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मराठीसाठी रोमन िलपी िच हे व नमुने   ‐‐ म. ना. गोगटे  phone  020‐24537574	

(अ a ) (आ aa ) (इ ई  i ) (उ ऊ u) (ए e )   (अ ॅ ae )  (ऐ ai )  (ओ o )(ऑ  ao )  

(औ au ) (क्     k ) (ख ्   kh )(ग ्  g )(घ ्  gh ) (चक्र च ् ch ) (काच च ् ch’ )(    chh )  
(जीव ज ्  j ) (जवळ ज ्   j’ ) (झेप झ ्  jh )  (झरा झ ्   j’h वा z ) (     t’ )  (     t’h )   
(     d’ ) (     d’h )  (ण ्  n’ )   (त ्  t )  (थ ्  th )  (    d ) (ध ्   dh  )  (न ्   n )  (प ्  p )     
(फ्   ph )   (ब ्  b )   (भ ्   bh ) (म ्   m )  (य ्  y )  ( र ् r )   (ल ्  l )   ( व ्  v  )  (श ्   ष ्  sh )   
( स ्  s ) (     h ) (ळ ् l’ ) (क्ष ksha) (ज्ञ dnya ) ( अधार्नु वार = m’ ) ज र तर 
(ऋ r’)  (ष ्  sh’)  (इ i )( ई  ee) ( उ u) (ऊ oo) <<< वर चक्र काच वगैरे आकलनास. 

...  टीपा (अनेकांशी चचार् के यानसुार) … (शासन, सािह यसं था यानी िनयम ठरवले नाहीत) ... 

(1)  देवनागरी वापरा. िशरोरेषेने श द प ट. (ता पेक्षा taa लांबट) ज र ते हा रोमन वापरा. 
उदा. िवदेशींना मराठीपिरचय. देवनागरी ईमेल न जम यास (2007 पूवीर् तसे होई. कधी आजही)  

(2) ( ’ )  िच ह, यास अपो हणावे (इंग्रजीतील अपो ट्रोफी माकर् ). वरखाली भेदिच हे = 

diacritical marks  > उदा (a  वर आडवी रेघ, d खाली नकु्ता = िटबं) घेतले नाहीत यामळेु 
इंग्रजीची सवर् उपकरणे काहीही बदल न करता मराठीसाठी वापरता येतील.  

(3) िहदंी मुंबई   = hindi mumbai र् ह वदीघर् भेद नकोत. सतु-सतू, िदन-दीन असे थोड े िभ न 
अथीर् श द sut, din समान िलहावेत. सदंभार्ने अथर् घ्यावा, जसा  (कर) श दाचा अथर् सदंभार्ने > 
Do, Hand, Tax.  तेरा, तेल श द > एकार वनी अनकु्रमे र् ह व, दीघर् पण वेगळे लेखन नसते. 
वरिच हांपुढे अपो मांड याने वर दीघर् असा सकेंत करावा.. उदा (i    इ  )(i’    ई). मदंाक्रांता, 
िशखिरणी वगेरे वृ तकिवतांम ये  र् ह व = लघ,ु दीघर् = गु  लागत अस याने तसे करता येईल.  

(4) च ज झ यांचे दहेुरी उ चार रोमनम ये घेतले. देवनागरी मराठीत भेद दाखवत नाहीत.  
(5) सहसा ab….. yz  छोटी अक्षरे वापरा. दोन िनकट वाक्यांदर यान (.) ऐवजी (...)  ितहेरी 
िटबं पूणर्िवराम घ्यावा > पिहले वाक्य अतं िदसेल. नाव वगैरे श दांचे मूळ पेिलगं ठेव यास 
आ याक्षर कॅिपटल A-Z. इंग्रजीतून मराठीत आलेली िवरामिच हे राहूदेत. 

