो.के., शास्त्रीय मराठी व्याकरण, सांपाणदत मुद्रावृत्ती, देशमुख आणि कां पनी, पुिे १९७०.  
 
देशपाांिे पु.ल., अध्यक्षीय भाषण, मुांबई मराठी ग्रांथसांग्रहालयाचा ८० वा वार्वषकोत्सव समारांभ, मुांबई मराठी 
ग्रांथसांग्रहालय, मुांबई १४, १९७९.  
 
देशपाांिे पु.ल., ‘क्वच भवान् क्व पुलः क्वच सूकर :! :ििभारत [माणसक] वषग ३२ : अांक १२, पषृ्ठे ४७ ते ५१, 
सप्टेंबर १९७९.  
 
धाणरया के.ए्, ‘Official Language Bill, १९६४, वरील चचा M.L.A. Debates, Vol. XIV Pt. २ PP. ३७९-
३८४, November-December १९६४.  
 
नाईक वसांतराव, ‘प्रा्ताणवक,’ शासि व्यििार कोश, भाषा सांचलनालय, महाराष्र शासन, १९७३.  
 
पटवधगन मा. णि., ‘उपोनघात,’ फाशी-मराठी-कोश, भारत इणतहास सांशोधन मांिळ, पुिे १९२५.  
 
पवार अप्पासाहेब, ‘तारकाबाईकालीि कागदपते्र : खंड १,’ णशवाजी णवद्यापीठ ऐणतहाणसक ग्रांथमाला, पुष्प 
पणहले, १९६९.  
 
पाध्ये के.आ., ‘िेमानद्र उफस  िेमाडपंत यांचे चनरत्र,’ केशव आपा पाध्ये, न्सय ूभटवािी, णर्रर्ाव, मुांबई १९३१.  
 
पाटील र्.मो., ‘राजभाषेची दैन्सयाव्था,’ य गिाणी, पृष्ठे १३३-१३७, राजभाषा णवशषेाांक, नोव्हेंबर-णिसेंबर 
१९७९.  
 
पानसे, ‘मराठीचा अन्सयाय का होतो?’ वाचकाांच्या पिव्यवहारातील एक पि, मिाराष्ट्र टाइम्पस [दैणनक], 
णदनाांक २१.४.१९८६.  
 



 
अनुक्रमणिका 

 

पाटील िी.बी., ‘Official Language Bill, 1964’ वरील चचा, M.L.A. Debates, Vol.XIV, Pt. 2, PP.379-
384, November-December 1964.  
 
पानसे मु.र्., ‘यादिकालीि मिाराष्ट्र.’ मुांबई मराठी ग्रांथसांग्रहालय, मुांबई १४, १९६३.  
 
सपटो एफ.एम. ‘Official Language Bill, 1964’ वरील चचा, M.L.A. Debates, Vol.XIV, Pt. 2, PP.379-
385, November-December 1964.  
 
पोतदार द.वा., ‘्वभाषाांचा णवकास,’ हैदराबाद सहदी प्रचार सांमेलन, फेबु्रवारी १९५४, अध्यक्षीय भाषि [मूळ 
सहदी भाषिाचा मराठी अनुवाद] भारताची भाषासमस्या, पषृ्ठे ९४ ते १०३, महाराष्र राष्रभाषा सभा, पुिे, 
१९६२.  
 
पोतदार द.वा. व मुजुमदार मां. ना. [सांपा.], ‘नशिचनरत्र सानित्य, खंड २,’ भारत इणतहास सांशोधन मांिळ 
्वीय ग्रांथमला क्र. ३३, १९३०.  
 
प्रधान र्.प्र. ‘शासनव्यवहाराची भाषा’ [सांपा], मु.र्. पानसे, भाषा : अंतिःसूत्र आनण व्यििार, पषृ्ठे ११ ते २५ 
महाराष्र साणहत्य पणरषद, पुिे, १९६९.  
 
प्रधान दवा.रा., ‘प्र्तावना,’ प्रशासनिक लेखि, भाषा सांचालनालय, महाराष्र शासन, १९६.  
 
