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ब कंग े ामधील भाषा वषयक धोरणाकडे महारा ात पूण दुल  
- सलील कुळकण  

 

ाहकांना स म व पारदश  प तीने सेवा पुर व या या ीने इतर कुठ याह  उ ोगा माणे बँकांनीसु ा 
थािनक भाषा, सं कृती, र ित रवाज इ याद ंचा अ यास क न लोकांशी संवाद साधणे अ यंत मह वाचे 

आहे. भारताची रा यघटना, भाषा वषयक धोरण आ ण यासंबंधातील व वध कायदे यां या आधारावर 
रझ ह बक वेळोवेळ  सव अनुसूिचत (शे यू ड) बकांना मागदशनपर सूचना देत असते. परंतु रझ ह 
बके या मागदशनपर त वांची अंमलबजावणी सु ा वेगवेग या रा यांम ये कमी-अिधक माणात होत 
असते आ ण वशेषत: महारा ात थािनक भाषे वषयी या िनयमांची अंमलबजावणी फारशा गंभीरपणे 
केलेली आढळत नाह . 
अशा प र थतीत इतर भारतीय रा यां माणेच महारा ातह  बकांनी सव भाषा वषयक कायदेशीर तरतुद ंचे 
पालन करावे यासाठ  आपण काय क  शकतो? केवळ क सरकार, रा यशासन, रझ ह बक इ याद  
सं थांवर अवलंबून राहून यात फारसा काह  फरक पडेल असे वाटत नाह . सामा य जनतेनेच आपले 
औदािस य आ ण मरगळ झटकून टाकून सव बकांना तसेच सव कायदेशीर यं णांना काय ाचे श दश: व 
भावाथशः (in letter and spirit) पालन कर यास भाग पाडले पा हजे.  

 

ा ता वक 
गे या काह  वषात भारताम ये बॅक ंग े ाचा फार मो या माणात व तार झाला आहे. बका पुरवीत 
असले या व वध सु वधा आ ण योजनां यामुळे यांचा देशा या व वध देशातील गर बांपासून ीमंतांपयत 
अशा को यवधी ाहकांशी संबंध येत असतो. आज केवळ नागर  भागातच न हे तर इतर उपनागर  व 
ामीण भागातह  बकांचा ाहक मो या माणात पसरला आहे. ाहकांना स म व पारदश  प तीने सेवा 

पुर व या या ीन े इतर कुठ याह  उ ोगा माणे बँकांनीसु ा थािनक भाषा, सं कृती, र ित रवाज 
इ याद ंचा अ यास क न लोकांशी संवाद साधणे अ यंत मह वाचे आहे. याच हेतूने भारताची रा यघटना, 
भाषा वषयक धोरण आ ण यासंबंधातील व वध कायदे यां या आधारावर रझ ह बक वेळोवेळ  सव 
अनुसूिचत (शे यू ड) बकांना मागदशनपर सूचना देत असते. परंतु रझ ह बके या मागदशनपर त वांची 
अंमलबजावणी सु ा वेगवेग या रा यांम ये कमी-अिधक माणात होत असते आ ण वशेषत: महारा ात 
थािनक भाषे वषयी या िनयमांची अंमलबजावणी फारशा गंभीरपणे केलेली आढळत नाह . अथात अशाच 
कार या इतर काय ां माणे याबाबतीतह  महारा  रा य शासनाचा अनु साह आ ण सामा य मराठ जनांचे 

औदािस य व िनरिभमान हेच गुण (?) ाला मु यत: कारणीभूत आहेत.  

आता अशा प र थतीत इतर भारतीय रा यां माणेच महारा ातह  बकांनी सव भाषा वषयक कायदेशीर 
तरतुद ंचे पालन करावे यासाठ  आपण काय क  शकतो? केवळ क सरकार, रा यशासन, रझ ह बक 
इ याद  सं थांवर अवलंबून राहून यात फारसा काह  फरक पडेल असे वाटत नाह . सामा य जनतेनेच 
आपले औदािस य आ ण मरगळ झटकून टाकून सव बकांना तसेच सव कायदेशीर यं णांना काय ाचे 
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श दश: व भावाथशः (in letter and spirit) पालन कर यास भाग पाडले पा हजे. आप याला हे सव सनदशीर 
मागाने सा य क न यायचे असेल तर यासाठ  थम ब कंग े ातील भाषां या संबंधातील सव कायदे, 
यां या मागील उ ांसह व योजनांसह, आपण नीट समजून घेतले पा हजेत, यामधील थािनक भाषेचे 

अिधकार आपण यव थतपणे जाणून घेतले पा हजे आ ण ते आपण दुस  यांना पटवून देऊ शकलो पा हजे.  

ब कंग े ातील भाषा वषयक कायदे समजून घे याआधी थम आपण भारताची रा यघटना आ ण इतर 
व वध कायदे यां या ारे िन त केलेले भाषा वषयक धोरण ांची पा भूमी थोड यात तपासून पाहू आ ण 
मग यावर आधा रत असलेले रझ ह बकेचे िनयम व मागदशक सूचना आपण पडताळून पाहू.  

 

भारता या रा यघटनेवर आधा रत सवसामा य भा षक धोरण 

१. भारता या रा यघटनेन े हंद  कंवा इतर कुठलीह  भाषा  ’रा भाषा’ हणून घो षत केलेली नाह . 
हणजेच भारताला कुठलीह  एक  रा भाषा नाह .  

२. रा भाषेची प  या या कर या या ऐवजी रा यघटनेने आठ या प रिश ात देशातील मह वा या 
भाषांची याद  दलेली आहे. याम ये देशातील सव रा यां या मुख भाषांचा समावेश आहे. देशाला एक 
रा भाषा नसली तर ह  घटने या आठ या प रिश ात नमूद केले या सवच भाषा रा भाषे या समतु य 
समज या जा यात असा संकेत मानला जातो.  

३. क सरकार या देशभर पसरले या व वध कायालयामधील अंतगत संवादाम ये व यवहाराम ये 
सुसू ता असावी या ीने क सरकार या अंतगत यवहारांसाठ  हंद  आ ण याचबरोबर इं जी या अिधकृत 
भाषा हणून ठरव या गे या आहेत. इथे अिधकृत भाषा (ऑ फिशयल ल वेज) या श दाचा अथ 
क सरकारची कायालयीन (ऑ फस या) कामकाजाची भाषा एवढाच मया दत आहे आ ण जनतेशी संबंिधत 
अशा इतर कुठ याह  ीने या दोन भाषांना इतर घटनामा य भाषांपे ा अिधक अिधकार नाह त. ( वशेषतः 
इं जी भाषेचे थान तर देशा या जनते या संदभात इतर घटनामा य भारतीय भाषांपे ा गौणच आहे.)  