(6)  िल यतंरण Transliteration नको . सरकार = sarakaara नको, वनींनसुार sarkaar िलहा. (हे 
िव वची माझे घर)  अशा किवतेत ghar ऐवजी उ चारानसुार ghara िलहावे. (पढुील पान पहावे)  



(मागील पानाव न) लेखन नमुने (3   हणी 1 इंग्रजीश दयकु्त वाक्य, 3 किवता) टीपा. 

ati tethe maati…  durun d’ongar saaj’are…  garaj’ saro va vaidya maro. =   अती 
तेथे माती.  दु न  ड गर साजरे.  गरज सरो  व  वै य मरो. ti  kampani  braaun  pepar 

banavte. वा  ti Company Brown Paper banavte. =  ती कंपनी ब्राउन पेपर बनवते. 
aataa vishvaatmake deve, yen’e vaagyadnye  toshaave…  toshoni maj’a dyaave, 

pasaayadaana he.    ‐‐  Dnyaneshvar  (dnyaaneshvar). = आता िव वा मके देवे, येणे 

वाग्यजे्ञ तोषावे. तोषोनी मज यावे, पसायदान हे. – ज्ञाने वर. 
kannyaa saasuryaasi j’aaye, maage paratoni paahe… taise zaale  maajhyaa  jivaa, 

kevhaa bhet’asi keshavaa  ? ‐‐ Tukaram (tukaaraam). = क या  सासुर् यासी जाये,  
मागे परतोनी पाहे.  तैसे झाले मा या जीवा, के हा भेटसी केशवा ? – तुकाराम. 
nabha  meghaani  aakramile,  taaraagan’a  sarvahi  zaakuni    gele…  kad’a  kad’a 
kad’a  kad’a  shabda  karoni,  lakhalakhitaa  saudaamini…  j’aataatachi  he  netra 

diponi, ati virahi  jana te vyaakul’a zaale. – Kirloskar (saubhadra naat’ak) = नभ 
मेघानी आक्रिमले, तारागण सवर्ही झाकूनी गेले. कड कड कड कड श द करोनी, 
लखलिखता सौदािमनी. जातातची हे नेत्र िदपोनी, अती िवरही जन ते याकूळ 
झाले. – िकल कर (सौभद्र नाटक). (टीप w = व ्  उपयोग कमी.. v = व ्  vh =     ) 

                             मागील पानापुढे टीपा चालू  

(7)  simaa    ह ..  Seema  यक्तीनाव चालेल. पु कळ इंग्रजी सामा य  /  तांित्रक श द मराठीत 
आहेत. उदा गाडर्न, सोिडयम Garden, Sodium असे मूळ वा gaard’an, sod’iyam पयार्यी लेखन.   

(8) िलपीबदल = श दसुधारणेची संधी आहे. उदा. (क या, द:ुख, म ये, कर) श द उ चारानसुार 
(क या, दकु्ख, मधे, कर ् ) रोमन िलपीम ये kannyaa, dukkha, madhe, kar   

(9) (गीत, नाटक, िफ म) बरेचदा रोमनम ये शीषर्क ढोबळ > उदा. Kanya    Sasuryasi Jaye  
प्र येक श दारंभ कॅिपटल. a = अ आ, n = न ्  ण ् j  ज ्  दो ही वनी, t = त ्   d =       वगैरे 
(10) सकंीणर् >  ऋ=   िर. उदा.  िश, ित्रतीया हे उ चार. अए, अओ दशर्व यास a‐e, a‐o िलहा. 
अधार्नु वार. उदा. ham’ हं = ha  हो Semi‐nasalised .  वाङ्मय, क्लृ ती =  vaangmay, klupti.    

… वेबसाईट  M12, M21 लेख एकत्र  क न M22 (20/2/2009 रोजी). तो 1/1/2017 रोजी अपडटे … 

… लेखक प ता. 4 पवन अपाटर्मट, ल मीपाकर् , नवी पेठ पणेु 411030. (mng1932@yahoo.com) ...  


