
प�रचय  

  ‘मराठ	 अ�यास क� ि’ हे मराठ	 भाषा, समाज आ�ण संःकृती �ांसाठ	 �वधायक चळवळ उभा# 

पाहणाढया काय%क&या'चे संघटन आहे. महारा+ारा,याची ःथापना झा/यानंतर मराठ	ला लोकभाषा, 

2यवहारभाषा आ�ण 3ानभाषा 4हणून मानाचे ःथान िमळेल असे ःव7न आपण पा8हले. मराठ	 माणूस 

या रा,यातच न2हे तर जगभर ःवत::या कतृ%&वाचा ठसा उमटवेल अशी आशा बाळगली. मराठ	 

संःकृतीचा भ�वंयकाळ हा ित:या इितहासाइतकाच देद@7यमान असेल असे गज%त रा8हलो. ू&यBात 

�ःथती काय आहे ?  

  लोकभाषा, 2यवहारभाषा आ�ण 3ानभाषा 4हणून मराठ	चे वेगान े उ:चाटन होत आहे. 

िशBणा:या माCयमापासनू Dयाय2यवहारात/या मराठ	पय'त सव%च Bेऽांत मराठ	ला ितचे मानाचे 

ःथान आपण िमळवनू देऊ शकलो नाह@. 3ानभाषा होGयाची लढाई मराठ	 हर/यातच जमा आहे असा 

िनराशेचा ःवर वाढू लागलाय. देश�वदेशात मराठ	 माणसांनी कJतK िमळवली. पण ह@ समLृ@ मराठ	 

समाजा:या तळ:या घटकांपय'त अजूनह@ पोचलेली नाह@. समLृ@चे दरवाजे ,यां:यासाठ	 खलेु झालेत, 

अशांपकैJ बहतेकांु ना मराठ	 भाषा, संःकृतीशी फारसे देणेघेणे रा8हलेले नाह@. जागितकJकरणा:या 

रेQयात मातभृाषा वगैरे जनुाट गोRीं:या फंदात न पडता 2य�Tगत उ&कषा%कडे लB Uावे अशी भूिमका 

ते सव% ूसारमाCयमांतून आमहाने मांडत आहेत. रा,यकतW, नोकरशहा, अिभजनवगा%पकैJ अनेकजण 

&यात सामील आहेत. दसर@कडेु  बहजनु समाज ूगती:या न2या संधींचा शोध Xयायचा कJ आपली 

भाषा, समाज यां:याशी िनYा राखायची या काऽीत सापडला आहे. प�रणामी मराठ	:या ूZांवर कोणी 
आ�ण कसे लढायचे असा ूZ िनमा%ण झाला आहे. मराठ	 अ�यास क� िा:या पढुाकाराने सु# झालेली 

चळवळ हे या क[ड@वरचे उ\र आहे असा आ4हाला �व]ास आहे.  

  अ�यासातून िसL झालेली �वधायक चळवळ हे मराठ	 अ�यास क� िाचे ःव#प आहे. 
ूित8बया&मक आ�ण ूतीका&मक पLतींनी आदंोलन चालवनू मराठ	 भाषा, समाज आ�ण 

संःकृतीपढु@ल ूZ सुट/यासारखे वाटतील. पण सनदशीर मागा%ने, िचकाट@न ेकेले/या पाठपरुा2याची 

सोबत &याला नसेल तर हे यश ता&कािलक ठरेल. संयुT महारा+ा:या ःथापनेनंतर मराठ	साठ	 

िनमा%ण झाले/या �व�वध राजकJय चळवळ@ंतून या धो_याची ूिचती आप/याला आलीच आहे. 

4हणूनच या नंतर:या काळात मराठ	ची चळवळ न2या पायावर उभी राहायला हवी. 

 मराठ	कारण हे या न2या चळवळ@ला आ4ह@ 8दलेले नाव आहे. मराठ	 भाषा, समाज आ�ण 

संःकृतीचे अथ%कारण, राजकारण, संःकृतीकारण यांचा समम वेध 4हणज ेमराठ	कारण. मराठ	ची ह@ 

आज:या काळाची, आज:या पीढ@ची चळवळ आहे. आजवर मराठ	ची आंदोलने ,या वचैा�रक 

आधारावर पोसली गेली &यापेBा अिधक 2यापक भूिमकेने मराठ	:या ूZांचा पाठपरुावा केला पा8हजे. 

या भूिमकेतून ‘मराठ	 अ�यास क� ि’ काम करत आहे. 

 महारा+ात/या सव% राजकJय पBांना, घटना&मक यंऽणांना मराठ	:या ूZांवर भूिमका 

Xयायला भाग पाडणे, क� ि आ�ण रा,य शासना:या मराठ	�वरोधी धोरणांना ससंद@य, �बगरससंद@य 

मागा'नी बदल घडवनू आणGयासाठ	 जनमत उभारणे आ�ण आज अिभजनां:या वतु%ळात 8फरत 
राहणाढया मराठ	:या जतन, संवध%ना:या चळवळ@चे लोकल`यात #पांतर करणे हे आमचे Cयेय आहे.  



