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संगणकावर मराठ  
- वनय वसंत मावळणकर 

पा भूमी : 
 आजच ेयुग हे संगणक य युग मानले जाते. मानवी जीवनाचा बहुतांश भाग हा आज या काळात 

संगणकानेच यापलेला आहे आ ण भारतात संगणक य यवहारांचा बहुतांश भाग हा इं जी भाषेनेच 
यापलेला आहे. आपण भारतीय, महारा ीय लोक संगणकावर (व संगणक कृत यं ांम ये) इं जी भाषा 
वापरणे ‘ वाभा वक’ मानतो आ ण इं जीला (भाषेला व िलपीला) शरण जाऊन वाहपितत होतो. 
 ‘संगणक युगात’ भारतातच इं जीशरण वृ ी मो या माणावर आढळते. चीन, जपान, को रया, 
इंडोनेिशया, जमनी, ा स, इ ाएल, हएतनाम, थायलंड, पेन, सौद  अरे बया.... इ याद  देशांम ये 
या- या देशा या थािनक भाषांम येच संगणक वापरला जातो. ह  गो  या देशांम ये ‘ वाभा वक’ 

मानतात. 

 हे असे का घडते, आपण इं जीशरण का, याचे प रणाम काय होत आहेत, पुढे काय होतील... 
आद  नांची स व तर चचा करणे हा या लेखाचा वषय नाह . पण तर ह  काह  गो ी न क  नमूद 
करा याशा वाटतात. भारतातील रा यांत जर संगणक य यांवर इं जी भाषेचाच भाव कायम 
रा हला,...  

 ...तर मा हती तं ानाच े फायदे प रपूणतेने भारतीय समाजा या एका मो या वगापयत व 
भागापयत कधीच पोहोचणार नाह त; 

 ...तर को यवधी भारतीय नाग रक संगणकावर आ म व ासाने कधीच हुकूमत गाजव ूशकणार 
नाह त;  
 ...तर सावजिनक यवहारांम ये संगणकाचा व संगणकाम ये इं जीचाच वापर वाढत जाऊन 
भारतीय थािनक भाषांचा वकास खंुटेल आ ण या केवळ बोली भाषा हणून तग ध न राहतील. 
 ...तर आपला भा षक व सां कृितक ‘ यूनगंड’ वाढत जाऊन आप याला अनेक े ांम ये एका 
मयादे या पलीकडच,े पुढच,े अभूतपूव, उ वल यश िमळू शकणार नाह .  
 आणखी एक मह वाचे! वर उ लेख केले या देशांमधील लोक जे हा भारतीयांना (संगणकावर / 
इतर ) इं जी भाषेत यवहार करताना पाहतात, ते हा आ यच कत होतात. कारण अशा कारे 
यवहार करणा  या लोकांना ते अ गत व असं कृत मानतात. 
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होय! संगणकाला मराठ  कळते : 
 संगणकावर थािनक भाषा न वापर याने काय प रणाम होऊ शकतात, हे आपण थोड यात 
पा हले. या या कारणांचा वचार येक मराठ  भाषकाने करायलाच हवा. पण संगणकाला कळणार  
मराठ  भाषा (देवनागर  िलपी) संगणकाम ये कशी काया वत करायची आ ण युिनकोड- णत मराठ  
टंकलेखन कस ेकरायच ेयाचा वचार अिधक मह वाचा! हणूनच... तुत लेखाम ये या प र थती या 
कारणां या तपिशलाकडे न जाता, आपण सकारा मकतेने एक पाऊल पुढे टाकू या! आपण ठरव ूया क , 
मराठ  माणूस हणून, मा या भाषे या भ व यासाठ  व सं कृती या अिभमानासाठ , संगणकावर 
हुकूमत िमळव यासाठ  आ ण एक सहज वाभा वकता हणून, ‘मा या संगणकावर मी मराठ  भाषाच 
वापर न. माझ ेसंगणक य यवहार (अ याव यक अपवाद वगळता) मी मराठ तूनच कर न!’ 

