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मराठीसाठी जागितक अंक = 0123456789 घ्यावेत. I II III IV V X L वगैरे रोमन अंक नकोत.
दे वनागरी अंक ०१२३४५६७८९ जु या संदभार्ंसाठी िशकावेत. (धािमर्क पु तकांसाठी हवे तर राहूदे त).
(वा तव 01) दशमान अंक हा प्राचीन भारतीयांचा शोध. ते अंक अरबी
समजले

हणन
ू अरे िबक वा इंडोअरे िबक

(वा तव 02)

यापारींमाफर्त यरु ोपला

यम
ू र स नाव. आपण Global जागितक अंक

हणावे.

भारतीय संिवधानाची मा यता जागितक अंकांना आहे . नाणी, नोटा, डाक ितकीटे ,

वाहनां या नंबर लेट, बकांचे चेक, क्रेिडटकाड (तसेच खेळप ते, लॉटरीितकीटे ) वगैरेत ते असतात.
(वा तव 03) सवर् िवज्ञानसाधनांवर जागितक अंक. उदा.

कॅलक्यल
ु ेटर, थमार्मीटर, वजनयंत्रे,

मापनटे प, फोनयंत्र,े घ याळे , टॅ क्सीमीटर, कोनमापक, इंधनपंप, रे िडयोडायल, रे लगाडी आसनांक.

(वा तव 04) जगभर सुिशिक्षत लोक (मायभाषा, दे श काहीही असोत) रसायनसत्र
ू ,े ईमेलप ते यात
a‐z, A‐Z, 0‐9 िच हे पहातात. बहुिलपी जगात व भारतात िनदान समान जागितक अंक असावेत.
(वा तव 05)

महारा ट्र शासन जलसंपदा िवभागाने गोदावरी खोरे िवकास प्रा प (draft) 2014

म ये प्रिसद्ध केला. यात (दे वनागरी मराठी मािहती + जागितक अंक). < ते अंक शासनमा य.
(वा तव 06) महारा ट्रात सवर् मा यमां या हाय कूलांम ये गिणत िवषयाकिरता जागितक अंक
वापरले जातात. यासाठी शासकीय पा यपु तके असन
ू दरवषीर् लाखो मल
ु े SSC पास होत आहे त.

(वा तव 07) मराठीप्रमाणे िहंदी दे खील दे वनागरी िलपीत. तरीही िहंदीत (व तमीळ, म याळम,
तेलग
ु ु या भाषात) प्रशासन, िशक्षण, प्रसारमा यमे याम ये जागितक अंक दीघर् काल प्रचिलत.
(वा तव 08) इलेक्ट्रॉिनक तंत्रज्ञानास अनक
ु ू ल (गग
ु ल > 7 segment display). सरळ टोकेरी काडी
सारखे तुकडे जमवून रचनेसाठी जागितक अंक सोयीचे आहे त. दे वनागरी अंक गैरसोयीचे.

(वा तव 09) लाखो मोबाईलसंच जागितक अंकयुक्त. ते सवर्त्र पसरले, सवर् भारतीयांस जागितक

अंक पिरिचत. फोननंबरांना ते इ ट. ते िपनकोड व वाहननंबर लेट यात हवेतच हा कायदा आहे .

िवनंती – टी ही वािह या, व काही मराठी िनयतकािलके व मराठी जािहराती यात जागितक अंक
असतात. सवर् मराठी िनयतकािलकात, जािहरातीत ते घ्यावेत ही िवनंती आहे . (नंतर पु तकांत,
नोटीसबोडर्, र ते, दक
ु ाने, यासपीठे यांवरील फलक,

वयंसेवक िब ले वगैरेम ये).

(दे वनागरी

मराठी मजकूर + जागितक अंक) यांचे एकत्र मद्र
ु ण सब
ु क िदस यस योग्य फॉ ट घ्यावेत (उदा.
मजकूर 12 पॉइट, अंक 10 पॉइंट, पण तज्ञस ला घ्या). िवज्ञानप्रेम व सवर् भािषकांचे ऐक्य दशर्क
एक प्रतीक = जागितक अंक

वीकारावेत.
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