 वचैा�रक आ�ण �ववकेJ भूिमका, �व�वध �वषयांचा सखोल अ�यास क#न मांडले/या 

उपाययोजना आ�ण &या उपाययोजनांवर आधा�रत कृितलआयी चळवळ ह@ ‘मराठ	 अ�यास क� िा’:या 

काय%पLतीची विैशंQये आहेत. या भूिमकेतून उ�या रा8हले/या चळवळ@ला वळेूसंगी राजकJय 

ल`याचे ःव#प आले तर आ4ह@ मागे हटणार नाह@. 8कंबहनाु  एक 8दवस या चळवळ@ला तसे 2यापक 

#प येईल असा आ4हाला �व]ास आहे.  

 अ�यास क� िाची रचना ह@ कृितगटांवर आधा�रत आहे. ू&येक कृितगट हा &या &या 

�वषयावर:या ूZांचा सखोल अ�यास क#न &यावर@ल श_य असले/या उपायांची मांडणी समाजातील 
संबिंधत गटांपढेु करत  असतो. समाजात �व�वध ःतरांवर चचा% घडवून एक 2यापक कृितआराखडा 

तयार करGयावर भर असतो. &या कृितआराखcयाूमाणे �विशR कालमया%देत िनणा%यकपणे एखादा 

ूZ   सोडवGयासाठ	 �व�वध सामा�जक, राजकJय, ूशासकJय ःतरांवर पाठपरुावा करणे हे एक 

महdवाचे काय% असते. या ूयeांतून सव% थरांतला, महारा+ातला आ�ण बहृDमहारा+ातला मराठ	 

माणूस जोडला जाईल. सयंुT महारा+ा:या आंदोलनात जसं सव%ःव पणाला लावनू मराठ	 जनता 

उतरली आ�ण राजस\ा, धनस\ेला आ2हान देऊन आपण मंुबईसह महारा+ िमळवला. आज तो 

महारा+ 8टकवGयाचे आ�ण घडवGयाचे आ2हान आप/यापढेु आहे. एका अथा%ने मराठ	कारणाचा हा 

लढा 4हणजे संयुT महारा+ासाठ	चा दसराु  लढा आहे. आज वातावरणात 8कतीह@ िनराशा, पराभूतता 

दाटनू  आली असली तर@ मराठ	 माणसा:या �ववकेशTJ:या, समहूशTJ:या जोरावर आपण सगळे हे 

िनणा%यक युL �जंकू असा आ4हाला �व]ास आहे. या ल`यासाठ	 सव%ःव पणाला लावGयाची हमी ह@च 
मराठ	 अ�यास क� िाची ओळख आहे, सदो8दत असणार आहे.      
  

‘मराठ	 अ�यास क� िा’चे कृितगट 

१. मराठ	 मा8हती कोष  

मराठ	 भाषा व संःकृती यां:या संवध%नासाठ	 काय%रत असले/या व काय% क# इ�:छणाढया 2यTJ, 
संःथा तसेच उपलiध साधनसाममी यांची मा8हती, आकडेवार@ यांचे एकऽीकरण करणे.  

गटूमखु  - संतोष आमे – ९३२४२७३५०५ – santosh@marathivikas.org  

२. मराठ	 संशोधन ूक/प  

मराठ	 भाषा �वषयक ूZांसंबधी संशोधन, सवWBण ूक/प ःवतंऽपणे व सहकाया%ने राब�वणे. �ा 

संशोधनाचा मराठ	:या �वकासासाठ	 उपयोग क#न घेणे.  

गटूमखु  - राममोहन खानापूरकर – ९८२००४००६६ - rammohan@marathivikas.org    

३. मराठ	 �वUाजगत  

शालेय व उ:च िशBणातील मराठ	 भाषेचे ूZ समजून घेऊन मराठ	चा िशBणाचे माCयम 4हणून 

वापर वाढवGयासाठ	 ूयe करणे.  

गटूमखु  - वीणा सानेकर – ९८१९३५८४५६- veena@marathivikas.org 

४. मराठ	 अथ%कारण  



रोजगार,2यवसाय, उUोगBेऽातील मराठ	:या वापराला चालना देणे. &यासाठ	 िशBण, कला, 2यवहार, 

उUोग, ूसारमाCयमे इ&याद@ Bेऽांतील 2यTJंचे, संःथांचे ूZ समजून घेणे, &यांना एकऽ आणणे 

उUोग Bेऽातील 2यवसायांचे, 2यवहारातील अनेक Bेऽांचे अ�यासबम/ूिशBण मराठ	त आणणे.  

गटूमखु  - चेतन िचऽ े- ९८६०६३४०५३ - chetan@marathivikas.org  

५. मराठ	 संःथा  

महा�वUालयांची-�वUापीठांमधील मराठ	 �वभाग/वाङमय मंडळे व इतर भाषा-सा8ह&य संःथा यां:यात 

समDवय साधून मराठ	:या संवध%नाचे उपबम राबवणे.  
गटूमखु  - गीता मांजरेकर – ९७७३३२५३१५ - geeta@marathivikas.org  

६. मा8हतीचा अिधकार  

मा8हती:या अिधकाराचा वापर क#न रा,यात मराठ	:या वापराची वःतु�ःथती जाणून घेणे व 

&याआधारे शासनावर मराठ	:या     वापरासाठ	 दबाव आणणे.  