 इं जी भाषे माणेच मराठ  भाषा संगणकाला कळते का; इं जी माणेच मराठ  संगणकावर 
वापरता येते का... या दो ह  ांच ेउ र ‘होय’ असेच आहे. (काह  बाबतीत संशोधनाला वाव आहे.)  

स ः थती : 
 स या महारा ात सव  मराठ  भाषेच े(देवनागर  िलपीच)े वेगवेगळे टंक वापरले जातात. उदा. 
ीिलपी, िशवाजी, कृितदेव, आकृती, लोकस ा... इ याद . या टंकां ारे (फॉ ं  स ारे) टंकिल खत केलेला 

मजकूर एका ठकाणाहून दसु  या ठकाणी पाठवायचा असेल आ ण या (दसु  या) संगणकावर तो 
मजकूर यव थत दसायचा असेल, तर याह  संगणकावर संबंिधत टंक असणे अ याव यक ठरते. 
पण य ात हे अश य आहे. उदा. मला अहमदनगरमधून पु याला कंवा नागपूरला कंवा िसंगापूरला 
ीिलपी/कृितदेव फॉ ंटमधील मराठ  मजकूर पाठवायचा असेल आ ण ितकड या संगणकावर तो 
यव थत दसायचा असेल, तर ितकड या संगणकावर ीिलपी/कृितदेव फॉ ंट असणे गरजेच ेआहे. हे 
एक कारच े बंधनच आहे. सवच ठकाणी सवच मराठ  टंक व णाली उपल ध नसतात. याम ये 
अनेक तां क व यव थे या अडचणी आहेत.  

 महारा ा या व वध भागांत वेगवेगळे टंक लोक य आहेत, यामुळे संगणक य मराठ  मा हतीचे 
वहन रा या या एका भागातून दसु  या भागात वनासायास, मा णत र तीने व सहजग या होत नाह . 
(रा याच ेभाग दूरच रा हले, मं ालया या एका मज याव न दसु  या मज यावर कंवा एका वभागातून 
दसु  या वभागात संगणक य मा हती नेताना टंकह  सोबत नेला जातो...हे आप या आधुिनक रा याच े
माणीकरण!)  
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 यावर आपण तीन उपाय शोधले आहेत. प हला हणजे, या अडचणीमुळे आपण मराठ तून 
मा हतीची देवाण-घेवाण कर या या भानगड त पडतच नाह . आपण एक ‘सोऽऽपा’माग वीकारला आहे, 
इं जीतूनच यवहार कर याचा. 

 दुसरा उपाय हणजे, आपण मराठ  मजकुराची इमेज ( ितमा) कंवा पीड एफ फाईल क न 
पाठवतो. पण यातह  अडचणी अशा क ... या मजकुरात (इमेज/पीड एफ फाईलम ये) दसु  या बाजूची 
य  काह च बदल/सुधारणा क  शकत नाह . तसेच संगणकावर विश  सु वधा अस यािशवाय 
पीड एफ फाईल बनवताह  येत नाह  व उघडून वाचताह  येत नाह . ह देखील पु हा बंधनेच. 

 थोड यात, वर उ लेख केलेले टंक हे मा णत, प रपूण व साव क नाह त; सव  सहजतेने 
उपल ध नाह त; कळफलकां याह  (क -बोड) अडचणी आहेत आ ण यांतील अनेक टंक वकत 
घे यासाठ  मोठा खचह  येतो. हणूनच ितसरा उपाय मह वाचा! हा उपाय हणजे मा णत, साव क 
आ ण सहज व मोफत उपल ध असले या युिनकोड- णत मराठ  टंकांचा! 

