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1. भारत बहभाषी बहिलपी देश आहेु ु . यामुळे एकभाषी देशांूमाणे फ  मातभृाषेतच िश ण 
पुरेसे नाह . इंमजीतह  (यो य वयास) काह  िश ण आवँयक. मराठ साठ  देवनागर  व इंमजीसाठ  
रोमन िलपी आहेत. तां ऽक संक पनांसाठ  प रभाषा लागते. ःथूलमानाने मराठ साठ  संःकृत 
पा रभा षक श द सोयीचे होत असत. उदा Commissioner, Engineer, Evaporation या इंमजी श दांस 
आयु , अिभयंता, बांपीभवन हे संःकृत श द मराठ त ळले. पण ःथूलमानाने 1991 पासून 
प र ःथती झपा याने बदलली. संगणक आले, ईमेल, बेबसाईट यांचा महापूर आला, भरपूर ट ह  
वा ह या आ या, यापाराचे जागतीक करण होऊ लागले. (बाग, मनावर ल ताण) अशा मराठ  
श दांऐवजी (गाडन, टे शन) असे श द ूसारमा यमातून आदळू लागले. यावर कुणाचेह  िनयंऽण  
नाह . वतमानपऽ पुरवणी देखील आरो यद प ऐवजी फॅिमलीडॉ टर अशा नावाने ूिस  होऊ लागली. 
मामीण भागातह  इंमजी श द सव भारतीय भाषात आले आहेत. देशात थोडे पा रभा षक ऐ य. उदा.  

िसमट, पेन, िसनेमा, सेलोटेप, ूेशर कुकर, गॅस िसिलंडर, मोबाईल फोन, मायबोवे ह., रेनकोट, पंप, 
रेड मेड, ःकूटर, ॄेक, िम सर, पेशोल, पेपर, ह डयो, रेशनकाड, ला ःटक, कंटेनर, क बोड, मॉिनटर,  

टायर, सायकल, आईःब म, ःटेनलेस ःट ल, पं चर, रमोट, बूट पॉिलश, टथ पेःटू , मोटर कार. 
व वध भारतीय भाषातील काह  लेखकांशी चचा केली. सूचनेचे ःवागत झाले... यावर 2 म ह यात 
ःथूल सव ण श य. अंदाजे 120 कोट  भारतीयात 25 कोट  लोक सुमारे 5000 असे श द वापरतात ?  
 
2.  वर ल श द देवनागर  मराठ त घेणे सोयीचे ठरेल. िशकलेला व ाथ  पुढे कारखा यात  

             वा संशोधनसंःथेत वा उ च यवसायात जातो ते हा अ यभाषकाशी याचा संबध येतो. पा रभा षक 

श द समान इंमजीत असणे सोय़ीचे. काह  श दांम ये जरा बदल होणे श य. (उदा. हंद त ऑ टोवर 
साठ  अ  तूबर). क नड वगैरे चार द णी भाषात याकरणीय िलंग नाह . मराठ त (तो िल ट) क  
(ती िल ट) हे ठरवावे लागेल. ॑ःवद घ ठरवावे लागेल. (उदा. लो रन ? लोर न ?) याबाबतीत 

याकरणसुलभता करता येईल (उदा सव द घःवर, सव नपुंसकिलंगी नामे.... तो वषय येथे नको) 
 
3. आपण देवनागर  िलपीत अचूक वनीलेखन करतोच असे नाह . उदा (ज, ज) चे दहेर  वनीु  

आपण समान िल हतो. ( व ान ् ) ऐवजी ( व ान ) िल हतो. असो. क येक व ाथ  इंमजी मा यम 

िनवडतात, क येक मराठ  मा यम िनवडतात. ह  वभागणी शाळेत असते. पण खेळमैदानात कंवा 
इमारतीत उभय मा यमाचे व ाथ  एकऽ येतात वा थोडे अवांतर वाचन अ य मा यमात करतात. 
या ीने (इंमजी रोमन िलपीत) (इंमजी उ चार देवनागर त) (मराठ  अथ देवनागर त) असे काह  

वा यसमूह असलेली ठळक अ रात पुःतके खूप उपयु  ठरतील.  उदा. एक नमुना वा य पहा > 

Hydrogen is a colourless gas.      इंमजी (रोमन) 
हायसोजन इज ए कलरलेस गसॅ.     इंमजी (देवनागर ) 
हायसोजन एक रंगह न वायू आहे.    मराठ  (देवनागर ) 
व ानवा ये सरळ व अनुवादसुलभ. (लाटांचे तांडवनृ य अशी अलंका रक वा ये अनुवादास कठ ण). 
 