     गटूमखु  - शरद गोखले – ९८६९४४४७५७ – sharad@marathivikas.org  

७. संगणकJय मराठ	 व मा8हती तंऽ3ान  

मराठ	 भाषेला अ&याधुिनक मा8हती तंऽ3ानाची जोड देणे. महाजालावर@ल �व�वध साधनां:याtारे 

मराठ	चा ूसार करणे.  सव%सामाDय जनतेला संगणकावर मराठ	:या वापराचे ूिशBण देणे.  

  गटूमखु  - सुशाDत देवळेकर - ९७६९८ ३५३१० – sushant@marathivikas.org  

मराठ	 अ�यास क� िाचे काय% – एक u�RBेप 

 

एकाएकाएकाएका वषा%:यावषा%:यावषा%:यावषा%:या कालावधीतकालावधीतकालावधीतकालावधीत मराठ	मराठ	मराठ	मराठ	 अ�यासअ�यासअ�यासअ�यास क� िानेक� िानेक� िानेक� िाने यशःवीपणेयशःवीपणेयशःवीपणेयशःवीपणे राबवलेलेराबवलेलेराबवलेलेराबवलेले काय%बमकाय%बमकाय%बमकाय%बम –  

१.      युिनकोड वाप#न संगणकावर मराठ	तून 2यवहार 2हावा यासाठ	 महारा+ शासन, ःथािनक 

ःवरा,य संःथा यां:याशी संपक%  साधून अंमलबजावणीसाठ	 पाठपरुावा.  

२.      मराठ	 शाळां:या सBमीकरणासाठ	 कृितआराखडा तयार क#न शासनाकडे पाठपरुावा.  
३.      पदवी आ�ण पद2युतर पातळावर:या मराठ	:या िशBणाचे �वःतार@करण 2हावे यासाठ	 

महारा+ात/या �व�वध �वUापीठांकडे ूःताव सादर. काह@ �वUापीठांमCये अंमलबजावणीला सुvवात.  

४.      �ज/हा व तालकुा पातळ@वर:या Dयायालयांचे मराठ	करण यशःवी 2हावे यासाठ	 संगणकJकरण 

व इतर आघाcयांवर पाठपरुावा.  

५.      घटने:या कलम ३४८(२) ूमाणे मराठ	 ह@ मंुबई उ:च Dयायालयाची ूािधकृत भाषा 2हावी 

यासाठ	 शासन व मंुबई उ:च Dयायालयाकडे पऽ2यवहार.  

६.      मा8हती:या अिधकाराचा वापर क#न क� ि शासनाची काया%लये, बwका, मोबाईल कंपDया व इतर 

संःथांमCये मराठ	:या वापरांसबंंधी पऽ2यवहार. िमळाले/या मा8हती:या आधारे संबिंधत यऽंणांना 

मराठ	चा वापर करGयास भाग पाडणे.  

७.      �वUापीठे व संलxन महा�वUालयांमCये मराठ	 भाषा आ�ण वाyय मंडळे अिनवाय% होऊन &यांना 

ःथायी िनधी उपलiध 2हावा यासाठ	 यशःवी पाठपरुावा.  



  ८.      �व�वध 2यावसाियक अ�यासबमां:या मराठ	करणासाठ	 �वUापीठं व शासनाकडे पाठपरुावा. 

मुंबई �वUापीठा:या बीएमएम (बचॅलर ऑफ मास मी8डया) अ�यासबमाचे मराठ	करण यशःवी. 

  ९.      मराठ	साठ	 इ�Dःब7टचा कळफलक सव%माDय 2हावा, एम.एस.सी.आय.ट@. :या 

अ�यासबमात युिनकोड आ�ण मराठ	चा  अिनवाय%पणे समावेश 2हावा यासाठ	 महारा+ 3ान 

महामडंळाकडे पाठपरुावा.        
               

काय%कार@ मंडळ 

                                                  संपक%                                                     ई-मेल  

अCयB    ूा.द@पक पवार                 ९८२०४ ३७६६५                            deepak@marathivikas.org 

उपाCयB   डॉ. ूकाश परब              ९८९२८ १६२४०                            prakash@marathivikas.org 

काय%वाह    राममोहन खानापरूकर     ९८२०० ४००६६                             
rammohan@marathivikas.org 

कोषाCयB   ूा. वीणा सानेकर           ९८१९३ ५८४५६                            veena@marathivikas.org 

 

  सदःय         

शरद गोखले  ९८६९४ ४४७५७                            sharad@marathivikas.org 

सुशाDत देवळेकर  ९७६९८३५३१०                             sushant@marathivikas.org 

ूा.गीता मांजरेकर  ९७७३३ २५३१५                            geeta@marathivikas.org 

संतोष आम े  ९३२४२ ७३५०५  santosh@marathivikas.org                  

           