 युिनकोड-मराठ  संगणकधारकाला आ म व ास देते आ ण भाषेचा वकासह  साधते, हणूनच हा 
उपाय मह वाचा व अनुकरणीय! युिनकोड णाली ह  संगणकत ांनी िनमाण केलेली ‘को डंग िस टम’ 
आहे. या भाषांची िलपी ह  इं जी/रोमन िलपीपे ा वेगळ  आहे; या भाषा संगणकावर यव थत 
काया वत हा यात यासाठ  ह  णाली शोधली गेली. मराठ माणेच भारतात अ य भाषांची 
संगणकाबाबत सम या उ वतेच. या सम यांवर भारतात युिनकोड या मा यमातून उ र शोध यात 
आले. भारतीय थािनक भाषां या िल याह  संगणकावर प रपूणतेने काया वत होतील, यावर संशोधन 
झाले आ ण यातूनच युिनकोड - मराठ  टंक िनमाण झाले. 

 हे युिनकोड- णत टंक वाप न टंकिल खत केलेली मा हती जगातील कोण याह  संगणकावर 
सहज दसू शकते. 

 युिनकोड णाली आप याला वकत घे याची गरज नाह . युिनकोड णाली काया वत 
कर यासाठ  केवळ अधा ते एक तास लागतो. वापर याची सवय हो यासाठ  1-2-3 म हने 
( मतेनुसार) लागतात. या संगणकाकडे आपण मा हती पाठवली आहे, या संगणकाम ये युिनकोड 
णाली काया वत केलेली नसली, तर  या संगणकावर युिनकोड- णत मराठ  मजकूर यव थत 
दसतो, वाचता येतो. मजकुरात/मा हतीत काह  बदल करायचा असेल, तर मा  संबंिधत संगणकावर 
युिनकोड णाली काया वत केलेली असणे गरजेच ेआहे. ह  युिनकोड णाली आप या संगणकांवर 
कशी काया वत क न यायची, कळफलक कस ेउतरवून (डाउनलोड) यायच ेआ ण टंकलेखन कसे 
करायचे याची य  मा हतीच - फार श द न दवडता - पुढे देत आहे. या येच ेअनेक ोत व 
पयाय आहेत. यांतील काह ंची तपशीलवार मा हती देत आहे.  
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युिनकोड णाली, टंक व कळफलक संगणकावर काया वत क न घे याची या : 
युिनकोड- णाली काया वत कर याची प त अनेकांनी (थो या-फार फरकांसह) सांिगतलेली आहे. 

येक प तीची वेगळ  वैिश ये (गुण-दोष) आहेत. 

1. लघुपट व मा हतीपु तका - 

 स या रा य मराठ  वकास सं थेत कायरत असलेले सुशांत देवळेकर यांनी युिनकोड-मराठ  
कशी काया वत करायची याची मा हती देणारा लघुपटच (7 िमिनटांचा) तयार केला आहे. 
(http://yunikodatunmarathi.blogspot.com) या दु यावर ल लघुपटाची मा हती तुत लेखकाने 
आपणास अंतनाद या फे ुवार , 2011 या अंकात दली होतीच.) आपण स व तर मा हतीसाठ  सुशांत 
यां याशी sushant.devlekar@gmail.com या यां या ई-प यावर संपक साधू शकता. 

 http://yunikodatunmarathi.blogspot.com या यां या अनु दनीवर ( लॉगवर) आपणास 
‘युिनकोडातून मराठ ’ ह  पु तकाह  पाहता येईल. या पु तकेम ये युिनकोड-मराठ वषयी अितशय 
सो या भाषेत, सिच  व स व तर अशी मा हती सुशांत व आिशष अ मेडा यांनी दलेली आहे. 
‘युिनकोड वषयी सव काह ’ देणार  ह  20 पानी पु तका हणजे छोटा युिनकोड कोशच आहे. 

