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आप या बॅंकेचे मू यांकन क न बॅंकेला जाब िवचार यासाठी नावली 

ल०े सलील कुळकण  

 

थोड यात सांगायच े हणजे यािवषयी थोडीफार जागृती होत ेआह.े पण सवानी िमळून नेट लावला तरच पूवापार र ात 
िभनलेली मराठीकडे तु छतेने पहायची इतरांची वृ ी आपण बदल ूशकू. अस ेमो ा माणात घडण ेआव यक आहे; 
तरच महारा ातील बंॅका व रझव बॅंक ा िवषयाकडे गांभीयान ेपाहतील, मराठी माणसांना गृिहत धरण ेथांबवतील आिण 
मराठी भाषेला यो य तो स मान व आदर देऊ लागतील. 

 

ि य मराठी ेमी बांधवांनो,  

स ेम नम कार. 

काही मिह यांपूव  ऍि सस बॅंके या पतपि का (credit card) िवभागा या संपकक ाकड े(call centre) मी मराठीम य े
चौकशी केली असता यांनी मराठीत बोल यास नकार िदला. पुढे मी याब ल यां या ाहकसेवा क ाकडे िवप ाने 
(email) त ार केली व "ऍि सस बंॅक इतर रा यांत (िवशेषतः बंगळू  व चे ई म य)े थािनक भाषेत प  ेपुरवत ेव 
जनतेशी थािनक भाषेत संवाद साधत"े ाकडे यांचे ल  वेधले असता यांनी मला खालील माण ेउ र िदल ेहोत.े  

{{As per Axis bank policy, we do not use regional languages in any  states  to provide the 
customer service . We provide customer service in English and Hindi only}}  

(ऍि सस बॅंके या धोरणा माण ेआ ही कुठ याही रा यात ाहकसेवा पुरवताना थािनक भाषेचा उपयोग करीत नाही. 
आ ही केवळ इं जी व िहंदी भाषांम येच ाहकसेवा पुरवतो.) 

अशा उ रामुळेच इरेला पेटून मी रझव बंॅके या ाहकसेवेिवषयक िनयमांचा अ यास क न कायदेिवषयक स य बाहेर 
काढ याच े ठरवल.े यानुसार बंॅिकंग े ासाठी लाग ू असणार्  या भाषािवषयक िनयमांचा अ यास झा यावर ’बंॅिकंग 

े ामधील भाषािवषयक धोरणाकडे महारा ात पूण दुल ’ हा लेख मी याच अमृतमंथन अनुिदनीवर िस  केला.  
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यानंतरचे पुढल ेपाऊल हणून याच िनयमां या आधार ेमी एक नावली तयार केली आह.े ही नावली वाप न 
आपण आपाप या बंॅकेच े भािषक मू यांकन क  शकतो तसेच यांना जाबही िवचा  शकतो. सवच अनुसूिचत 

(शे ू ड) बंॅकाना रझव बंॅकेच े ाहकसेवेिवषयक िनयम बंधनकारक आहेत. अशा बंॅकांम य ेसावजिनक े ांतील 
बंॅका, खासगी े ातील भारतीय व परदेशी बॅंका, तसेच अनुसूिचत सहकारी बॅंकांचाही समावेश आह.े रझव बंॅकेच े
भाषािवषयक िनयम आ ही पाळणार नाही अस ेउघडपण ेकुठलीही बंॅक उघडपण े हणू शकणार नाही अस ेमला एका 
बंॅकेतील ये  अिधकार्  याने िन ून सांिगतल.े ते हा आपण येकाने जर आपाप या बंॅकेला/बॅंकांना ही नावली 
पाठवून यात िनयमांची पूतता न होणार्  या मु ांब ल प ीकरण मािगतल े पािहज.े िशवाय रझव बंॅकेकडे त ार 
कर याची धमक ही ायला पािहजे.  

िदनांक २६ मे २०१० या िदवशी मी वरील माण े नावलीच े प  वह त े ऍि सस बंॅके या पुण े मंडलाचा मुख 
असले या ये  उपा य ाकड ेिदल ेव प ाची पोच घेतली. यानंतर सं याकाळी मा या घरी बंॅकेच ेतीन अिधकारी मला 
भेटायला आल.े ते फारच िवन  व चांग या रीतीने वागल.े “आम या पतपि का िवभागाने आप याला िदलेली मािहती 
चुक ची आह.े आ ही चुका सुधा .” इ यादी आ वासने यांनी मला िदली. अथात मी यांना “हे सव लेखी कळवा व 
या माण ेलवकरात लवकर क न दाखवा. मा या प ाला लेखी उ र ा.” अस ेसांिगतल.े “ य शः कोणाहीब ल 

माझी त ार नाही. पण महारा ात थािनक भाषेची हेळसांड कर याचे बंॅकेच े अ या य धोरण ताबडतोब सुधारलेच 
पािहजे, हे आपण नीट समजून या.” असेही मी प  केल.े   

काही िदवसांपूव  आपल ेएक मराठी-अिभमानी िम  ी० साद ीरसागर यांनीही ऍि सस बंॅकेलाच वरील लेखावर 
आधा रत अस ेप  िलिहलेल ेआह ेअस ेसमजते.  

