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दुकानां या पा या मराठ च! 
(दैिनक सामना, २३ नो हबर २०१०) 

- िशवसेने या मागणीला यश 

- पाच लाख दुकानांवर मराठ  पा या लागणार 
- रा य सरकार वधेयक मांडणार 

 

मुंबई, द. २२ ( ितिनधी) - दुकानांवर ल पा या 
मराठ त कर याची मागणी रा य सरकारने मा य केली 
असून दुकानां या पा यांवर मराठ ला ९० ट के थान 
दे यासाठ  तसा कायदाच अ त वात येणार आहे. 
रा य सरकार या या िनणयामुळे मराठ े यांना 
सणसणीत चपराक बसली आहे. 
दुकानां या पा यांवर १०० ट के मराठ च असले पा हजे 

अशी मागणी िशवसेनेने केली होती. रा य सरकारने ह  मागणी ९० ट के मा य केली आहे. 
मराठ ची मयादा ५० ट यांव न वाढवून ९० ट के कर यात येणार आहे. रा य सरकार तसे 
वधेयक अिधवेशनात मांडणार आहे. हे वधेयक मंजूर झा यानंतर तसा कायदाच अ त वात 
येणार आहे. यामुळे मुंबईतील पाच लाख ११ हजार दुकानांना मराठ  पा या लावणे स चे 
होणार आहे.  
पाच वषानी आली जाग 

िशवसेना नगरसेवक रवीं  वायकर यांनी २००५ साली मांडले या ठरावा या सूचने या वेळ  
झाले या चचत पा या १०० ट के मराठ त अस याच पा हजेत अशी मागणी कर यात आली 
होती. मा  काय ावर बोट दाखवून पािलका शासनाने ह  मागणी फेटाळली होती. यानंतर 
िशवसेनेचे नगरसेवक ऍड. मनमोहन चोणकर यांनी २०१० म ये ठरावाची सूचना मांडून ७० 
ट के मराठ ला ाधा य दे याची मागणी केली होती. या ठरावा या सूचनेवर शासनाचा 
अिभ ाय आज वधी सिमतीत चचसाठ  आला असता याबाबत सरकारची भूिमका काय असा 

 न चोणकर यांनी वचारला असता ९० ट के मराठ चे वधेयक ये या हवाळ  अिधवेशात हे 
वधेयक मांड यात येणार अस याचे वधी समीती अ य  ानमूत  शमा यांनी सांिगतल.े 
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Govt wrests Marathi boards issue from Sena 

DNA, Pune, 24 November 2010 

Pandurang Mhaske MUMBAI 

The Congress-ruled state government has beaten the Shiv Sena over the Marathi 
issue again. The government wants to make sure that 90% space on signboards of 
shops should be occupied by the name of the shop written in Marathi (Devanagari 
script), while the Sena corporators have demanded that Marathi should take up 70% 
space. 
An official from the BMC's licence department said that the department recently 
received a note from the state government stating that it is considering a proposal to 
have the Marathi name occupy 90% of the space on signboards. 
The Sena is trying to enforce the 70:30 ratio. But the department rejected the 
demand, saying it is a policy matter and the department has no power to decide on 
it. 
 

 

 
 

राज ठाकरचे मराठ  पा यांब लचे भाषण 
 
http://www.youtube.com/watch?v=LD_93e5gs4Y 
  

 

 

 


