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आपले िम  ी० वजय पा य े ांनी पाठवलेली दैिनक ‘महारा  टाई स’मधील बातमी 
पहा. ( ी० साद परांजप े यांनी ाच बातमीची दैिनक साम यातील आवृ ी पाठवली 
होती.)  

 
 

ाहक त ार आता फ  ‘मराठ तच’ 
(महारा  टाइ स, द० २९ स टबर २०१०) 

मटा ऑनलाइन वृ  । मुंबई 
 

याया या अपे ेत असलेल े तु ह  एक वैतागलेल े ाहक आहात, तर मराठ चं ान 
असण ं तु हाला बाक  कोण याह  मु ापे ा फायदेशीर ठ  शकतं. तु हाला मराठ चा गंध 
नसेल तर ता काळ एका भाषांतरकाराची मदत या अ यथा रा यातील ाहक मंच तुमचं 
गा  हाण ंऐकूनह  घेणार नाह . असं य ाहकांशी िनगड त असणा  या अशा रा य ाहक 
िनवारण आयोगान े जार  केले या प रप कामुळे यापुढे सव त ार  मराठ तच िलहण ं
बंधनकारक कर यात आल ेआहे.  

१६ स टबर रोजी जार  कर यात आले या या प रप कानुसार, मराठ  ह  ज हा ाहक 
मंचा या कामकाजाची भाषा आहे. यामुळे त ार आ ण त ार ला उ र हे मराठ तच 
दे याची अपे ा आहे. प रप काम य ेआणखी काह  िनदश दे यात आल ेआहेत. मराठ त 
अज कसा करावा यासाठ  नमुना अज दे यात आला आहे. १९८६ या ाहक संर ण 
कायदातील कलम २४-ब माण ेमांड यात आलेला या सूचनांमुळे रा यभरातील ाहक 
मंचाम य े एकसू ता राह ल असा यामागचा उ ेश आहे. रा य आयोगा या शासन 
सिमती या २३ ए ल रोजी झाले या बैठक त या सूचनांना मंजुर  दे यात आली. रा य 
मंचाम य ेकामकाजाची भाषा मराठ  असावी या सरकार या िनयमाचं पालन आ ह  करत 
आहोत अस ंरा य आयोगा या अिधका  यानंी सांिगतल.ं  

मंचान ेजार  केले या बाक  सूचनांमुळे त ार करण ंअिधकच क दायक होणार आहे. 
त ार करताना अज कसा भरावा यासंबंधी नमुना अज त ार स हत सादर करावा लागणार 
आहे. याआधी सा या कागदावर िलहलेली त ार मा य होत अस.े मा  आप या त ार चा 
पाठपुरावा न करणारे लोक अशा त ार  करत असत, ते रोख यासाठ  नमुना अजाची प त 
अवलंब यात आली आहे.  

नवीन िनयमांमुळे त ारदार जोडत असले या सव कागदप  ं ‘खर  त’ अस याचं 
ाहका या व कलान े मा णत करण ंअिनवाय झाल ंआहे. खो या कागदप  ंसादर क न 

फसवणुक या घटना टाळ या या हेतून ेहे पाऊल उचल यात आल ंआहे.  

या िनयमामुळे मराठ -भा षक जनतेला फायदा होणार आहे मा  क य ाहक मंचाची 
कामकाजाची भाषा इं जी अस यान े ितथे अडचण उ व ूशकते अस ं एका अिधका  यान ं
सांिगतल.ं 
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आता आपले िम  ी० राममोहन खानापूरकर (सिचव, मराठ  अ यास क ) यांनी 
पाठवललेा तुत वृ ाचा ’टाई स ऑफ इं डया’ मधील टाई सी अवतार पहा.  
  
 

Consumer complaints must be in Marathi only 
Manthan K Mehta, TNN, Sep 29, 2010, 02.29am IST 

 
 
MUMBAI: If you are an aggrieved consumer seeking justice, a knowledge of 
Marathi may prove more crucial than any single other factor in clinching the case. 
Otherwise, get ready to hire a translator as the case may not even be heard at a 
consumer forum in the state. In a move that will affect a large number of 
consumers, the State Consumer Redressal Commission has issued a circular 
making it mandatory for all complaints at consumer forums to be filed in Marathi. 
 
The circular dated September 16 states, "Since the language of the District 
Consumer Forum is Marathi, the complaint and reply version are expected to be 
in Marathi.'' 
 
The commission has also issued other directives, besides prescribing a format 
under which an application has to be filed. The commission said that these 
instructions have been issued under Section 24-B of the Consumer Protection 
Act, 1986, to maintain a uniform procedure throughout district forums in 
Maharashtra. 
 
An official said, "The state commission in its meeting of the administrative 
committee dated April 23 had approved these instructions. We are merely 
enforcing the rules framed by the state government which say that the language 
used in the district forums should be Marathi.'' 
 
Other directives issued by the commission may make filing of consumer cases a 
more tedious affair. For instance, the commission has issued proforma (similar to 
petition copies filed in the high court) which have to be adhered to when a 
complaint or an appeal is being filed in the consumer redressal forum. 
 