िशवाय गे या आठव ात चैत य हसकर नावा या आप या आणखी एका त ण मराठी ेमी िम ान ेऍि सस बॅंकेकडे 
कजासाठी अज केला असता याची मराठीतील सही पाहन याचा अज वीकार यास ऍि सस बॅंकेने नकार िदला होता 
व याला हािनर ण बंधप  (indemnity bond) दे यास सांिगतल ेहोत.े याने दूर वनीव न या लेखाब ल मा याशी 
संपक साधला असता मी याला बंॅकेकडून तस ेलेखी प  घे यास सांिगतल.े ऍि सस बॅंकेने तस े याला िलहन िदल ेआह.े 

आता याब लही त ार करावी लागेल. (मा या घरी झाले या चचम ये ऍि सस बंॅके या अिधकार्  याने हे सव चुक चे 
अस याच ेत डी तरी कबूल केल.े) 

थोड यात सांगायच े हणजे यािवषयी थोडीफार जागृती होत ेआह.े पण सवानी िमळून नेट लावला तरच पूवापार र ात 
िभनलेली मराठीकडे तु छतेने पहायची इतरांची वृ ी आपण बदल ूशकू. अस ेमो ा माणात घडण ेआव यक आहे; 
तरच महारा ातील बंॅका व रझव बॅंक ा िवषयाकडे गांभीयान ेपाहतील, मराठी माणसांना गृिहत धरण ेथांबवतील आिण 
मराठी भाषेला यो य तो स मान व आदर देऊ लागतील. 
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मी ऍि सस बंॅकेपासून सु वात केलेली आह.े आता सावजिनक े ातील बंॅकांकडेही वळाव ेलागेल. आपण येकानेही 
आप या सवच बंॅकांना अशी प  े िलहावीत. सावजिनक े ातील (रा ीयीकृत) बॅंकांना अशी प  े मािहती 
अिधकाराखाली पाठवावीत. कारण यांना मािहती अिधकाराचा अिधक दरारा वाटतो. िशवाय यांना रझव बॅंके या 
िनयमां यित र  क  सरकार या ि भाषा सू ाचा िनयमही थेट लाग ूआह.े  

ा सव सं थांची वतणूक इतर रा यांत वेगळी व महारा ात वेगळी असत.े महारा ात मा  अगदी खे ापा ातील 
अिशि त जनतेवर सु ा पररा याची व परदेशाची भाषा लादतात. महारा ातील थािनक जनतेची भाषा, यां या भावना 

ांना ही मंडळी तु छ समजतात. हे सव काय ािव  आह.े अशा मुजोर सं थां या िवरोधात आपण सवानी एकि तपण े
लढा देऊया. यासाठी आप याला यो य िनयोजनपूवक पावल े उचलावी लागतील. एक अ यंत चांगली गो  हणज े
देशाची रा यघटना व कायदा आप याच बाजूचा आह.े िशवाय मराठीधािज या राजक य प ांनीही आपाप या 
परीने/प तीने आपला मु ा उचलून धरला तर अिधकच उ मच.  

आप या सव मराठी ेमी बांधवांना कमीतकमी वेळात बंॅकाना ायची प  ेतयार करण ेसहजश य हाव े हणून मी काही 
नमुनाप  े(formats) तयार केली आहेत. 

१. सावजिनक े ांतील बंॅकांना मािहती अिधकाराखाली िलिह या या प ांचा नमुना: 

http://amrutmanthan.files.wordpress.com/2010/06/amrutmanthan_banking-questionaire_letter-
under-rti-for-nationalised-banks_100527.pdf 

२. इतर (खासगी) बॅंकांना िलिह या या प ांचा नमुना: 

http://amrutmanthan.files.wordpress.com/2010/06/amrutmanthan_banking-questionaire_letter-to-
other-than-public-sector-banks_100527.pdf 

वरील नमुनाप  े मा०अ० या काय ाब ल या मा या ाना माण े व अनुभवा माण े लोकांना आयती व सहजपण े
वापरता यावीत तसेच आपल ेप  अिधकतम भावी ठरावे अशाच ि कोनातून बनवली आहेत. 

काही मह वा या सूचना: 

१. रझव बंॅकेच ेहे सव ाहकसेवेिवषयीचे िनयम केवळ बंॅके या शाखांनाच नाही तर एटीएम, कज, पतपि का व इतर 
सवच ाहकािभमुख (customer facing) िवभागांना लाग ूआहेत हे नीटपण ेसमजून याव.े   

२. बर्  याच वेळा ही मंडळी त डी बरीच आ वासने देतात िकंवा त डी "आ हाला ह े सव बंधनकारक नाही" अशा 
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व गनाही करतात. अशा वेळी त डी वाद न घालता लेखी प  ाव ेआिण लेखी उ र दे याचाच आ ह धरावा. 
त डी बोलाय या बर्  याच गो ी (आ वासने िकंवा धम या) िलहन दे यास त ेतयार नसतात. पण आपण श यतो 
वाद घालून कटुता वाढव याचे टाळाव ेव "जे काही हणायच ेआह ेते लेखी कळवा" अशीच भूिमका यावी. 