४. क सरकारची कायालये संपूण देशभर व वध रा यांम ये पसरलेली आहेत. तेथील जनतेशी संवाद 
साध यासाठ  क  सरकारने आपले वभाग, सावजिनक े ातील उप म व महामंडळे यांना भाषासू  लागू 
केले आहे. या सू ानुसार जनतेशी सं ापन (संवाद) साध यासाठ  या- या ठकाण या अिधकृत थािनक 
भाषेला सवािधक ाधा य दले गेले असून यानंतर दुस  या मांकावर हंद  व ितस  या मांकावर इं जी 
भाषेला थान दले गेले आहे. याचाच अथ असा क  क सरकार या भाषा सू ानुसारसु ा कुठ याह  
रा यात या रा याची थािनक रा यभाषा ह च सवािधक मह वाची भाषा असून क सरकार या 
अिधका  यांनी जनतेशी संवाद साध यासाठ  मु यत: आ ण सवािधक ाधा याने याच भाषेचा उपयोग केला 
पा हजे. हंद  व इं जी या भाषांचे थान मह व व ाधा य या ींनी थािनक रा यभाषे या नंतरच आहे.  
५.  घटनाकारांनी येक रा याला आपाप या रा यकारभारासाठ  यो य ती अिधकृत भाषा 
(रा यभाषा) िनवड याचा ह क दला. रा य पातळ वर अिधकृतपणे िनवडलेली रा यभाषा ह  केवळ 
रा यशासना या अंतगत यवहारासाठ च नसून रा यात सामा यजनांशी संवाद साध यासाठ  सु ा तीच 
भाषा वापरणे अपे त आहे.  

६. लोकशाह ची या याच मुळात लोकांनी, लोकांसाठ , लोकां ारे चाल वलेली शासन यव था अशी 
आहे. अशी शासन यव था जर रा यातील बहुजनांना समजेल अशा यां या वतः या भाषेत आ ण 
वतः या सं कृतीशी िनग डतच नसेल तर लोकशाह या मूळ त वालाच हरताळ फासला जातो. लोकशाह त 
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सामा य नाग रकाला आप या अिधकृत थािनक भाषेमधून सव दैनं दन व सामा य नागर  यवहार 
सुलभतेने करता यायलाच पा हजेत आ ण यासाठ  याला पररा यातील कंवा परदेशातील भाषेवर अवलंबून 
रहायला लागणे हे लोकशाह या मूलत वांना कािळमा फासणारे ठरेल. हेच त व भारताची रा यघटना व 
यावर आधा रत व वध काय ांम ये प पणे दसून येते. हे त व बहुतेक सवच रा यात पाळले जाते.  

७. वर ल सवमा य त वे सव च यायालयाने देखील आप या अनेक िनवा यांम ये प पणे मांडली 
आहेत. महारा  शासना या शालेय िश णात मराठ  भाषा अिनवाय कर या या िनणया व चा रट अज 
फेटाळून लावताना महा मा गांधीं या मताचा हवाला देऊन सव च यायालयाने पुढ ल माणे प ीकरण 
दले आहे. “आम या मते थािनक भाषा िशक यास वरोधा या भावनेचे पयवसान समाज जवना या मु य 

वाहापासून अलग हो यात होते आ ण याचा प रणाम हणून रा याम य ेभाषेवर आधा रत वखंडन (तुकडे-तुकडे 
पडणे) होते व तसे घडणे ह  भारता या रा ीय एका मते या ीन ेअ यंत िनं  गो  आहे.’’ 

वर ल सव ववेचनाव न भारता या भा षक धोरणामागील एक त व सु प  होते ते हणजे रा या या अिधकृत 
भाषेला सवािधक मह व देणे आ ण तीच भाषा मु यत: आ ण ाधा यान े रा यात सव  
मा हती/सं ापनासाठ  वापरणे हे त व बेकायदेशीर कंवा अनैितक तर नाह च उलटप ी ते देशा या 
घटने या भाषा वषयक मूळ संक पनांना आ ण उ ांना ध नच आहे. 

रझव बकेच ेअनुसूिचत बकांसाठ  भाषा वषयक िनयम व मागदशक त वे 
वर ल सव कायदेशीर पा भूमी ल ात घेऊन आता आपण बँ कंग े ाला लाग ूअसणा  या भाषा वषयक िनयमांचा 
वचार क . रझ ह बँक वेळोवेळ  ाहकसेवा व भा षक धोरण यां यासंबंधी व वध मागदशक त वे व िनयम सूिचत 

कर त असते. या वषयी व वध प रप कां ारे पूव  दले या अशा कार या सूचना एक  क न सव अनुसूिचत 

बँकांना उ ेशून जार  केलेले [ . RBI/2008-09/261 (DBOD. No. Leg.BC. 75/09.07.005/2008-09) द. ३ 
नो हबर २००८] हे प रप क अ यंत मह वाच ेआहे. या प रप कातील काह  मह वा या तरतूद  खाली द या आहेत. 

तसेच आव यक ितथ ेकाह  तरतूद ं या खाली प ीकरणा मक ट प कंवा भा य दलेले आहे. 
रझव बकेने ठरवलेले पुढ ल भाषा वषयक िनयम पा हले तर असे ल ात येते क  एखा ा रा यातील 
सामा य जनतेशी रा या या थािनक भाषेत व वध कारे संवाद साध यासाठ , मा हती दे यासाठ  व 
ाहकां या त ार ंचे यो य कारे व शी  िनवारण कर यासाठ  व वध कार या उपाययोजना केले या 

आहेत. पण महारा ात यांचे ब हंशी समाधानकारकर या (श दशः व भावाथशः) पालन होत नाह  असे 
दसून येते. अशा सव बाबतीत रा यशासन कंवा क सरकारवर अवलंबून राहणे यथ अस यामुळे आपण 
सामा यजनांनीच कत यभावनेने बकांकडे वेळोवेळ  लेखी त ार क न यांना यां या जबाबदार ची जाणीव 
क न देणे (अगद  रझव बके या ा प रप कातील प र छेद मांकासह संदभ देऊन) व तर ह  यो य कृती 
न झा यास रझव बकेचा दरवाजा ठोठावून आप या त ार ंची दाद मागणे अशा मागाने आपण बकांना 
महारा ात भाषा वषयक काय ांचे पालन कर यास भाग पाडू शकतो. रझव बकेला श यतो न दुखाव याची 
काळजी सवच बका घेतात कारण िनयमांचे यो य पालन न करणा  या बकांना शासन कर याचे अिधकार 
रझव बकेला आहेत. 
[ट प : रझव बके या प रप कातील िनयमाचा अनु मांक थम दला असून यानंतर या िनयमाचे 
ववरण दे यात आले आहे. जथे आव यक असेल या िनयमाखाली प ीकरणाथ ट प/भा य दलेले आहे. 
रझव बके या प रप कातील मजकूर का या अ रांत दलेला असून यापैक  काह  मह वाचा भाग तांब या 
रंगाचा वापर क न ल वेधी केलेला आहे. याखालील सव ट पा ितर या िन या अ रांत िल ह या आहेत.]  
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RBI / 2008-09 / 261 (DBOD.No.Leg.BC. 75 /09.07.005/2008-09)  
Date: November 3, 2008 

(प रप काचा काह  िनवडक अंश खाली उ ृत केला आहे.)  

---------------------------------------- 

1. ा ता वक : 

ढोबळ मानाने ाहक या श दाची या या बँके या सेवांचा ’उपयोजक’ (उपयोग करणारा) कंवा ’संभा य 

उपयोजक’ अशी करता येईल.  

[ट प : हणजे बके या सेवेब ल चौकशी कर यास गेलेली य देखील संभा य उपयोजक या कलमानुसार 
बकेचा ाहकच ठरते.]  