 
2. सी-डॅकची सीड  - 
 सी-डॅक या सं थेने भारतीय थािनक भाषा व संगणक या वषयावर चंड काम क न ठेवलेले 
आहे. सी-डॅक व आयआयट , मंुबई यांसह अ य सं थांनी ‘मराठ  सॉ टवेअर उपकरण’ या नावाची 
सीड  िनमाण केली आहे. याम ये युिनकोड णाली वषयी स व तर मा हती दलेली आहे. या ारे आपण 
युिनकोड णाली काया वत क  शकतो व कळफलक वापर या वषयी मा हती घेऊ शकतो. ह  सीड  
क  शासना या दूरसंचार व मा हती तं ान खा यामाफत मोफत उपल ध क न दे यात आली आहे. 

 www.ildc.in या संकेत थळावर ‘मु य पान - मराठ  - सीड  ची मागणी’ या माने लक 
करा व सीड साठ  न दणी करा. आपणास थो याच दवसात सीड  मोफत घरपोच िमळेल. (या 
संकेत थळावरह  आपणास सीड या मागणीसह युिनकोड वषयी तपशीलवार मा हती मराठ तून िमळेल.) 

  

3. थेट कृती - 
 मराठ  अ यास क ाच ेकायकत राममोहन खानापूरकर यांनी अ यास क न ‘ वंडोज - ए स पी’ 
ह  काय णाली (ऑपरे टंग िस ट म) असणा  या संगणकांसाठ  युिनकोड-मराठ  सु  कर याची एक सोपी 
प त बनवली आहे. ती पुढे देत आहे. ह  कृती कर यासाठ  आप याला काह  वेळ इंटरनेटची गरज 
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लागते. आपण कोणा प रिचताच े डेटा काड ता पुरते वाप न इंटरनेट थो या वेळासाठ  जोडून घेऊ 
शकता. 

Vistaarc या कंपनीने तयार केले या iComplex (Complex Script Installer) नावा या सॉ टवेअरने 
संगणकावर मराठ  आण याची या पूण करता येते. 

 

 
 

Complex Script Installerहे सॉ टवेअर पुढ ल माणे वापरा - 
 http://www.omicronlab.com/tools/icomplex-full.html या िलंकवर ल संकेत थळावर जा. तेथे iComplex 

3.0.0 (Full Edition) असे िल हले या पानावर खाली Download : Click here to download  ह  िलंक 
दसेल. 

 येथून सॉ टवेअर तुम या संगणका या हाड ड कम ये उतरवून या. 
 आता exe  फाईलवर दोनदा लक करा. हे सॉ टवेअर रन करावे का, अशी वचारणा होईल. Run या 

बटणावर लक करा. 
संगणक Restart  करायचा का? अशी वचारणा होईल. Yes हणावे. संगणक पु हा सु  झा यावर पुढ लपैक  
एकेका खुणेवर माने लक करा - 
Start >Settings > Control panel >Regional and Language options 

 Regional and Language options म ये असले या Language मधील Details ा खुणेवर लक करा. 
 Text services and Input Language नावा या चौकट त या Add ा खुणेवर लक करा. 
 Add Input Language खूण असलेली लहान चौकट उघडेल. यातील Input Language मधील भाषां या 

सूचीतून Marathi िनवडा, OK या खुणेवर लक करा. 
 आता Text services and Input Language या तळाशी असले या Apply आ ण OK या बटणांवर 

माने लक करा. 
 संगणका या उज या बाजूला कोपर्  यात EN अशी खूण येईल. 
 EN ा खुणेवर लक के यावर English असे िल हलेले दसेल. याखालीच MA Marathi असेह  

िल हलेले दसेल. 
 संगणकावर मराठ चा पयाय सु  क न घे याची या या पायर वर पूण होते. ह  या एकदाच 

करावी लागते. यामुळे आप या संगणकात कोणतेह  बदल होत नाह त. 
 MA ह  खूण हणजेच मराठ  वापर याचा पयाय. तो लक क न िनवड यावर मराठ तून काम करता 

येते. तो बदलून इं जी वापरायचे असेल, तर पु हा EN चा पयाय िनवडा. 
 ल ात ठेवा Alt  व Shift ा क ज ् एकाच वेळ  दाबून MA व EN चे पयाय बदलतात. कृती पूण 

झा यावर इ ट कळफलक आपोआप (बाय डफॉ ट) लागू होतो.  
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 वर ल प ती वषयी काह  शंका अस यास आपण राममोहन यां याशी <ram.research@gmail.com> 
या ई-प यावर संपक साधू शकता. 

