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एसट ’ची ई-ित कटे मराठ तूनच  
(मराठ  जनते या भावना महामंडळापयत पोच या?) 

महारा  रा य माग प रवहन (मरामापम) महामंडळाची ित कटे मराठ तच असली पा हजेत व 
मराठ िशवाय इतर कुठ याह  भाषेत ती छापली जाऊ नयेत अशी रा यातील मराठ ेमींची इ छा 
महामंडळापयत पोचलेली दसते आहे व यानुसार जनते या भावनांचा आदर क न रा य प रवहनाची 
ित कटे मराठ तच दे याचा िनणय घेतला जाईल अशी आशादायी िच हे दसत आहेत. हा वािभमानी 
मराठ  जनतेचा वजयच मानला पा हजे. अमृतमंथन प रवाराचेह  अिभनंदन !! 
काह  वाचकांनी ा मह वा या वषयाकडे ल  वेध यावर आप या या अमृतमंथन अनु दनीवरह  
आपण संबंिधत वृ ाब ल लेख िस  क न प रवारातील सद यांना आप या भावना महामंडळास 
कळ व याचे आवाहन केले होते. महामंडळा या सं थळावर आपला अिभ ाय न दवण े ह  काह  
सरळसोपी काह  िमिनटात आटप यासारखी गो  न हती. तर ह  आप या अमृतमंथना या 
प रवारामधील अनेक िम ांनी व वध अडचणींवर मात क न आप या भावना महामंडळा या कानांवर 
घात या आ ण अशा कारे महारा ातील (व रा याबाहेर लह ) मराठ  जनते या भाविनक दबावाची 
जाणीव झा यामुळे ते मराठ धा जणा िनणय घेतील असे न क  वाटते. (अथात तसे ते झा यावरच 
आपण ते खरे मानू. नाह तर अशोक च हाणां या या शासनाम ये मराठ धा जण े िनयम काय ाचे 
पाठबळ असूनह  पर यां या दबावाखाली चोवीस तासां या आत बदलू शकतात हे वा तव वस न 
चालणार नाह .)  
असो. दैिनक सकाळ (२६ ऑग ट २०१०) मधील खालील बातमी पहा.   
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मंुबई - महारा  रा य माग प रवहन महामंडळामाफत इले  ॉिनक ितक ट देताना महारा ात ती 
मराठ त दली जातील, दोन दवसांत याबाबतचा िनणय घेऊ, अशी वाह  महामंडळाचे उपा य  आ ण 
यव थापक य संचालक द पक कपूर यांनी आज "मनसे' या िश मंडळाला दली. 

 
बसम ये वापरात असले या इले  ॉिनक ितक ट इ  यूइंग मिशनम ये मराठ  भाषेतील ित कटे दे याची 
सोय असताना अव या तीस सेकंदाची बचत कर यासाठ  एसट चे वाहक वाशांना इं जी ितक ट हाती 
मारत अस याचे वृ  "सकाळ'ने िस  केले होते. सकाळ  बातमी घेऊन आज मनसे या र ते 
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आ थापना वभागाचे भाग संघटक िमिलंद पांचाळ, महारा  नविनमाण वाहतूक सेने या 
पदािधका  यानी एसट या मंुबई स ल येथील म यवत  कायालयात धडक दली.  
 
मनसे या िश मंडळाने ी. कपूर यां याशी चचा क न महारा ातील जनतेला मराठ  भाषेतील ित कटे 
दली पा हजेत, मराठ त ितक ट दे याची सोय असताना मराठ ला डावलले का जाते? आद   न 
उप थत कर त िनवेदन सादर केले. ी. कपूर यांनी महामंडळा या गा या गुजरात, कनाटकातह  जात 
अस याने ई-ितक ट देताना मराठ  व इं जी असे दो ह  पयाय ठेव याचे प  केले. मा , अ या 
िमिनटांसाठ  मराठ  भाषेतले ितक ट वाशांना दले जात अस यास ते यो य नाह , असे कबूल कर त 
यापुढे महारा ातील जनतेला ामु याने मराठ तूनच ित कटे दली जातील, दोन दवसांत याबाबतचा 
िनणय घेतला जाईल, असे ठोस आ  वासन िश मंडळाला कपूर यांनी द याचे पांचाळ यांनी सांिगतले. 
 
िश मंडळात भायखळा वभागाचे अ य  रवी च हाण, "मनवासे'चे िचटणीस आनंद भू, उदय िचले, 
आनंद भू, नीलेश त डवळकर यांचा समावेश होता. 
 

 

" ी. कपूर यांनी महामंडळा या गा या गुजरात, कनाटकातह  जात अस याने ई-ितक ट देताना मराठ  
व इं जी असे दो ह  पयाय ठेव याचे प  केले." ा बाबतीत असे सांगावेसे वाटते क  इतर 
रा यांतील सामा य जनतेस इं जी येतेच असे गृ हतक महामंडळाने कुठ या आधारावर मांडले? 
िशवाय तशा प र थतीत मराठ सह (दु यम भाषा हणून) इं जी भाषा अस यास हरकत नाह . पण 
मराठ  मुळ च नस याचा पयाय उपल ध क न देताच कामा नये.   

याच संदभात िस  झालेला मा हतीवजा आवाहना मक लेख खालील दु यावर उपल ध आहे.  
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आपले ितमत (feedback) लेखाखालील तंभात अव य न दवा. 
 

 

   
 