1.1 शाखां या सवसामा य यव थापनाच ेधोरण  

(C) सव काउंटरवर ल िनदशनफलक (indicator boards) इं जी, हंद  तसेच संबंिधत रा यभाषेत असावेत. 

उपनागर  (semi-urban) आ ण ामीण भागात बके या धं ासंबंधी या मा हतीची जा हरातप के (posters) सु ा 
रा यभाषेत असावीत.  

[ट प : इथे जर  रझ ह बँकेन ेभाषांचा ाधा य म भाषासू ा या तुलनेत बरोबर उलटा फरवलेला दसत असला 
तर ह  रझ ह बँकेला क सरकारने िन त केलेले भाषासू  अशा कारे बदल याचा ह क नाह  व हणून 
रा यभाषेला सव य ाधा य िमळालेच पा हजे आ ण तसे ते महारा ा यित र  बहुतेक सव रा यांम य े दले जाते 
आ ण तो ितथे वादाचा मु ा होऊच शकत नाह . महारा ातह  िनदान बके या मु य नामफलकावर तर  
मराठ  नंतर हंद  व मगच इं जी हा म पाळला जातो; तोच म इतर ह  पाळला जायला हवा. िशवाय 
सावजिनक े ातील बकांना क य गृहमं ालयाचे भाषासू  एरवीह  थेट लागू होतेच.] 

(e)  ाहकांना व वध सेवा आ ण सु वधा यां याब ल सव तपशील देणा  या हंद , इं जी आ ण रा यभाषेमधील 

मा हतीपु तका (booklets) पुर व या पा हजेत.  

[ट प : याचा अथ असा क  येक ाहकाला िनदान या या कामासंबंधातील सेवा व सु वधांब ल तर  रा यभाषेतून 

मा हती देणा  या पु तका ( याने मु ाम न मागताह ) पुरव या पा हजेत. महारा ाम ये अशा मा हती-पु तका 
मराठ म य ेउपल ध क न दे याचा आ ह आपण येकान ेधरला पा हजे.] 

(f) ाहकांशी कुठ याह  कारचा यवहार (business) करताना ( ाहकांशी कर या या संवाद/सं ापनाचाह  
यात अंतभाव होतो) बँकेने हंद  आ ण रा यभाषेचा उपयोग केला पा हजे.  

[ट प :  

१. ा ठकाणी एक गो  प पणे समजून यायला हवी क  ह  अट बके या कुठ याह  कार या 
यवहारास लागू अस यामुळे नेहमी या शाखां या यित र  एट एम क , पतप का ( े डट काड) वभाग, 
कज वभाग अशा इतर वभागांनाह  हे िनयम लागू आहेत.   

२. वर ल िनयम ाहकां या सव कार या संवाद/सं ापनाला लागू आहे. हणजेच त ड , लेखी कंवा सव 
कार या क्  आ ण ा य, तसेच ाहकाला मा हती/सूचना दे या या सं ापनालाह  हे िनयम लागू आहेत. 

अशा सव बाबतीत मराठ  ाहकाशी मराठ  भाषेतच सं ापन साधणे आव यक आहे.] 

 (j)  ाहकसेवे या आव यकते माणे बँकेन ेआप या कमचा  यांना िश ण दले पा हजे. 
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[ट प : बँके या या कमचा  यांचा सामा य जनतेशी संबंध येतो अशा कमचा  यांना रा यभाषेम य े त ड  व लेखी 
सं ापन (Communication) कर याचे िश ण देणे ह  बँकेची जबाबदार  आहे. महारा ामधील बकां या शाखांम ये 
ाहकांशी संबंध येणा  या अिधका  यांना मराठ चे ान नसेल तर यां या बकेने मराठ चे िश ण ायला 

पा हजे. जर एखादा बँक कमचार  ाहकांशी थािनक भाषेत सं ापन साध ूशकत नसेल तर याला ाहकांशी संबंध 

न येणार  कायालयातील अंतगत (back office) कामे ावीत.] 

(m)  ाहकसेवा तपासणी (Customer Service Audit), ाहक सव ण (Customer Survey) 

[ट प : ाहकां या त ार  व असंतोषाची कारणे (भाषे या संबंधातील व इतर) जाणून घे यासाठ  अशा 
कार या पाह या/तपास या कतीशा बँका करतात व करत अस यास ाहकां या भा षक गरजांचा वचार करतात 

का याब ल शंका वाटते.] 

(n)  ाहक अनुबंध काय मां ारे (Customer Relation programmes) आ ण व वध वगातील ाहकांबरोबर 

वेळोवेळ  बैठका घेऊन ाहकसेवेम य ेसतत सुधारणा कर यासाठ  कृतीकाय म ठरवणे. 

(p)  या धोरणाच े पांतर यो य कृितप तीम य ेहो यासाठ  गुणव ा अिधका  यांची नेमणूक करणे.  

[ट प : आपण आप या बँकेला असे ाहकानुबंध काय म, ाहकांबरोबर ल िनयतकािलक बैठका तसेच ाहक 
सेवेचा दजा सुधार या या ीने ठरवेलेले कृितकाय म व कृितप तीम य े कर यात येणा  या सुधारणा 
याब ल मा हती दे याची वनंती क  शकतो. िशवाय अशा उपाययोजनांम ये रझ ह बँकेन े सांिगतले या 
भाषा वषयक मु ांब ल कती वचार आ ण कृती कर यात आली आहे याचीह  मा हती वचा  शकतो.] 
2. ाहकसेवा: सं थेची संरचना  
बोडा या सहभागाची आव यकता : 
ाहकसेवे या संबंिधत बाबींचा बोडान ेसाधकबाधक वचार क न यांची यो य अंमलबजावणी होईल याची काळजी 
यावी. सवसामा य ाहक आ ण सामा य जनता यांना कुठ याह  कारचा ास न होता बँकेतफ सेवा पुर व यावर 

सतत ल  ठेवणे ह  बोडाची मुख जबाबदार  आहे. 

[ट प : वर ल वधाना माणे ा सव िनयमांची कायवाह  कर याची अंितम जबाबदार थेट बके या कायकार  
मंडळावरच टाक यामुळे ा िनयमांचे बकांनी कती गंभीरपणे पालन करणे अपे त आहे हे कळून चुकते. 
2.4 पव वभाग (Nodal department) / ाहकसेवा अिधकार  (Official for Customer Service)  

येक बकेने आप या मु य कायालयात तसेच येक ( े ीय) िनयं ण कायालयात या याकडे ाहक 
थम ट यात आपली गा  हाणी मांडू शकतील तसेच या याशी बकेचा त ार िनवारण अिधकार  (Banking 

Ombudsman) व रझव बक हे सहकायासाठ  संपकात राहू शकतील असा पव वभाग / ाहकसेवा 
अिधकार  नेमणे अपे त आहे.   