बिोदेकर शरच्चांद्र. ‘भाषा : फेरणवचाराथग सणमती नेमा,’ माझेही मट, वाचकाांचा पिव्यवहार, - मिाराष्ट्र टाइम्पस 
[दैणनक], १ मे १९७९.  
 
बनहट्टी श्री. ना. [सांपा] आज्ञापत्र अथात नशिाजीमिाराजांची राजिीती, सुणवचार प्रकाशन मांिळ, नार्पूर व 
पुिे, १९६१.  
 
बापट वसांत, ‘महाराष्र उर्वला, मराठी मावळिार?’ नकलोस्कर [माणसक] मे, १९६६.  
भिरे् भा.शां., ‘णवणवध शासे्त् आणि मराठी भाषा,’ [सांपा], मु.र्. पानसे, भाषा : अंतिःसूत्र आनण व्यििार, पषृ्ठे २६ 
ते ५८ महाराष्र साणहत्य पणरषद, पुिे, १९६९.  
 
भार्वत णवद्युत, ‘णशक्षिाच्या माध्यमातील बदलामुळे णनमाि होिाऱ्या सम्या,’ नशक्षण आनण समाज 
[िैमाणसक], वषग २ : अांक ३, पषृ्ठे २२० ते २२६, एणप्रल-जून १९७९.  
 
भाव ेप्र.र., ‘तांनत्रक लेखि,’ र्ो.य.रािे प्रकाशन, पुिे-३०, १९७४.  
 



 
अनुक्रमणिका 

 

भाव े णव.ल., ‘मिाराष्ट्र सारस्ित’ [पुरविीसह], पाचवी आवृत्ती, पॉप्युलर आवृत्ती, पॉप्युलर प्रकाशन, मुांबई 
१९६३.  
 
णभिे-काणनटकर, ‘वृत्तपिीय णनवदेनाची बातमी,’ मिाराष्ट्र टाइम्पस [दैणनक], २ जून १९७९.  
 
भोळे भा.ल., ‘लोकभाषा आनण लोकशािी,’ तरुि भारत [नार्पूर], २६ जानेवारी १९८०.  
 
मराठे श्रुती, ‘कोिा प्रम्तीष्काची करामत?’, माझेही मत – वाचकाांचा पिव्यवहार, मिाराष्ट्र टाइम्पस 
[दैणनक], १३ मे १९७९.  
 
मांचरकर रत्नाकर बापूराव, ‘आजचा भाणषक ्वधमग,’ पंचिारा [िैमाणसक], प.ृ ३५ ते ४१, जानेवारी-फेबु्रवारी-
माचग, १९८०.  
 
मािरु्ळकर र्.णद., ‘शासकीय कामकाजातील मराठीबाबतच्या ठरवावरील चचा,’ M.L.A. Debates, 
Vol.XXIII, Pt. 2, PP.429-436, February-April 1968. 
 
मालश ेणमसलद, ‘सामाणजक भाषाणवज्ञान : एक नव ेअभ्यासके्षि,’ मराठी संशोिि पनत्रका [िैमाणसक], वषग २५ 
: अांक २, पषृ्ठे ८३ ते ११७, जानेवारी-फेबु्रवारी-माचग १९७८.  
 
मालश ेस. र्ां., ‘मेस्तक : शाणोपणाची पद्धती,’ मराठी सांशोधन मांिळ, मुांबई मराठी ग्रांथसांग्रहालय, मुांबई १४, 
१९६६.  
 
मालश ेस. र्ां., ‘अव्वल इांग्रजीतील ग्रांथणनर्वमतीची नाांदी,’ एस.एि.डी.टी. य निव्िर्मसटी जिसल, खंड ५, पषृ्ठे ४५ 
ते ७३, १९७५.  
 
मुजुमदार र्ां.ना. आणि इतर [सांपा], नशिचनरत्र सानित्य खंड ५ िा, भारत इणतहास सांशोधक मांिळ ्वीय 
ग्रांथमाला, क्रमाांक ५५, १९४२.  
 
रत्नाकर सणरता, ‘राजभाषेवर टीकाच केली पाणहजे काय?’ लोकसत्ता [दैणनक], १० जून १९७९.  
 