 

4. ‘युिनकोड’ वषयीच ेप रपूण पु तक - 

 ‘संगणकावर ल मराठ  आ ण युिनकोड (तं  व मं )’ हे माधव िशरवळकर यांनी िल हलेले 
पु तक युिनकोड-मराठ वषयीच ेप रपूण मागदशक आहे. नवी मंुबई या संगणक काशनाने द. 1 मे, 
2010 रोजी हे अितशय उपयु  पु तक कािशत केले. ‘मंगल’ टंकाची (फॉ ं टची) िनिमती करणा  या  
भाषात , संगणकत  व अ रमहष  कै. ा. र. कृ. जोशी यांना हे पु तक अपण केलेले आहे. 

 या पु तकातील ‘ वंडोज आ ण युिनकोड’ (पान . 121 ते 150) हे करण सवात मह वाच!े या 
करणात व वध काय णालींम ये युिनकोड-मराठ  कस ेकाया वत करायच,े याचा तपशील सिच  व 

अितशय सो या मराठ त दलेला आहे. या पु तकातील पान . 96 ते 120 व . 151 ते 186 ह  
पानेदेखील मह वाची आहेत. ज ासंूनी स व तर व सखोल मा हती क न घे यासाठ  संपूण पु तक 
वाच यास काह च हरकत नाह . या पु तका या शेवट या पानावर ( . 208) युिनकोड वषयक 
संकेत थळांची व मह वा या दु यांची सूची दलेली आहे. 

 मराठ  व संगणक या वषयातील सवािधक मा हती व ान असले या महारा ातील िनवडक 
य ंपैक  एक हणजे वर ल पु तकाच े लेखक माधव िशरवळकर होत. आपण यांना 

ms@pujasoft.net या ई-प यावर संपक क  शकता. तसेच यां या www.sanganak.info या 
अनु दनीला भेट देऊ शकता. संगणक, युिनकोड व मराठ  यां वषयी नेमक , प रपूण व उपयु  मा हती 
देणारे पु तक हे येक मराठ  माणसा या घर  असावे असा आ ह धरणे ह  अितशयो  ठरणार 
नाह . 

5. इतर पयाय : 

 5 (अ) : ‘अमृतमंथन’ (amrutmanthan.wordpress.com) या अनु दनीवर ( लॉगवर) 
आपणास मराठ  भाषा व सं कृती वषयी ानाच ेव मा हतीच ेभांडारच िमळेल. ‘संगणकावर मराठ त 
लेखन कर याब ल’ च े 5 लेख आप याला या अनु दनीवर सापडतील. यातील ामु याने िनतीन 
िनमकर यांचा लेख वाचावा. अ य 4 लेखह  उपयु  आहेतच.  

 5 (ब) : मराठ  अ यास क  या सं थे या संकेत थळावर (marathivikas.org) युिनकोड चालू 
कर याची आ ावलीच दलेली आहे. संकेत थळावर ल संगणक य मराठ  या भागात आप याला हा दुवा 
िमळेल. या आ ावली या दु यावर लक के यानंतर दले या सूचनांनुसार कृती करत गे यास 
युिनकोड णाली काया वत होते.  
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 5 (क) : गुगल, माय ोसॉ ट या मो या कंप यांसह आणखी काह  कंप या, सारमा यमे 
आपाप या संकेत थळांवर मराठ  टंकलेखनाची सु वधा उपल ध क न देतात. परंतु ह  सु वधा ता पुरती 
व अपूण असते. या येतून टंकलेखन करायला वेळ लागतो, येथ ेजोडा रांची सम या असते. मु य 
हणजे संकेत थळ बंद केल े क , सु वधा बंद अशी थती असते. हणूनच आप या संगणकावर 

कायम व पी युिनकोड-मराठ - णाली चालू कर यासाठ  वर लपैक  कोणतीह  प त वापरावी. ीिलपी 
मॉ यूलर या कंपनीनेह  आप या टंकांम ये युिनकोड- णत टंक उपल ध क न दला आहे, परंतु या 
णालीची मूळ कंमतच जा त आहे. 