3.4 ाहक त ार िनवारणासंबंधीच ेधोरण 

बँकांकडे बोडान ेमा यता दले या ाहक त ार िनवारण धोरणाची प पणे व स व तर मा हती देणार  पु तका 
उपल ध असायला हवी. अशा या धोरणाचा आराखडा या प रप काम य ेप र छेद 16 म य े दले या सवसामा य 

त वांवर आधा रत असावा. 
[ट प :अशा कारची ाहकत ार िनवारण धोरणासंबंधीची मा हती पु तका महारा ातील जनतेसाठ  अथातच 
मराठ म ये ाधा याने उपल ध क न ायलाच हवी. आपण सवानी आपाप या बकेकडून अशी पुअ तका 
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मागवून यायला पा हजे.]  

3.5 बकेची धोरणे जाह र करणे 

i) बँकांनी आप या संकेत थळावर, शाखांमधील सूचनाफलकांवर मा हती दिशत क न तसेच इतर मागानी 
वर ल धोरणांची मो या माणात जा हरात केली पा हजे.  

[ट प : बँके या शाखेमधील सूचनाफलकावर ाहक त ार िनवारण धोरणाब ल स व तर मा हती मराठ म य े

दिशत केली नस यास आपण याब ल बँकेकडून प ीकरण मागवू शकतो ( कंबहुना मागवलेच पा हजे).] 

ii) खातेदार, कजदार कंवा इतर कुठ याह  कारे ाहकाशी संबंध जोड या यावेळ  सु वातीसच बँकेन े ाहकाला 
सेवे या व वध बाबींब ल द या जाणा  या सु वधांब ल बक देत असले या हमीब ल प  मा हती ायला 
पा हजे.  

[ट प : बँकेम य े खाते उघड या यावेळ , े डट काड घे या यावेळ  कंवा कजाऊ र कम घे या यावेळ  

ाहकसेवे या संबंधातील सव बाबींब ल (मराठ तून) बक देत असले या हमीब ल प  मा हती देणार  

पु तका वतःहून ाहकाला देणे हे बकेचे कत य आहे आ ण ते हा तशी मा हती दली नस यास आजह  
आपण ती मा हती लेखी पु तके या व पात दे यासाठ  बकेकडे आ ह धरला पा हजे.] 

iii) बँके या धोरणाम य ेवेळोवेळ  होणा  या बदलांब ल ाहकांना मा हती क न दे यासाठ  बँकेन ेउपाय योजले 

पा हजेत. 

[ट प  : अथात अशा बदलांब ल वेळोवेळ  ाहकांना ायची मा हती महारा ातील ाहकांना मराठ त 
उपल ध क न ायलाच हवी हे वेगळे सांगायला नकोच.] 

4. समाजातील व वध थरातील लोकांना परवडणा  या शु काम ये बके या सेवांचा यापक सार करणे 
(Financial Inclusion)  

4.3 सव छापील सा ह य तीन भाषांम य े

बँके या सेवा-सु वधा मो या माणात सामा य जनतेपयत पोहोच या या ीने बँकांनी लहान ाहकां या 
वापरासाठ  उपयोगात येणारे सव छापील सा ह य (उदा. खाते उघड याच े प , पैसे जमा कर याची पावती, पासबुक 

इ याद ) ित ह  भाषांत (इं जी, हंद  आ ण रा यभाषा) उपल ध क न दले पा हजे.  

ट प :  

१. वर ल मु ा १.१ या खाली दले या ट पेम ये प  के या माणे, रझव बकेला भारत सरकारने ठरवले या 
भाषासू ा मधील भाषांचा म बदल याचा मुळ च अिधकार नाह . या सू ा माणे थािनक 

रा यभाषेला सवािधक ाधा य दलेच पा हजे व यानंतर हंद  व मागून इं जीचा म लागेल.  

२. यातून पळवाट काढ यासाठ  काह  बँका “स या छापलेले सा ह य संप यावर मग नवीन सा ह यात 
मराठ चा अंतभाव क ” असे सांगतात. पण भाषासू  लागू होऊन व रझव बकेने वर ल िनयम 
सा रत क नह  अनेक दशके झाली. िशवाय ते कायदे ते हाच ताबडतोब भावी केले गेले होते. यामुळे 

अशी सबब सांगणे हे बेकायदेशीरच आहे. काह  बका “लोकांनी मािगत यास आ ह  मराठ तील वेगळ  
छापलेली प े देऊ” असे सांगतात. कारण तशी मागणी फारशी कोणी करणार नाह  अशी यांना खा ी असते. 

पण हा कायदा लोकांनी मािगतले तरच ा असे मुळ च हणत नाह . थािनक भाषेतून छापील सा ह य 
उपल ध क न देणे हे िनयमानुसार अिनवायच आहे. आपण येक बँकेकडून पासबुक, पैसे जमा कर याची 
पावती, मा हतीपु तका, व वध कारची प े (फॉम), इ याद  सवच मराठ मधील छापील सा ह याची 
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मागणी करायचीच. िशवाय सावजिनक े ातील बँकांना क सरकारच े भाषासू  थेट लाग ूअस यामुळे यांनी 
रा यभाषेला सवािधक ाधा य दलेच पा हजे. हणजेच सवसामा यपणे दले जाणारे लेखनसा ह य थम 

मराठ त उपल ध असायलाच पा हजे. इतरांनी आव यकता अस यास हंद  कंवा इं जीमधील सा ह य वेगळे 

मागून यावे. पण मराठ  मजकूर ऐ छक /पयायी असूच शकत नाह .   

३. मा  आपण एक गो  अग याने ल ात ठेवली पा हजे. अशा कारे मराठ तील प ांचा आ ह धर त 
असताना ती प े मराठ म येच भरणे व आपली सह  मराठ म येच करणे ह  आपली नैितक जबाबदार  आहे हे 
आप याला वस न चालणार नाह .] 

 

5.7 धनादेशपु तकेच े वतरण 

5.7.2 धनादेश कुठ याह  भाषेत िलह णे 

धनादेश हंद  कंवा इं जीम य े छापलेला असावा. मा  ाहक आपला धनादेश हंद , इं जी कंवा थािनक 

रा यभाषेत िलहू शकतो.  
ट प :  

१. धनादेश (हा देखील एक कारचे प च आहे) छाप या या बाबतीत रझ ह बँकेन े रा यभाषा का गाळली हे 
समजू शकत नाह . अथात या विश  बाबतीतच भाषा सू  लागू न कर याचा ह क रझव बकेला 
नाह . या सू ा माणे सवच प े (फॉम) भाषा त वा माणेच छापले गेले पा हजेत. हणजेच, त वतः 
आपण धनादेशावरह  मराठ  भाषेतील मजकूर अस याचा आ ह ध  शकतो. वा त वकतः सुमारे 
तीसएक वषापूव  अनेक बकां या धनादेशावर इं जी भाषेसह मराठ  कंवा केवळ मराठ  मजकूर असे.  

२. धनादेश भरताना इं जी ऐवजी मराठ त ( कंबहुना कुठ याह  भारतीय भाषेम य)े िल ह याची सवय के यावर 

आप याला असे आढळून येईल  क  धनादेशातील तपशील िल ह यासाठ  इं जीपे ा मराठ म य े कमी 
श द/अ रे िलहावी लागतात. यामुळे वेळेची, जागेची, माची, शाईची, बचत होते. एकंदर तच कुठ याह  
छापील मजकूरासाठ  छपाईखचात तर बचत होतेच पण कागदाचीह  मो या माणात (३०-४०% कंवा 
अिधक) बचत होत अस यामुळे मराठ म ये िल ह याने िनसग व पयावरणाचा  हास कमी होतो असे 
ल ात येईल.  