राजवािे णव.का., ‘उपप्र्तावना,’ मराठ्यांच्या इनतिासाची साििे, खंड ८ [सांपा], णव.का. राजवािे, श्री समथग 
प्रसाद िापखाना, कोफहापूर १९०३.  
 
राजवािे णव.का., [सांपा], मराठ्यांच्या इनतिासाची साििे, खंड ८ , श्री समथग प्रसाद िापखाना, कोफहापूर 
१९०३.  
 



 
अनुक्रमणिका 

 

राजवािे णव.का., ‘लेखन प्रश्ती,’ भारत इनतिास संशोिक मंडळ अििाल – शके १८३२, पषृ्ठे ६० ते ६९, 
इ.स. १९११.  
 
राजवािे णव.का., [सांपा], मराठ्यांच्या इनतिासाची साििे, खंड १५, शांकर कृष्ि देव, श्री आत्माराम 
िापखाना, धुळे, शके १८३४.  
 
राजवािे णव.का., [सांपा], मराठ्यांच्या इनतिासाची साििे, खंड २०, भारत इणतहास सांशोधक मांिळ, पुिे, 
शके १८३७.  
 
लहू सुहाणसनी, ‘प्रमािभाषा, पोटभाषा व बोली’ : मराठीचा भानषक अभ्यास, सांपा मु.श्री. कानिे, श्री णवद्या 
प्रकाशन, पुिे ३०, १९७९.  
 
णलमये एम.पी., ‘Official Language Bill, 1964’ वरील चचा M.L.C. Debates, Vol.XIV, Pt. 2, PP.589-
618, November-December 1964.  
 
वदे सदानांद, ‘वृत्तपिीय णनवेदनाची बातमी, मिाराष्ट्र टाइम्पस [दैणनक], ३ जून १९७९.  
 
वैद्य प्र.ब., ‘शासकीय कामकाजातील मराठीबाबतच्या ठरावावरील चचा,’ M.L.C. Debates, Vol.XXII, Pt. 
2, PP.429-436, February-April 1968.  
 
शहा शाांतीलाल, ‘Official Language Bill, 1964’ वरील चचा, M.L.A. Debates, Vol.XIV, Pt. 2, PP.379-
384, 387, November-December 1964.  
 
णशरवािकर णव.वा., अध्यक्षीय भाषि, मिर्ाव-र्ोव े मराठी साणहत्य सांमेलन-अणधवशेन पांचेचाळीसाव,े 
णचटिीस, मराठी साणहत्य सांमेलन [पांचेचाळीसाव]े, १९६४.  
 
सरदेसाई र्ो. स. [सांपा], ऐनतिानसक पत्रबोि, श्रीसमथग सदन-प्रकाशन [२६], १९३९.  
 
सरदेसाई र्ो. स. आणि इतर [सांपा], ऐणतहाणसक पिव्यवहार, पुिे समथग भारत िापखाना,१९३३.  
 
साठे ल.र्., ‘रासायणनक पणरभाषा,’ निनििज्ञािनिस्तार, पु्तक ४५, अांक १०, १९१४.  
 
सामांत मधुकर, ‘ओव्हरड्राफ्ट – अणधकजग नव्हे,’ वाचकाांचा पिव्यवहारातील एक पि, मिाराष्ट्र टाइम्पस 
[दैणनक], णद. २६ नोव्हेंबर १९८१.  
 



 
अनुक्रमणिका 

 

सामांत सत्त्वशीला, ‘मराठी नसे आमुची बायबोली, जरी आज ती राजभाषा असे’ रुची [माणसक], प.ृ३ ते ६, 
जानेवारी १९९५.  
 
सावरकर णव.दा. ‘अध्यक्षीय भाषि,’ मुांबई, १९३८ चे मराठी साणहत्य सांमेलन, [सांपा], भीमराव कुलकिी, 
मराठी सानित्य संमेलि : अध्यक्षीय भाषणे खंड पनिला, पषृ्ठे ४०१ ते ४१९, महाराष्र साणहत्य पणरषद, पुिे ३०, 
१९७१.  
 
