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भाषांतर - गरज व �यवसाय संधी  

डॉ. सु. �व. रानडे 

आंतररा�ीय �ःथती 

हे आपणास मा�हत आहे का ? 

१. भाषांतराचा दर आंतरा�ीय बाजारपेठेत श"दाला ३ ते ५ &पये आहे. 

२. (यावसाियक लेखक व भाषांतरकार तासाला ३० ते ६५ डॉलर (सुमारे १२०० ते २५०० &.) एवढ1 फ3 

आकारतात. 

३. एका फुलःकेप पानातील मजकुराचे भाषांतर कर5यास २५० डॉलर फ3 आकारली जाते. 

४. जा�हरातीतील मजकुरासाठ7 यापे8ा �कतीतर1 जाःत पैसे दे5यास (यावसाियक तयार असतात. 

५. ’घो= रायट1ंग’ @हणजे दसA याु Bया ( नेते, उDोगपती इFयाद1 ) नावावर िल�हणे, यामGयेह1 मानधन खपू 

जाःत असते. 

५. वतJमानपऽे, मािसके, वेबसाईट, पुःतके ूकािशत करणाA या (यावसाियकांना भाषांतरकारांची गरज लागते. 

भारतातील लेखन�यवसाय  

भारतात अजून सा�हFय लेखनाला फारसे महFव �दले जात नाह1. नवो�दत लेखकाला चांगली कथा, क�वता वा 

अOय लेखाBया ूिसP1साठ7 ूकाशकांची मनधरणी करावी लागते. सवJ हQक �वकूनदेखील लेखकाBया हातात 

पानाला ३० ते ५० &पये एवढे कमी मानधन िमळते. हौसेपोट1 ःवत:ची पदरमोड कUन एखाDा लेखकाने 

ःवखचाJने पुःतक ूिसP केले तर1 Fयाला ते पुःतक �वकणे दरापाःत होतेु . भेट1दाखल पुःतके वाटन ू

लेखकाला आपली हौस भागवावी लागते. Fयामुळे लेखन हा (यवसाय @हणून कोणी ःवीकाU शकत नाह1. 

आंतररा�ीय बाजारपेठॆत माऽ लेखनाला फार महFव आहे व चांगWया लेखकाला आपWयाकडWयासारखी केवळ 

ूिसP1 व मान न िमळता उXम धनूाYी होऊ शकते.  
 

सGया इंमजी िश8ण प�हलीपासून दे5यास सु&वात झाली आहे. इंमजीत ूा�व5य िमळ�वWयास आज 

इं]जिनअर वा वैDक3य पदवीधारकांना जे महFव आहे तेवढेच महFव इंमजीत लेखन (यवसाय करणाA यास िमळ ू

शकेल. मग अशा �वDा^या_नाह1 परदेशात मागणी येईल. भारतात इंमजी सा�हFयाचे भारतीय भाषेत भाषांतर 

कर5यास भरपूर वाव आहे. कारण बहरा�ीयु  व भारतातील मो`य़ा उDोगांना FयांBया उFपादनांची ःथािनक 

भाषेत जा�हरात कर5यास, मा�हतीपऽके व िनयमपुःतके बन�व5यासाठ7 भाषांतरकारांची गरज लागते. 
 
 

भारतातील जे उDोग व (यवसाय आतापय_त ःथािनक बाजारपेठेवर अवलंबून होते Fयांना या ौीमंत 

ःपधJकांपासून धोका िनमाJण झाला आहे. Fयावर मात कर5यासाठ7 Fयांना आपWया उFपादनांBया दजाJत व 
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सेवेत सुधारणा करा(या लागतील. पण Fयाबरोबरच परराcयातील व परदेशातील माहकांपय_त पोहोच5यासाठ7 

Fयांनी इंमजीचा आधार घे5याची आवँयकता आहे. ःथािनक उFपादने व (यवसाय यांBया मा�हतीच ेइंमजीत 

भाषांतर कर5यास यामुळे ूोFसाहन िमळन आंतररा�ीय बाजारपेठेू त ःथान िमळ�वणे येथील उDोगांना शQय 

होईल. आज भारतीय भाषेतील लेखक अनेक असले तर1 इंमजीत लेखन करणाA या (यe3 हाताBया बोटावर 

मोज5याइतपत कमी आहेत. ह1 ]ःथती बदलणे जUर आहे. 
 

मराठ7तील अपार सा�हFयसंपदा जागितक ःतरावर पोहोच�व5यासाठ7 Fयाचे अOय भाषांत भाषांतर वा &पांतर 

होणे आवँयक आहे. महारा�ाबाहेर राहणारे मराठ7 बांधव हे कायJ अिधक सुलभतेने कU शकतील कारण Fयांना 

मराठ7 सा�हFयाची जाण असतेच िशवाय ःथािनक भाषा व ितची वैिशं`ये माह1त असतात. असे भाषांतर 

मो`या ूमाणावर झाले तर मराठ7 सा�हFय सवJदर पोहोचेल व Fयाचा येथील सा�ह]Fयकांना फायदा होईलू . 

मराठ7 सा�हFय अिधक समPृ हो5यासाठ7 इतर भाषांतील सा�हFयाचे मराठ7त भाषांतर वा &पांतर करणे तर 

महारा�ाबाहेर राहणाA या मराठ7 बांधवांना अिधक सोपे जाईल. युिनकोड अ8रसंच वापUन संगणकावर मराठ7 

मजकूर िल�हणे सोपे झाWयाने आज इंटरनेटवर फार मो`या ूमाणावर लोक आपले �वचार मराठ7तून (यe 

कU लागले आहेत. िन]hत योजना व योiय (यासपीठ िमळाले तर केवळ अिभूाय, गjपा वा चचाJ 

एवkयापुरताच याचा उपयोग न राहता Fयायोगे मराठ7 सा�हFयात मोलाची भर पडू शकेल. मायमराठ7 या 

संकेतःथळावर या उlेशाने ःवतंऽ भाषांतर �वभाग सुU कर5यात येत आहे. महारा�ाबाहेर राहणाA या मराठ7 

लोकांचे सब3य सहकायJ िमळाले तर ते FयांBयासकट सवा_नाच लाभदायक ठरेल. 

या कायाJला (यावसाियक संदभJह1 आहे. आज जागितक3करणामुळे जा�हरात व ूसारमाGयमांसाठ7 मराठ7त 

लेखन व भाषांतर कर5याची गरज वाढली आहे. म�हला, �वDाथn व िश8कांना याoारे आिथJक लाभ 

िमळ�व5याBया अनेक संधी उपल"ध झाWया आहेत. सGयाBया जागितक3करणाBया युगात 

मराठ7 सा�हFय व उDोग यांBया ूगतीसाठ7 मराठ7चे इंमजीमGये भाषांतर कर5याचा (यवसाय वPृ1ंगत हो5याची 

गरज आहे. pानद1प आपWया मायमराठ7 डॉट कॉम या संकेतःथळावर असा �वभाग सुU कर1त आहे. असे 

कायJ (यवसाय @हणून करणाA या परदेशातील काह1 मराठ7 (यe3ंनी यात सहभागी हो5याचे व नवो�दतांना सवJ 

ते मागJदशJन कर5याचे माOय केले आहे. 
  