5.7.4 रा ीय दनदिशके माणे (शक संवत) दनांक िलह लेले धनादेश वटणावळ साठ  वीकारणे. 

[ट प : रझव बके या िनयमा माणे धनादेशावर आपण जर देवनागर म य े रा ीय शक संवता माणे दनांक 

िल हला तर तो इतर ींनी अयो य नस यास  वैधच ठरतो.] 

8 ाहकांना मागदशन करणे व मा हती पुरवणे 

8.1 ाहकांना साहा य/मागदशन करणे 

अगद  लहान शाखा वगळता इतर सव शाखांम य े ’चौकशी’ कंवा ’आप याला मदत हवी आहे का’ अशा कारचे 
वतं पणे कंवा इतर कामांबरोबर समाईक प तीन ेचाल वलेले क टे (काउंटर) बँके या वेश ाराजवळ असावेत. 

[ट प : कुठ याह  बके या महारा ातील शाखेमधील अशा क यांवर ल (काउंटरांवर ल) अिधका  यास 
ाहकाला ावयाच ेअसलेले सहा य/मागदशन अथातच मराठ  भाषेत देता आले पा हजे. अ यथा अशा 

अिधका  याची कायालयातील अंतगत कामांसाठ  बदली क न या या जागी मराठ मधून संवाद साधून  
यो य कारे काम शकणा  या अिधका  याची नेमणूक करावी.]  
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8.2 कामा या वेळेब लची मा हती 
सव कार या वशेष यवहारां या कामाची मा हती बँके या मुख क ाम य ेठळकपणे दिशत करावी.  
[ट प : वर ल मा हतीसु ा महारा ाम ये अथातच मराठ  भाषेत दली गेलीच पा हजे.]  

8.3 बँकेन े दिशत करायची मा हती - सवसमावेशक सूचनाफलक (Comprehensive Notice Board) 

बँकांनी आप या शाखांम य े(यो य व आव यक अशी) मा हती दिशत करणे हा ाहकांना अथ यव थापनाब ल 

िश ण दे याचा उ म माग आहे. अशा कार या मा हतीमुळे ाहक या बँके या योजनांब ल व सेवांब ल 

मा हतीपूण िनणय घेऊ शकतात. िशवाय यामुळे ाहकांना वत: या अिधकारांब ल तसेच अ याव यक सेवा 
पुरव या याब ल असले या बँकांवर असणा  या बंधनांब ल मा हती होते. अशा सूचनाफलकांमुळे ाहक त ार 

िनवारण यं णेब ल ाहकांना मा हती िमळते व यामुळे बँकांमधील ाहकसेवेचा दजा देखील सुधारतो व ाहकाचा 
संतोष वाढ यास मदत होते.  

यािशवाय बँके या कायप तीम य ेअिधकािधक पारदशकता ये यासाठ  रझ ह बँकेन ेसेवाशु क, याजदर, उपल ध 

सेवा, योजनांची मा हती, बँकां या वेगवेग या यवहारांब ल या कामा या वेळा आ ण ाहक त ार िनवारण यं णा 
अशा व वध कार या मह वा या बाबींब ल मा हती दिशत कर याब ल बँकांना सूचना दले या आहेत.  

यासाठ  नेमले या कृतीगटा या िशफारशीं या आधारावर बँकांना खालील माणे सूचना देत आहोत.  

[ट प : बकेम ये व वध कारचे अनेक सूचनाफलक, मा हती फलक, नामफलक इ याद  लावलेले असतात. 
महारा ात अशा सव फलकांवर ल मा हती मराठ  भाषेतह  दिशत केलेली असलीच पा हजे. अ यथा अशा 
फलकांचा आप या य गत चलभाषातील (mobile) कॅमे  या या सहा यान े छायािच  घेऊन याची त नंतर 
आपण आप या त ारप ाला जोडू शकतो.]    

8.3.1  व वध कारचे सूचना फलक  

कृितगटा या िशफारशी माणे स या या िनयमां माणे अिनवाय असणा  या सूचना साधारणपणे ४ गटांत 
वभागून कृितगटाने सुच वले या सवसमावेशक सूचना फलकाम ये दले या आहेत. अशा सवसमावेशक 
सूचनांचा नमूना प रिश -२ म ये दला आहे. बकांनी आप या शाखांम ये नमु यात दाख वले या 
सवसमावेशक सूचना फलकावर ल नमु या माणे मा हती दिशत करावी अशी यांना सुचवीत आहोत.  

या सूचनाफलकावर ल मा हती देताना बकांनी खालील त वे पाळावीत. 
a) सूचनाफलकावर ल मा हती वेळोवेळ  अ तिनत करावी व या फलकावर या दवसापयतची मा हती 
अ तिनत केली आहे या दनांकाची न द करावी.  

c) भाषेसंबंधीचे आव यक  िनयम ( हंद  भा षक रा याम ये भाषासू ा माणे व इतर रा यात 
भाषासू ा माणे) ल ात यावेत. 

e) या बाबींब ल अिधक स व तर मा हती वतं  पु तके या व पात उपल ध आहे अशा बाबींची याद  
सूचनाफलकावर दाखवावी. 
यािशवाय वर ल सूचनाफलका यित र  बकेच/ेशाखेचे नाव, कामाचे दवस, कामा या वेळा आ ण सा ा हक 
सु ट चे दवस इ याद  तपशील शाखे या बाहेर दिशत करावा. 
[ट प : ाहकांना पुरवायची सव मा हती व सूचना सव शाखांम ये मराठ त उपल ध असायलाच ह यात. 
िशवाय वर ल सूचना बकां या सव शाखांना तसेच जथे ाहक येतात अशा सव कायालयांना लागू आहेत. 
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हणजेच नेहमी या शाखां या यित र  एट एम क , पतप का ( े डट काड) वभाग, कज वभाग अशा 
इतर वभागांनाह  हे िनयम लागू आहेत.]  

8.3.2 मा हतीपु तका  (booklets) / मा हतीप के (brochures)  

सवसमावेशक सूचनाफलकामधील स व तर मा हती बँकेने व वध मा हतीप के व मा हतीपु तकां ारे 
ाहकांना उपल ध क न ावीत. अशी मा हतीप के / मा हतीपु तका ’बदलता येणा  या’ पानां या व पात 

( हणजे प क  बांधणी न करता) एका वतं  धा रणीम ये ठेवावीत, जेणेक न यांचे ित पत (copy) 
करणे आ ण अ तन (updation) करणे सुलभ जावे. या संदभात, बँकांनी खाली दले या थूल व पातील 
मागदशक सूचनांचा अवलंब करावा.  
a) ाहकांसाठ  आव यक अशी मा हतीप के / मा हतीपु तका एका धा रणीम ये ठेऊन ती बँके या 
शाखेमधील ाहक क ात, ाहकसहा य काउंटरवर कंवा ाहकांचा मो या सं येने वावर असणा  या ठकाणी 
उपल ध क न ावीत.    

b) भाषा वषयक िनयमांचे ( हंद  भा षक रा याम ये भाषासू ा माणे व इतर रा यात भाषासू ा माणे) 

पालन केले जावे.   

c) मा हती पु तका छापताना यातील टंकाचा आकार कमान ए रयल १० एवढा राख याची काळजी यावी 
हणजे ाहकांना पु तका वाचणे सुलभ हावे.    

d) ाहकांनी वनंती के यास मा हतीपु तकां या ती यांना उपल ध क न द या जा यात. 