क्षीरसार्र श्री. के., ‘भाषाशुणद्ध आणि राष्रभाषा’ १९५१ च्या बिोदे येथील चौदाव्या वान्समय पणरषदेच्या 
अध्यक्ष्थानावरून केलेले भाषि, सानित्याच्या दरबारात, पषृ्ठे २५ ते ६३, सुणवचार प्रकाशन मांिळ, नार्पूर-
पुिे १९६१.  
 
क्षीरसार्र श्री. के., ‘अध्यक्षीय भाषि,’ १९५१ च्या णमरज येथील मराठी साणहत्य सांमेलनाच्या अध्यक्ष पदावरून 
केलेले भाषि [सांपा], भीमराव कुलकिी, मराठी सानित्य संमेलि : अध्यक्षीय भाषणे खंड द सरा, पषृ्ठे ४२१ ते 
४२५, महाराष्र साणहत्य पणरषद, पुिे, १९७२.  
 
क्षीरसार्र श्री. के., ‘हरवले आहे : मराठीचे मराठीपि [अनोळखी मराठी]’ मिाराष्ट्र टाइम्पस [दैणनक], णद. ६ 
मे १९७९.  
 
क्षीरसार्र श्री. के., ‘मराठी भाषेचे सरकारी णशफपकार,’ य गिाणी [माणसक], नोव्हेंबर-णिसेंबर १९७.  
 
हुजूरबाजार र्ो.शां., ‘अजोि की बेजोि’ वाचकाांच्या पिव्यवहारातील एक पि : मिाराष्ट्र टाइम्पस [दैणनक], 
णदनाांक २.९.१९८०.  
 
  



 
अनुक्रमणिका 

 

हिदी संदभांची सूची  
 
र्ोसावी कृष्िकुमार, ‘सरकारी अनुवाद,’ सांपादकीय लेख, अि िाद [िैमाणसक], वषग ८ : अांक १, पषृ्ठ ३ ते ७ 
जुलै-सप्टेंबर, १९७१.  
 
ठाकुरदास, ‘प्रयुल्क्त की सांकफपना और कायालय सहदी’ हिदी का सामानजक संदभस, [सांपा] – रवींद्रनाथ 
श्रीवा्तव, पृष्ठे २७० ते २८१, कें द्रीय सहदी सां्थान, आर्रा, १९७६.  
 
णतवारी भोलानाथ, ‘अनुवाद क्या है?’ अि िाद [िैमाणसक], पषृ्ठे १६ ते १८, णसद्धाांत णवशषेाांक : वषग ८-९, अांक 
४-१, एणप्रल १९७२-सप्टेंबर १९७२.  
 
णतवारी भोलानाथ, ‘अनुवाद के प्रकार’ अि िाद [िैमाणसक], पषृ्ठे २३ ते ३२, णसद्धाांत णवशषेाांक : वषग ८-९, अांक 
४-१, एणप्रल १९७२-सप्टेंबर १९७२.  
 
णतवारी भोलानाथ, ‘प्रयोजन मूलक सहदी’ प्रयोजि मूलक हिदी, पषृ्ठे १५ ते १८, कें द्रीय सहदी सां्थान, आर्रा, 
१९७५.  
 
दफ्तुआर सुरेन्सद्रनारायि, ‘सरकारी कायालयों सहदी का अणखल भारतीय ्वरूप,’ अि िाद [िैमाणसक], पषृ्ठे 
१६ ते २०, वषग ८, अांक २, आक्टोबर ते णिसेंबर १९७१.  
 
नायक रमाप्रसन्न, ‘सरकारी कामकाज में सहदी,’ पषृ्ठे १ ते ६, अनखल भारतीय राजभाषा संमेलि-स्मारीका, 
१९७८.  
 
णमश्र णवद्याणनवास, ‘प्रयोजन मूलक सहदी : उदे्दश और कायगसीमा’, प्रयोजि मूलक हिदी, पषृ्ठे १९ ते ९३, कें द्रीय 
सहदी सां्थान, आर्रा, १९७५.  
 
