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85% of Shops Comply with Nameboard Norms in Chennai 
 
The Hindu, Tuesday, Jun 22, 2010 
 
Staff Reporter 

CHENNAI: The Chennai Corporation on Monday started removing nameboards of 
shops and commercial establishments, which did not display the names in Tamil. 
The action against 1,387 shops and commercial establishments on the first day 
of the drive came after the deadline set by the civic body to change nameboards 
ended. 

Launching the drive on Anna Salai, Mayor M. Subramanian said, “Over 85 per 
cent of the shops and commercial establishments in the city have included Tamil 
letters on their nameboards.” Action is being initiated against the remaining 
shops and commercial establishments for their failure to comply with the 
directive of the civic body, he added. 

The most number of name boards – 200 – were removed in areas of Zone 5 
(Kilpauk), such as Anna Nagar, Virugambakkam, Shenoy Nagar, Kilpauk, 
Purasawalkam, Aminjikarai, Choolaimedu and Arumbakkam. 

In Royapuram, Parrys Corner and George Town of Zone 2 (Basin Bridge) 37 
name boards were removed. 

Corporation officials removed 41 name boards in Tondiarpet, 168 in Pulianthope, 
172 in Ayanavaram, 162 in Ice House, 153 in Nungambakkam, 155 in 
Kodambakkam, 119 in Saidapet and 180 in Mylapore zones. 

There are around 90,000 shops and establishments in Chennai. 

http://www.hindu.com/2010/06/22/stories/2010062259420100.htm 

 

 

सावजिनक िठकाणी सामा य जनते या मािहतीसाठी उभाराय या कुठ याही सूचनाफलकांवरील मािहती ही 
ामु याने व ाधा याने थािनक भाषेत असायलाच हवी हे त व जगभरात सवमा यच आहे. यामुळे भारतातील 

सव रा यांतच न हे तर सवच देशांत (िनदान वतं , लोकशाही असणा  या व वािभमानी देशांत) हे त व 
सहजपण,े नैसिगकतःच पाळले जाते. अनेक देशात मु ाम तसा कायदा कर याचीही आव यकता नसते. आिण िजथे 
तशी आव यकता असते ितथे तसा कायदा केला जातो व याची कठोर कायवाहीसु ा केली जाते. भारतातील सव 
रा यांत दुकान,े कायालये व इतर आ थापनां या नावाचे फलक थािनक भाषेत ामु याने व ाधा याने असायलाच 
पािहजेत असे कायदे आहेत. शासना या व जन ोभा या भीतीमुळे ते कायदे ब  यापैक  पाळले जातात. िशवाय 
थािनक शासन अधूनमधून एखादी मोहीम काढून कायदे मोडणा  यांवर कारवाई क न या काय ाची पु हा सवाना 
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आठवण क न देत असते. अशाच कारची कारवाई चे ईम ये झा याब लची ही बातमी. अथात चे ईमधील ही 
घटना हणजे परी ेत ८५% गुण िमळवणा  या ामािणक व अ यासू मुलाला धाक दाखवून अगदी १००% गुण 
िमळव या या भरीस पाड याचा य न. पण महारा ातील प रि थती हणजे सतत नापास होणा  या माजखोर आिण 
ढ मुलगा व याब ल काहीच लाज-ल ा, खेद-खतं न वाटणारे पालक यांची गो . कायदा असूनही तो फारसा 
कोणी पाळत नस याब ल रा यशासनास काहीच पवा नाही. िशवाय मंुबईतील महानगरपािलकेने तो कायदा न 
पाळणा  या आ थापनांवर कारवायी करणे सु  के यावर मंुबईमधील पर ांतीय यावसाियक यायालयात जातात व 
इतर सव रा यांत िबनबोभाटपणे कायाि वत असले या या काय ावर यायालयातून थिगती िमळवते. याचीही 
आम या शासनाला काही लाज नाही. रा यशासन आपली बाजू त परतेन,े गंभीरपण े व ामािणकपण े
यायालयासमोर मांड या या बाबतीत फारसे उ साही नाही व यामुळे गेली आठ-दहा वष ही थिगती मंुबईम ये 

तशीच लागू आहे. हे करण महारा ीय जनते या बाजूने िजंकले गेल ेतर इतर मराठीधािज या प ांना याचे ेय 
िमळेल व आप याला राजक य तोटा होईल अस ेधूत गिणत क न आमचे कॉं ेसी शासन यायालयात हे करण 
जलदीने चालवून लवकर यो य िन कषा त ने यापे ा ते अडकवून ठेव यातच अिधक रस घेते.  

मंुबई यित र  महारा ातील इतर िज ातही हा कायदा राबव याब ल शासन फारसे उ साही नाहीच. इतर 
रा यांतील उ ोगपती थािनक जनतेला व शासनाला घाब न असतात तर महारा ात अगदी ािव  प रि थती 
आढळते. महारा ातील अशा सव िवपरीत प रि थतीला जबाबदार कोण? अथात शासनाला तरी दोष दे यात 
िकतीसा अथ आह?े मुळातच जे आडातच नाही ते पोह  यात कुठून येणार? जर आ हा सामा य मराठी जनतेम येच 
वािभमाना या भावनेचा अभाव असेल तर ती भावना आपणच िनवडून िदले या आप यातीलच वाथ  

राजकार यांत कुठून येणार?  

 

 

   