Previously, even a complaint on the ordinary page was accepted by the forums 
for adjudicating the matter. However, an official claimed, many complaints were 
from people who were not serious in pursuing the matter. 
 
Moreover, the directive states that all the documents, supporting or defending the 
complaint will have to be certified as 'true copy' by the advocate representating 
the consumer. The circular said that this directive is necessary to avoid forgery or 
presentation of false documents in support of the claim. 
 
The official added, "The Marathi language directive is not applicable at the State 
Redressal Commission as its judgment can be appealed in the National 
Consumer Redressal Commission, where the language in use is English.'' He 
added that Marathi language rule is likely to benefit lakhs of the Marathi- 
speaking community, who may not have a clue what has been written in the 
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complaint filed before the forum in English. 
 
An advocate said, "As of now, district forums are accepting the copy of the 
complaint in English but on the condition that a translated version will be 
submitted in the next few days.'' 
 
Read more: Consumer complaints must be in Marathi only - The Times of 
India http://timesofindia.indiatimes.com/city/mumbai/Consumer-complaints-must-be-in-
Marathi-only/articleshow/6647904.cms#ixzz10zyaeDqX 
 
 
 
याब ल ी० राममोहन खानापूरकरांचे भा य अस:े 
 
ाहक यायालयात मराठ  चालेल या शासनमा य भूिमकेवर ाहक यायालयाने पु हा 

एकदा अंमलबजावणीची मोहोर उमटवली. अथात टाइ स ऑफ इं डया या पोटात याने 
दुखले नसते तरच नवल. ह  बातमी यां या 'रा ीय' वृ प ा या प ह या पानावर यांनी 
दली... दुसर कडे ती कुठेह  आलेली नाह  यातूनच टाइ सचा Agenda दसून येतो... जणू 
महारा ात मराठ तून कामकाज हा गु हाच... 
 
 
 
’मटा’ची “या िनयमामुळे मराठ -भा षक जनतेला फायदा होणार आहे” आ ण “मराठ चं 
ान असण ं तु हाला बाक  कोण याह  मु ापे ा फायदेशीर ठ  शकतं” ह  वधाने तसेच 

टाऑइ’ची “rule is likely to benefit lakhs of the Marathi- speaking community” आ ण 
“knowledge of Marathi may prove more crucial than any single other factor” ह  
वधाने हणजे कहर आहे. महारा ात राहणा  या यके य साठ  रा यभाषा मराठ च 
असते हे ल ात घेतले पा हजे. एखा ा देशातील कंवा रा यातील व वध सोयींचा फायदा 
घेताना तेथील भाषेचा व सं कृतीचा मान न राखणे हे जगात कुठेच खपवून घेतले जाणार 
नाह .      
िशवाय असे सव मु े देशाची रा यघटना, भा षक धोरण, भाषावार रा यरचनेमागील त वे 
इ याद ंवर अवलंबून आहेत. यांचा उहापोह आपण “ हंद  ह  रा भाषा? एक चकवा !!” या 
लेखात स व तरपणे केलेलाच होता. तर ह  या लेखातील एक मह वाचा मु ा पु हा उ ृत 
कर त आहोत. 
 

महारा  शासना या शालेय िश णात पाचवी ते दहावी या वगाना मराठ  भाषा अिनवाय 
कर या या िनणया व चा रट अज फेटाळताना महा मा गांधीं या मताचा हवाला देऊन 
सव च यायालय हणाल,े ‘व तुत: एखा ा रा यात वा त य करणा  या लोकांना तेथील 
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थािनक भाषा िशक यास सांगता कामा नये असे ितपादन मुळ च मा य करता येणार 
नाह . पर या देशात राहताना भा षक अ पसं याकांनी थािनक भाषा िशकून यायला 
पा हजे हे त व पूणपणे उिचतच आहे. आम या मते थािनक भाषा िशक यास वरोधा या 
भावनेचे पयवसान समाजजीवना या मु य वाहापासून अलग हो यात होते आ ण याचा 
प रणाम हणून रा यात भाषेवर आधा रत वखंडन (तुकडे-तुकडेत पडण)े होते व तसे 
घडणे ह  रा ीय एका मते या ीने िनं  गो  आहे.’ 

संपूण लेख खालील दु यावर वाचू शकता: 

 http://wp.me/pzBjo-9W हंद  ह  रा भाषा? एक चकवा! (ले० सलील कुळकण , लोकस ा, १५ नो ह० 
२००९) 

 

ाहक मंचा या या िनणया व  महारा ात वा त य करणार  पण महारा ीयांचा व 
मराठ चा ितर कार करणार  टाई सी मानिसकतेची मंडळ  ाब ल वर या यायालयात 
अपील करणार हे न क च. (अशा शंका बंगाल, तिमळनाडू, कनाटक अशा इतर रा यांत 
थाियक झाले या पर ांतीयांना सहसा पडत नाह त.) ते हा अशा या ’राह या घरातील 

खा या मीठाला न जागणा  या’ मंडळ ं व  आपणह  कंबर कसून उभे रा हले पा हजे. 
घटना, कायदा आप याच बाजूने आहे. पण ते यायालयात िस  करणे ह  देखील अ यंत 
मह वाची गो  आहे.  
 
 

   