रघुवीर, ‘पाणरभाणषक शब्द,’ ४ नोव्हें. १९६२ रोजी णदल्ली णवद्यापीठात केलेले भाषि, अि िाद [िैमाणसक], पषृ्ठे 
९ ते १४, पाणरभाणषक शब्दावली णवशषेाांक, वषग ९ : अांक २-३, आक्टोबर १९७२ ते माचग १९७३.  
 
लोणहया राममोहन, भाषा, नवसहद प्रकाशन, हैदराबाद, १९६५.  
 
सांसदीय राजभाषा सणमती, जिता के नलये प्रश्िािली, १९७६.  
  



 
अनुक्रमणिका 

 

इंग्रजी संदभांची सूची  
 
Albrow Martin, Bureaucracy, Pall Mall Press, London, 1970.  
 
Anon Historical Selection from Baroda State Records, Volume 3-1790-1798 (बिोदे राज्य 
दप्तरातील ऐणतहाणसक वेचे – खांि णतसरा – १७९०-१७९८), State Records Department, Barod State 
press, 1936  
 
Anon, Report of official Language Communication, Govt. of India, 1956.  
 
Anon, The Encyclopedia Americana, Volume 9, International edition, Americana Corporation, 
1969.  
 
Anon, ‘Half-baked laws,’ editorial, Nagpur Times (daily), 28th December 1979.  
 
Ayyer Bhasker, ‘Management Gobbldygook’ Indian Express (daily) dt. 10.12.1983.  
 
Bolinger Dwight, Aspects of Language, second edition, Harcourt Brace Jovanorich Inc, 1975.  
 
Catford J.C., A Linguistic Theory of Translations, Oxford University Press, Reprinted 1967.  
 
Chester I. Barnard, Functions of the Executive, Seventh printing, Cambridge-Massachusetts 
Harvered Univercity Press, 1966.  
 
Connolly, Francis and Sears Donalt, The sentence in context, Harcourt Brace World Inc., 1959.  
 
Cooper Bruce M., Writing Technical Reports, Pelican Original, Penguin Books Ltd, 1975.  
 
Crystal David, What is Linguisitics, Third Edition, Edward Arnold (Publishers) Ltd, 1954.  
 
Crystal David and Dereck Davy, Investigating English Style, LongmandGroup Ltd. (Longman 
paperback), 1976.  
 
Dale Philip S., Language Development : Structure & Function, Second edition, Holt Rinehart 
and Winston, 1976.  
 



 
अनुक्रमणिका 

 

Drucker Peter, ‘Information, Communication and Understand,’ Technology, Management and 
Society, Pan BooksLtd, 1972.  
 
Eills J. and Ure J.N., “Language Varieties : Register’ Edi. in chief A. R. Meetam, Encylopedia of 
Linguisitics, Information and Control, pp. 251-258, Pergamon Press Ltd., 1969.  
 
Fishman J.A., ‘Sociology of Language’, Essays selected and introduced by Anwar S.Dil, 
Language in Socio-cultural Change, pp.1-15, Stanford University Press, California, 1972.  
 
Flesch Rudolf, The Art of Plain Talk, Harper and Brothers Publishers, New York and London, 
1946.  
 
Flesch Rudolf, The Art of Readable Writing, Harper and Brothers Publishers, New York, 1949.  
 
Flesch Rudolf, How tobe brief : An Index to Simple Writing, Harper and Row Publishers, New 
York and Evanstor, 1962.  
 
Flower F.D, Language and Education, Longmans, Green and Co. Ltd., 1966.  
 
Forster Leonard, ‘Translation : An Introduction,’ Aspects of Translation : Studies in 
Communication 2, Martin Secker and Warburg Ltd., 1958.  
 
Gladden E.N., Essentials of public Administration, Second edition, Staples Press Limited, 
London, 1958.  
 
Gowers Earnest, The Complete Plain Words, second edition, Revised By Bruce Fraser, 1973, 
The English Language Book Society and Penguin Books, Reprinted in 1975.  
 
Gunning Robert, The Technique of Clear Writing, McGraw-Hill Book Company Inc., Eighth 
printing, 1958.  
 
