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िनदशांक फक्त शेअरबाजाराचा नको. जातीय सलोखा, यसनमकु्ती, मातभृाषा यांचा हवा, वाढावा. 
सािह य लिलतसािह य, िवचारसािह य िवपुल दजदार पािहजेत. तसेच काही सोयी, प ये पािहजेत. 
सिंक्ष तता हासदु्धा लेखनगणु आहे. जाड ग्रथंापेक्षा छोटे मजकूर कधीकधी चटकन प्रकाश पाडतात. 
अपमान गाव तेथे महारवाडा हण गेली हे ठीक झाले. जोक हवेत पण सरदारजीची िटगंल नको. 
सोय (राम ्  चल ् ) ऐवजी (राम चल) >  वनीिन ठेऐवजी मदु्रणसोय व लेखनसोय यांना प्राधा य.             
िदवंगत समान उ लेख इंग्रजीत (Late). मराठीत व(गीर्य) घ्या. आज कै, पै, िख्र, वगरेै उ लेख. 
(अ ॅ ऑ )  वरमालेत नस याने कॅमेरा, कॉफी वगैरे श दकोशात आहेत ? कुठे ? ते समजत नाही. 
अक्षरतक्ते क-कमळ, ख-खटारा, ग-गणेश यांम ये ग-ग ड घ्यावे.  भाषेवर धािमर्क िशक्का नको. 
अपूणार्ंक दोन पूणार्ंक सात दशांश ऐवजी दोन िबदं ुसात असे सोपे हणावे (two point seven)  
िलपी देवनागरी, मोडी, रोमन, बे्रल वगरेै भाषेची साधने आहेत...... यांवाचूनही भाषा बोलता येते. 

शुद्धलेखन िकितर्, कीतीर्, िकतीर्, कीितर्  यात कोणते लेखन प्रमाण, का ? रोमनम ये सगुम kirti. 
जन यवहार 1 फूट = 30 समी. (अचूक 30.48).  काटेकोर िलपी लोकिप्रयतेसाठी ढोबळ करावी. 
तडजोड च, श या उ चारात (ह) = (h) वनी नाही.   इंग्रजीची सवय हणनू च, श = ch, sh. 
मधील असे श द सोपे (मधला, मधली, मधले) िविवधता नको. उदा (शाळेमधील मलुगा मलुगी) 
रोमन अकं I II III V X L वगरेै गरैसोयीचे.   रोमन िलपी = a b c .… x y z उपयुक्त अक्षरे. 
जागितक अंक िवज्ञानसाधनातले 0123456789 सवर्त्र घ्या.. िपनकोड म ये ते हवेत हा कायदा. 

अक्षरसतू्र  अ-आ--- क --- ज्ञ प तेन द डायरी अनुपल ध.  एक तरी abcd नुसार डायरी सोईची. 
नावबदल इंग्रजीने Bombay, Poona केले.  मराठीही तसे करत.े.. इंिग्लश इंदौर > इंग्रजी इंदरू. 
वेबसाईट िक येक मराठी सं थांची वेबसाईट नाही.  इंटरनेटिव वात मराठी भाषेस कमीपणा येतो. 
अ य भाषा यात काही ठीक श द...  पुि लगं त्रीिलगं वैज्ञािनक = नरजाती नारीजाती िवज्ञानी. 

    िट पण (1/1/2017)(सचूना 7) प्रमाण वरमाला अ आ इ ई उ ऊ ऋ ए अ ॅ ऐ ओ ऑ औ    

    महारा ट्र शासन सामा य प्रशासन िवभाग 6  नो हबर 2009 अ यादेशानुसार ठरवली आहे. 


