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एस०ट ० महामंडळाची ित कटे इं जीतच? 
 

महारा ातच वभाषेब ल वशेष अना था दसून येते. रा यात गावोगावी, खे यापा यात जाणा  या 
प रवहन महामंडळा या ित कटांवर मराठ म ये तपशील का नाह ?  कनाटक एस०ट ०ची ित कटे जर 
क नड व इं जी भाषेत आहेत तर महारा ात ती फ  इं जीतच का? इं जी ह  महारा ाची रा यभाषा 
के हापासून झाली? महारा ात राह यासाठ  येक सामा य नाग रकाने मराठ ऐवजी इं जी िशकणे 
अ याव यक आहे काय?  

ी० साद परांजपे या आप या एका मराठ ेमी िम ाने पाठवलेले एक प  खाली सादर केले आहे. 
या बरोबर ’मरामापम’चे (महारा  रा य माग प रवहन महामंडळाचे) इं जी ित कटह  जोडले आहे. 

 
 

स ेम नम कार.  
सोबत "महारा  रा य प रवहन महामंडळा या" िनम-आराम वाहतूकफेर चे मुंबई-पुणे वासाचे 
ितक ट जोडले आहे.  
सदर ितक ट संगणक कृत असून संपूणत: इं जीत आहे.  
सदर ितक टावर “परळ”चा उ लेख "परेल" असा इं जीत कर यात आलेला आहे.  
महारा ा या कानाकोप-यातून परळ आगारात जाणा-या बहुतांश गा यां या पा यावंर 
मराठ तह  "परेल" असाच उ लेख केलेला आढळतो.  
याच बरोबर "शीव"चा उ लेख "सायन" असा केला जातो.  
ासंदभात आपण महारा  रा य माग प रवहन महामंडळ ां याशी संपक साधून सदर 

ितक ट संपूणत: मराठ तच दे याची सूचना / वनंती कर याची आव यकता आहे.  
आपण ’मराठ  र ण सिमती’ या मा यमातून हा मु ा हाताळावा का?  

आपला, 
साद सु. परांजपे.  
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आपले आणखी एक वाचकिम  डॉ० उमेश करंबेळकर यांनीह  अशाच आशयाचे प  पाठवले आहे. 
 
 

स ेम नम कार,  

काल आम या एका िम ाने सातारा-को हापूर आ ण परत को हापूर-सातारा असा वास केला. 
जाताना महारा   रा य प रवहन मंडळाने तर येताना कनाटक प रवहन मंडळाने वास केला. दो ह  
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वेळेस ितक ट तेवढेच हणजे 88 . एवढे होते पण ितक टांत एक मह वाचा फरक होता. कनाटकाची 
ितक टे क नड आ ण इं जी भाषेत होती तर महारा  प रवहन मंडळाची फ  इं जी भाषेत होती. असं 
का ? ाचा ती  िनषेध केला पा हज.े  

- डॉ. उमेश करंबेळकर 

( जर आप याला हे पटले असेल तर कृपया हे इ-प  अ े षत करा / पुढे पाठवा) 
 

वर ल मा हती आपण अिधकािधक मराठ ेमींपयत पोचवू.  
आपण केवळ आपापसात चचा क न उपयोग नाह . काह  य  कृती करायलाच पा हजे. आपण 
सवानी िमळून यां यावर प ांचा भ डमार क या. 

आपण येकाने यां या महाजालावर ल खालील दु यावर ल पृ ावर आपली 
िनषेधपर ित या न दवावी ह  आ हाची वनंती.  

(http://www.msrtc.gov.in/msrtc_live/grievance.html) 
(ट प: ’मरामापम’ला मराठ चे वावडे अस यामुळे संकेत थळावर इं जीमधून िल ह याचीच स  आहे. 
याब लह  िनषेध न दवायला हवा. ते हा आप याला रोमी िल पतून मराठ  िलहून हे िनषेधकम 

करायला पा हजे.) 

त ार न दवायला पाच-दहा िमिनटांहून अिधक वेळ लागणार नाह . महारा ातील वािभमान अजून 
मेलेला नाह  हे या नालायक रा यक याना व मुजोर नोकरशाह ला समजू दे.  

 
 

   

 