३. श य अस यास आप याकडील चलभाषामधील (मोबाईलमधील) कॅमेर्  याने बंॅके या सूचनाफलकांची व इतर 
संबंिधत गो ची छायािच  े िटपून ठेवावीत. पुढे पुरावा हणून अशी छायािच  ेआप या प ास/अपीलास जोडता 
येतील.   

४. आपण िदले या कुठ याही प ाची पोच आपण यायलाच पािहजे. हणून अशी प े हाती देऊन (सही-िश ा-
िदनांकासह) पोच यावी िकंवा िनदान पीडपो टाने तरी पाठवावीत.  

५. मािहती अिधकाराखालील प  सरकार याच पीडपो टा या प वाह (courier) सेवे ारा पाठवण ेहे सवािधक यो य 
ठरेल. यायालयात सरकारी टपाल खाते अिधक िव वसनीय मानल ेजाते.  

६. प ाखाली ( ेषक हणून) एकाहन अिधक नाव े (िनदान दोन तरी) नमूद करावीत. हणजे आप या प यावर 
यातील एक य ी जरी उपि थत असली तरी ती प वाहाकडून (Courier) उ राच ेप  घेऊ शकत.े अनेकदा 

(िवशेषतः मािहती अिधकाराखालील प ा या बाबतीत) सरकारी टपाल खा याचे पो टमन हे ’पावीत’ (receiver) 

हणून दशिवले या य ीिशवाय अ य य ीकडे प  सुपूद कर यास तयार होत नाहीत.   

७. मािहती अिधकाराखालील प ास संबंिधत अिधकार्  याने उ र न देण े िकंवा अयो य उ र देण े हा गु हा आह.े 
याब ल अपील के यास याला दंड होऊ शकतो.  

८. मािहती अिधकाराखालील उ र ३० िदवसात (िविश  प रि थतीत ४५ िदवसात) िमळण ेअपेि त असत.े तेव ा 
काळात उ र न िमळा यास आपण अपील क  शकतो.  

९. ा सव बाबतीत आप याला कुठ याही कारची मािहती िकंवा स ा हवा अस यास आपण मा याशी िवप ा ारे 
िवनासंकोच संपक साध ूशकता.    

इतर उपयोगी मािहती: 

१. अनुसूिचत यावसाियक बंॅकांची (Scheduled Commercial Banks) यादी खालील दु यावर उपल ध आह.े 

http://amrutmanthan.files.wordpress.com/2010/06/amrutmanthan_list-of-scheduled-commercial-
banks_100601.pdf 
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२. या िवषयावरील सिव तर कायदेशीर मािहती व बंॅिकंग े ासाठी लाग ू असणार्  या भाषािवषयक िनयमांब लच े
तपशील सांगणारा मूळ लेख खालील दु यावर वाचू शकता. 

http://amrutmanthan.wordpress.com/2010/04/04/बंॅिकंग- े ामधील-भाष/ 

३. याच लेखाचे इं जी भाषांतर खालील दु यावर सापडेल.  

 
http://amrutmanthan.wordpress.com/2010/04/13/linguistic-policy-in-banking-sector-a-case-
of-complete-neglect-in-maharashtra/ 

मराठीधािज या राजक य प ांनी देखील अशा बाबतीत ल  घालून ा कायदेशीर बाबीला वजन ा  क न ाव.े 

अथात आपण सामा य माणसांनी सवच जबाबदारी राजकार यांवर टाकून गाफ ल न राहता वतःला श य तेवढे न च 
केल ेपािहजे. यासाठी शेकडो-हजार या सं येने बंॅकांना जाब िवचारणारी प े िमळाली तर यांना न च काहीतरी कृती 
करावी लागेल. रझव बॅंकेलाही खडबडून जागे हाव ेलागेल. आप या जा तीत जा त मराठी ेमी, मराठीब ल अिभमान 
बाळगणार्  या िम ांनाही आपाप या बंॅकांना मराठीकडे दुल  व मराठीची हेळसांड कर याब ल जाब िवचार यास े रत 
करावे.   

अशा कारची २-३ उदाहरण ेयश वी क न ितचा सव  ब ा केला तर मग इतर बंॅकांनाही वचक बसेल व मराठी 
माणसाचाही धीर चेपून अिधकािधक मराठी माणस ेआप या या य अिधकारांसाठी आ ह ध  लागतील.  

आप या मायबोलीसाठी श य ते सव आपण न च क , करीत राह.  

क०लो०अ० 

आपला नेहांिकत, 

सलील कुळकण  

(saleelk@gmail.com)  

 

   