 [ट प : याचा अथ असा क , सवसमावेशक सूचनाफलकाम ये उपल ध क न ायची स व तर मा हती बँकेने 
ाहकांना मा हतीपु तकां या कंवा मा हतीप कां या व पातसु ा उपल ध क न दली पा हजे आ ण 
ाहकांनी वनंती के यास यांची अशा पु तकांची त ाहकांना दली पा हजे आ ण सवात मह वाचे 
हणजे अशी स व तर मा हती असणा  या मा हतीपु तका/मा हतीप का महारा ाम ये मराठ  भाषेत 

उपल ध क न ायला पा हजे. अशा ा मराठ त छापले या पु तकां या/प कां या ती मागून घेणे हे 
आपले कत य आहे व या द या जाणे हा आपला अिधकार आहे.] 
8.3.3 बकेचे संकेत थळ  

सवसमावेशक सूचनाफलकामधील स व तर मा हती बँकेने आप या संकेत थळावरह  उपल ध क न ायला 
हवी. 
िशवाय बँकेचे व वध कारचे सेवाशु क आ ण ाहकांचे त ार-िनवारण यासंबंिधची मा हती अिनवायपणे 
बँकांनी आप या संकेत थळावर उपल ध क न दली पा हजे. 

8.3.4 मा हती दशनाचे इतर माग 

मा हतीपु तके या व पात ायची सव मा हती पशपटल (touch screen) प तीने मा हती या टप  यांम य े
(information kiosks) ाहकांसाठ  दिशत कर या वषयीदेखील बँकानी योजना आखा यात. ोल बास, टॅग 
बोडस ्  असे इतर पयायह  उपल ध आहेत. अशा कारे मा हती दिशत करताना वर दले या थूल 
व पातील मागदशक सूचनांचे अवलंबन केले पा हजे. 

[ट प : भाषां वषयक मागदशक सूचना अशा सवच कार या मा हती दशना या प तींना लागू आहेत.] 
8.3.5 इतर सम या 
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आप याला यो य वाटणा  या जा हराती या आ ण व वध योजनांब ल या मा हती दशनाचे माग व प ती 
िनवड याचा बँकांना पूण अिधकार आहे. मा  ( यां यामुळे) िनयमां माणे अिनवाय असले या मा हती या 
दशनाम ये कुठ याह  कारचा आडथळा येता कामा नय.े िनयमां माणे अिनवाय असले या मा हती या 
दशना ारे ाहकांचे हत आ ण आिथक योजनांसंबंधीचे िश ण या दोन मह वा या गो ी सा य के या 

जात अस यामुळे यांना इतर मा हतीफलकांपे ा अिधक ाधा य दले गेले पा हजे. 

[ट प : ाहक व सामा य जनतेसाठ  असले या कुठ याह  मा हती दशनासाठ  लागू असलेले सव 
भाषा वषयक िनयम जा हरातींसह इतर सव कार या मा हती दशनासह  लागू अस यामुळे महारा ात अशी 
सवच मा हती व सव जा हराती ा मराठ म येह  उपल ध असायलाच ह यात.]  
8.5 सावजिनक े ातील बँकांनी जनतेला मु पणे उपल ध क न ायची मा हती 
संकेत थळां या ारे सवसामा य जनते या मा हतीसाठ साठ  उपल ध क न ायची कमान मा हती खालील 
माणे - 

I. धोरण / मागदशनपर सूचना 
(i) नाग रकांचा जा हरनामा 
II. त ार  

(i) त ार िनवारण यं णा 
(ii) बँके या त ार िनवारण अिधका  यासंबंधीची (banking ombudsman) मा हती 
(iii) ाहकसेवा क ासंबंधीची मा हती (सावजिनक े ातील बँकांसाठ ) 

[ट प : ह  सव अ यंत मह वाची व काय ाने बंधनकारक मा हती आहे. बकांनी सामा यजनां या 
मा हतीसाठ  वर ल माणे उघड करायची सव मा हती महारा ात मराठ म ये उपल ध असायलाच हवी हे 
वेगळे सांगायला नकोच. अशी सव मा हती मराठ म ये उपल ध नसेल तर आपण तसा माद करणा  या 
सावजिनक े ातील बके या व  त ार न दवायला पा हजे.] 

13 धनादेश टाक यासाठ  पेट ची सु वधा 
धनादेश पेट त टाक याची सु वधा तसेच नेहमी या धनादेश वीकार या या काउंटरवर ल धनादेश 
िमळा याची पावती िमळ याची सु वधा अशा दो ह  कार या सोयी ाहकाला उपल ध असायला पा हजेत 
आ ण ाहकाने काउंटरवर धनादेश सुपूद के यास याची पावती दे यास बँके या कुठ याह  शाखेम ये 
नकार दला जाता कामा नय.े ाहकांना धनादेशा या पेट म येच धनादेश टाक याची स  केली जाता कामा 
नये याब ल बँकांनी काळजी यावी. याबाबतीत ाहक जागृती या ीने बँकांनी धनादेश टाक या या 
पेट वरच ’ ाहक आपला धनादेश काउंटरवर देऊन पे इन लीप वर वीकृतीची पावती घेऊ शकतात’ अशा 
काची सूचना न चुकता दिशत केली पा हजे. ह  सूचना इं जी, हंद  आ ण संबंिधत रा यभाषेम ये 
दिशत करायला हवी. 

[ट प : अशा कारची सूचना धनादेश टाकाय या पेट वर िल हलेली सहसा आढळत नाह . तशी ती 
असायलाच पा हजे व महारा ात ती मराठ त असायला पा हजे.] 

16 ाहकां या त ार ंवर उपाययोजना करणे आ ण ाहकसंबंध सुधारणे 

16.1 त ार संाठ  / सूचनांसाठ  पेट  
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बँके या येक कायालयात त ार  / सूचना यां यासाठ  एक पेट  उपल ध क न ायला पा हजे. यािशवाय 
ाहकांना आप या त ार चे िनवारण होऊ न शक यास अशा त ार ंब ल शाखा यव थापकास भेट याची 
वनंती करणार  सूचना बँके या येक कायालयात दिशत केलेली असली पा हजे. 

[ट प : अशा कारची त ार /सूचना यांची पेट  बके या येक कायालय़ात ( हणजे केवळ शाखेतच न हे 
तर कज वभाग, पतप का वभाग, ए०ट ०एम० इ याद  सवच कायालयांत) लोकांना सहज उपयोग करता 
येईल अशा ठकाणी ठेवलेली असली पा हजे आ ण ित यावर वर ल माणे सूचनाह  िल हलेली असली 
पा हजे. ह  सूचना बकां या महारा ातील कायालयांत अथातच मराठ म येह  असायला पा हजे. अथात 
आपली कुठलीह  त ार नुसतीच पेट म ये टाक याऐवजी ती बके या यो य अिधकार  य या हाती देऊन 
याची पोचपावती घणेे हे सवात उ म.]   