Halliday M.A.K. et al, The linguistic Sciences and Language Teaching, English language Book 
Society and Longman Group Ltd, 1964, First edition Published for E.L.B.S., 1970.  
 
Halliday M.A.K., 1974, Cited by B. Krishnamurti (19778) at seminar, on “Modernization of Indian 
Language in new media” at Hyderabad.  



 
अनुक्रमणिका 

 

Hammarstorm Goran, Linguistic Units and Ites, Springer-Verlage Berlin, Heidelberg, New York, 
1976.  
 
Hasan R. ‘Code, Register and Social dialect,’ Class, Codes and Control : Vol.2, Applied Studies 
towards a Sociology of language, pp. 253-292, Routledge and Kegan Paul, London and Boston, 
1973.  
 
Hymes D.H., ‘On Communicative Competence,’ Sociolnguistic, Edited by Pride and Holmes, 
Penguin Education, 1972.  
 
Hyneman C.S., Bureaucracy in a Democracy, Harper and Brothers, New York, 1950.  
 
Jagat Narain, ‘Coining of Departmental Terminology’, Shabdavali Patrika, Quarterly Journal of 
Terminology, Vol. No.1, July-September, 1968.  
 
Kalelkar N.G., ‘Language and Planning : Concept and Problems,’ Bulletin of the Deccan College 
Research Institute, Poona, Vol. XXVIII, 1966-67, PP.5-11-1968.  
 
Katre S.M., ‘The Official Language and the National Languages of India,’ Language and society 
in India, pp. 165-177, Indian Institute of Advanced Study, Simla, 1969.  
 
Khubchandani L.M.A., discussion after the talk of D.P. Pattanayak on ‘Linguisitcs and 
Translation,’ Bulletin of the Deccan College Research Institute, Poona, Vol. XXVIII, 1966-67, 
Poona, 1968.  
 
Kulkarni S.B., Manual of Drafting, Govt. of Maharashtra, 1965.  
Lehmann Winfred, Historical Linguistics; An Introduction, Second Indian Reprint, 1973, Oxford 
and 1 BH Publishing Co., New Delhi, 1973.  
 
Leyton A.C. The Art of Communication, Pitman Publishing, Pitman paper back, 1968.  
 
Lyons John, Semantics-Vol.2, Cambridge University Press, 1977.  
 
Maverick Maury, ‘The case against Gobbledygook’ Reprinted in the The Art of plain Talk, 1946, 
pp.123-130 by Flesh Rudolf, as is appeared originally in New York Times Magazine – May 21, 
1944.  



 
अनुक्रमणिका 

 

Nida E.A., ‘Science of Translation,’ pp.79-101, Language Structure & Translation essays by 
Eugene Nida, Selected and Introduced by Anwar S.Dil, Stanford University Press, Stanford, 
California, 1975.  
 
Pandit P.B., ‘Logistics of Language Development,’ Language and Society in India, pp.112-117, 
Indian Institute of Advanced Study, Simla, 1969.  
 
Partridge Eric, ‘Jargan,’ Encyclopedia Americana, Vol 15, P. 846, Americana Corporation, 1969.  
 
Prasd G.K., Bureaucracy In India : A sociological Study, Sterling Publishers Ltd., New Delhi, 
1974.  
 
Prasad B.N., ‘Adoption and Adaptation of National Terminology in Regional Language,’ 
Shabdavali Patrika, Quarterly Journal of Terminology, Vol. No.1, July-September, 1968.  
 
Reid, Cited by Ellis J. and Ure J.N., 1969, ‘Language Varieties : Register,’ p.254, Encyclopedia 
of Linguistics, Information and control, Pergamon Press Ltd, 1969.  
 
Srivastava R.N et al, Evaluating communicability in Village Settings Part I, UNICEF, New Delhi, 
October 1978.  
 
Srivastava R.N et al, Evaluating communicability in Village Settings Part II, UNICEF, New Delhi, 
October 1978.  
 
Trudgill Peter, Socio-linguistics : An Introduction, Penguin Book Ltd. 1974.  
 
Wills, Hulon – Structuer, Style and usage-Rhetoric and Reasoning, Third edition, Holt, Rinehart 
and Winston Inc., 1973. 