16.2 त ार-पु तका कंवा त ार ंसाठ  न दवह  

ाहकांना ताबडतोब पोचपावती देता ये या या ीने आ ण िनयं क (व र ) कायालयाला मा हती दे या या 
ीने सुलभ रचना असलेली वेजक (perforated) कागदां या तींची त ार-पु तका बँके या कायालयात 

ठेवावी. 
बँकां या सव शाखांम ये यांना य  वत:ला कंवा मु य कायालय कंवा सरकार यां या ारे ा  
झाले या सव त ार ंची / गा  हा यांची न द कर यासाठ  व हत नमु याची त ार ची न दवह  उपल ध 
असावी. आ ापयत (अतःपूव) त ार  ा  झाले या नस या तर ह  अशा कारची न दवह  ठेवली गेली 
पा हजे. 

अशा कारे बँकां या शाखांम ये ठेवलेली त ार ची न दवह ची संबंिधत े ीय यव थापकाने या शाखे या 
आप या िनयतकािलक भेट या दर यान तपासणी केली पा हजे आ ण आपले िन कष व शेरे संबंिधत 
भेट या इितवृ ाम ये न दले पा हजेत. 

या बँका संगणक कृत कायप तीचे अवलंबन कर त असतील या बँका वर सांिगतले या नमु यां यावर 
आधा रत इितवृ ां या ती संगणाका ारे तयार क  शकतात. 

[ट प : त ार या न दवह त आपण मराठ म यचे त ार /सूचना िलहा यात व बकेनेह  याचे उ र 
मराठ तच दले पा हजे असा आ ह धरला पा हजे. बकेने अशा न दवह चे संगणक करण केले तर ह  

महारा ाम य ेमराठ मधील त ार  वीकार याची सु वधा उपल ध क न ायला पा हजे. संगणक करण ह 
सबब पुढे क न बकेला मराठ कडे दुल  करता येणार नाह.]  

16.3 त ारप ाचा नमुना 
यािशवाय ाहकांना आप या त ार  न दणे सुलभ हो या या ीने संकेत थळा या मुखपृ ावरच ाहक 

त ार िनवारणासंबंधी या पव (Nodal) अिधका  याचे नाव असलेला एक त ारप ाचा नमुना उपल ध क न 
ावा. या त ारप ा या नमु यातच अशी मा हती न दलेली असावी क  ’त ार िनवारणासाठ  दाद 

माग याचा प हला ट पा संबंिधत बँकच असून आप या त ार चे एका म ह याम ये िनराकरण न 
झा यासच बँके या त ार िनवारण अिधका  याकडे (ombudsman) जावे.’ अशाच कारची मा हती दिशत 
करणारे सूचनाफलक बँके या सव शाखांम ये लावलेले असावेत आ ण यां यावर बँके या त ार िनवारण 
अिधका  याचे नाव आ ण प ा दश वलेला असावा. या यित र  या संबंिधत बँके या िनयं क अिधका  याला 
उ ेशून त ार  न दवाय या अशा अिधका  याचे नाव, प ा आ ण दूर वनी मांक हे तपशील देखील ठळकपणे 
दलेले असावेत. 
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[ट प : अथात ाहकासाठ  असले या इतर सव मा हती माणे ह  सव मा हती व उपरो ले खत त ारप ाचा 
नमुना देखील महारा ात मराठ  भाषेत उपल ध असायला पा हजे.]  

16.5  त ार-िनवारण यं णा 
सव कार या ाहकां या त ार ंचे या य प तीने आ ण शी  िनवारण कर यावर भर दे या या ीने 
ाहकांकडून त ार  ा  करणे आ ण यांचे िनराकरण करणे यासाठ  यो य ती यं णा उपल ध क न देणे 

हे बँकांचे कत य आहे.  

बँकांना अशीह  सूचना दली जात आहे क  :  

(i)  ाहकांना आप या त ार  न दवणे सुलभ होईल अशा ीने सहजपणे ल ात येईल अशा एखा ा 
ठकाणी बँके या शाखेम ये त ार ची न दवह  ठेवावी.  

(ii) प े (letters) कंवा प े (forms) यां या ारे ा  झाले या त ार ंची पोचपावती दे याची यव था 
असावी. 
(iii) व वध तरांवर ल त ार ंचे िनवारण कर यासाठ  एक िन त कालमयादा आखलेली असावी. 
(iv) ामीण े ांशी संबंिधत, ाधा य े ासाठ  असले या अथसाहा याशी संबंिधत आ ण शासना या 
दा र य िनमूलन काय माशी संबंिधत अशा सव कार या त ार ंचे िनवारण कर या या या ा वर ल 
यव थेचाच भाग असणे आव यक आहे. 

(v) ाहकांनी त ार िनवारणासाठ  या आिधकायाशी संपक साधायचा आहे अशा अिधकायाचे नाव, 

याचा थेट दूर वनी मांक, फॅ स मांक, संपूण प ा (केवळ प पेट  मांक न हे) आ ण ई-मेल प ा असे 
सव तपशील ाहकां ारे यो य कारे आ ण वेळेवर संपक साध यासाठ  शाखांम ये उठावदारपणे दिशत केले 
जावेत. 

[ट प : रझव बके या ा प रप कात उ लेख केले या व वध कार या सं ापना या (communication) 

बाबतीत (सूचनाफलक, बँकेचे व वध फॉम, मा हती पु तका, संकेत थळावर ल मा हती, त ारपु तका, 
त ारप का, बँके या अिधका  यांशी त ड /लेखी चचा इ याद  बाबतीत) जर थािनक भाषेचा अंतभाव 
ामु यान,े ाधा याने आ ण ठळकपणे होणार नसेल तर ाहकांना नाईलाजाने व वध िनयमभंगांशी 

संबंिधत शेकडो त ार  दाखल क न यांचे यो य प तीने व यो य वेळेत िनराकरण कर याचा आ ह 
धरावा लागेल.]  

जर ाहकां या त ार ंचे १ म ह यात िनराकरण झाले नाह  तर संबंिधत शाखा / िनयं क कायालय ांनी 
यांची त बँके या त ार िनवारण अिधका  यासंबंधी या (banking ombudsman) योजनेखालील पव (nodal) 

अिधका  यास अ े षत करावी आ ण याला त ार या ता कालीन थतीब ल वेळोवेळ  मा हती पुरवावी. 
यामुळे बँके या त ार िनवारण अिधका  याकडून कुठ याह  कारे वचारणा झा यास ितला 
प रणामकारक र या उ र देणे पव (nodal) अिधका  यास सोपे जाते. यािशवाय जर एखादा ाहक 
बँके याकडून िमळणा  या ितसादाब ल समाधानी नसेल तर याला बँके या त ार िनवारण अिधका  याकडे 
जा याचा अिधकार आहे याची मा हती ाहकाला क न देणे आव यक आहे. यामुळे ाहकाला या या 
त ार िनवारणासंबंधी पाठ व या या अंितम प ाम ये ‘‘ ाहक संतु  नस यास बँके या त ार िनवारण 
अिधका  याकडे जाऊ शकतो’’ आशी मा हती बँकांनी नमूद केली पा हजे. बँके या संबंिधत त ार िनवारण 
अिधका  या या (Banking Ombudsman) संपकाब ल या तपशीलाचा सु ा या प ात अंतभाव केलेला असावा. 
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[ट प : म ह याभरात आप या त ार चे िनवारण न झा यामुळे ाहकाला बँके या त ार िनवारण 
अिधका  याकडे (banking ombudsman) जावे लागणे ह  बाब बके या ीन ेअ यंत गंभीर आ ण नामु क ची 
मानली जाते. तथा प यो य काळाम य े समाधानकारक प तीने त ार-िनवारण न झा यास ाहकाने या 
मागाचा अव य अवलंब करावा.] 
बँकांनी त ार-िनवारण यं णेब ल जा हरात क न आ ण आप या संकेत थळावर यासंबंधातील मा हतीचा 
अंतभाव क न मो या माणात सार करायला हवा.   
[ट प : वर ल माणे िनयम असूनह  सवसाधारणपणे बँका या वषयी मौन बाळगतात असे आढळून येते. 

िनयमा माणे बँकांनी आप या ाहकांना यां या अिधकाराब ल मा हती व िश ण ायलाच पा हजे. अशा 
कारची ाहक त ार िनवारणासंबंधीची सव मा हती स व तर व पात सव कायालयांम ये ाहकांना 

सहजपणे उपल ध क न दली पा हजे आ ण महारा ात अथातच ती मराठ म ये उपल ध असायला हवी. 
त ार-िनवारण यं णेबाबत मराठ तून स व तर मा हती दली जाणे हा आपला अिधकार आहे व बकेने तो 
पूण न के यास आपण आ ह ध न बकेला तो िनयम फाळायला लावणे हे आपले कत य आहे.] 
 

वर ल माणे रझव बकेने जार  केले या िनयमांचे व मागदशक त वांचे श दशः आ ण भावाथशः (in letter 

and spirit) पालन महारा ातील कतीशा बका करतात? अथात असे िनयमभंग इतर बहुतेक रा यात चालत 
नाह  कारण ितथे तसे चालू दले जात नाह त. पण दुदवाने महारा ात अशा व वध बाबींकडे संबंिधत बका, 
रझव बक, क  सरकार आ ण रा य सरकार जर कानाडोळा कर त असतील तर याब ल आप यासार या 
जाग क व वािभमानी नाग रकांनी कायदेशीर मागान ेकाह  कृती करायला पा हजे.  

सावजिनक े ातील बकाना तर क सरकारचे भाषासू सु ा थेट लागू आहे. यांनी भाषासू ाचे पालन न 
करणे हे केवळ रझव बके या िनयमां माणेच न हे तर क सरकार या गृहमं ालया या भाषा वषयक 
धोरणा माणेह  अयो य व िनयमबा  आहे. सावजिनक े ातील बका क  सरकार व रझव बक ा 
दोघांनाह  घाब न असतात व यांना दुखव याचे श यतो टाळतात हे ल ात यावे. िशवाय अशा बकां या 
ाहकांत सामा य मराठ  माणसे मो या माणात अस यामुळे यांची सेवा सुधार यास अिधक भर देणे हे 

अिधक यो य ठरेल.  

थम अशा कार या व वध िनयमभंगांकडे प ा ारे ( रझव बके या वर ल प रप काचा प र छेद 
मांकासह संदभ देऊन) बकांचे ल  वेधावे आ ण बकांना रझव बके या िनयमां माणे वाग याची वनंती 

करावी. (सव अनुसूिचत बकांनी रझव बके या वर ल प रप काचा अ यास केलेला असणे न क च अपे त 
आहे.) आप या प ास बकेन े यो य उ र न द यास कंवा प ातील वनंती माणे िनयमभंगावर यो य 
वेळेत (उदा० एका म ह यात) उपाययोजना न के यास आपण बके या ाहक-त ार-िनवारण यव थे माणे 
वर त ार करावी. (वर लपैक  प र छेद 3.4, 3.5, 8.3, 8.3.3, 8.5, 16.1, 16.3, 16.5 पहावे.)  ाहकाला बँके या 
त ार-िनवारण अिधका  याकडे (banking ombudsman) जावे लागणे ह  बाब बके या ीने अ यंत गंभीर 
आ ण नामु क ची मानली जाते. तथा प यो य काळाम य े समाधानकारक प तीने त ार-िनवारण न झा यास 
ाहकाने या मागाचा अव य अवलंब करावा. याचबरोबर याब ल रझव बक कंवा क  सरकार ां याकडे 

त ार करणे; तसेच सार मा यमां या ारे अशी िनयमबा  वतणूक जनते या यानात आणून देणे हे 
इतर सनदशीर मागह  येक जबाबदार नाग रकाला उपल ध आहेत. (कृपया कुठलेह  प  पीडपो टाने 
तर  पाठवणे कंवा सम  हाती दले या प ाची अिधकृत पोचपावती घेणे अशी काळजी घे यास मुळ च 
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वस  नय.े) िशवाय रा ीयीकृत बकां या बाबतीत अशा उपाययोजनांम ये मा हती अिधकारा या ह याराचा 
फार स मतेने उपयोग करता येणे श य आहे आ ण तसा अव य करावा.  

मा  अशा कारे कायदेशीर मागाने काम करताना बरेच अडथळे येणार, आपण मांडलेले मु े कायदेशीर 
असले तर ह  महारा ात मराठ ला फारसे मह व न दे याची सवय सव े ांत बर च मुरलेली अस यामुळे 
सवच बकांकडून आप याला छुपा कंवा उघड वरोध होणार, उंदराला मांजर सा ी ा यायाने बकेतील 
व वध अिधकार  (अगद  मराठ सु ा) श यतो एकमेकांना सांभाळून घेणार, तसेच दुल , असंब  कंवा 
उ ट उ रे, चालढकल, वेळकाढूपणा, बेपवाई अशा व वध मागानी आप या धीराची व सोिशकपणाची 
कसोशीन ेपर ा घेतली जाणार; अशा सव गो ींना त ड ायची तयार  क नच गृ हत ध नच ा ल यात 
उतरायला हवे. अथात आप या मायबोली आई या अिधकारांसाठ , स मानासाठ , संप नतेसाठ  तसेच ित या 
लेकरां या हणजेच आप या मराठ  भावंडां या फाय ासाठ , उ नतीसाठ , वािभमानासाठ  सनदशीर 
मागान ेलढणे हे आपले परमकत य न हे काय? 

तुत लेखात बकांनी थािनक भाषेचा उपयोग कर यासंबंधी या काय ांब ल स माण चचा केली 
अस यामुळे या लेखाचा आप या िम मंडळ त जा तीत जा त सार करावा ह  न  वनंती. ा लेखा या 
छापील/महाजालावर ल ती आपण िम ांना उपल ध क न ा यात. लेखातील कायदेशीर संदभाचा उपयोग 
क न आपाप या बकांना भाषा वषयक काय ांचे पालन कर यास लावणे हे आता आप याच हातात आहे. 
वर ल कारे कृती करताना कुठ याह  कारची मा हती कंवा स ला हवा अस यास खालील ई-मेल प यावर 
अव य संपक साधा. आ ह  यथाश  सवतोपर  मदत क .  
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