 5 (ड) : नुकतेच द हसर, मंुबई येथील नवता काशनने ‘संगणकावर मराठ त कस ेिलहाल?’ या 
नावाने पु तक कािशत केल ेआहे. या पु तकासाठ  संपक:  

साद ता हनकर - prasad.tamhankar@gmail.com, 9730956356,  

नवता बुक व ड - navataa.prakashan@gmail.com, 9324795050. 

 5 (इ) :  ‘बरहा’ नावाची युिनकोड णालीह  काय वत करता येऊ शकते. www.baraha.com 
या संकेत थळावर जाऊन आपण ‘  इं डयन लँ वेज सॉ टवेअर’ डाऊनलोड क न घेऊ शकतो. या 
संकेत थळा या मु य पानावरच ‘डाऊनलोड बरहा’ ह  खडक  आहे. ‘मोफत’ व ‘ वकत’ या बरहा 
णालींम ये सु वधांचा फरक आहे. पण ‘मोफत’ या मा यमातून आपण युिनकोड-मराठ  टंकलेखन 

करायला सु वात क  शकतो. केवळ 7-8 पाय  यांची ह  या असून या येला 25 ते 30 िमिनटे 
लागतात.  

कळफलकाचा मु ा (क -बोड) : 
 कळफलकांच े व वध कार कस ेउतरवायच ेव काया वत करायच ेयाची मा हतीपुढे देत आहे. 
सुशांत देवळेकर यां या अनु दनीवर ल ( लॉगवर ल) पु तकेतह  आप याला कळफलकां वषयी मा हती 
िमळेल. या ारे आप यालाकळफलकाच े 7-8 कार िमळतात. ( ा सिलटरेशन, रेिमं टन, टाईपरायटर, 
इ ट, वेबदुिनया व अँ लोनागर ... इ याद ). ा सिलटरेशन हा कळफलक फोने टक कारचा आहे. 
हणजेच ma raa (Shift)th ee अस ेटाईप केल ेक , ‘मराठ ’ अशी अ रे संगणकावर दसतात. या 
कार या कळफलकाम ये काह  अ रे सवयीने माह त होतील, थोडा वेळ घालवून शोधावी लागतील. 

उदा.  हणजे shift G व Y आ ण अनु वार हणजे shift 6 इ याद .  

 या वषयातील कडवे, जहाल लोक इ ट हा कळफलकच वापरावा असा आ ह धरतात. 
(कडवे, जहाल हे श द उपरोिधकतेने वापरलेले नाह त, न द यावी) पण मराठ  टंकलेखना या 
सारा या ीने हा आ ह कती ताणायचा याचा वचार करणे आव यक आहे. कारण यात ब  याच 

अडचणी आहेत. याबाबत लवचीकता दाखवावी लागेल. 
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 जे जुजबी माणात, मया दत कामांसाठ  युिनकोड वापरतात, यांनी ा सिलटरेशन 
कळफलकाचा पयाय वापरावा.जे पुढे जाऊन अिधक माणात टंकलेखन करणार आहेत व जे टंकलेखक 
(ड ट पी ऑपरेटर) होणार आहेत, यांनी इ ट कळफलकाचा सराव करावा. (खरे तर सव 
शाळांम ये व एम.एस.सी.आय.ट . या सव अ यास मांम ये युिनकोड- णत मराठ  व इ ट 
कळफलक यांच े िश ण देणे अ याव यक आहे. अस ेझाल,े तर 10-15 वषानंतर या वषयावर चचा 
कर याची वेळच येणार नाह .) 

  

मराठ  टंकलेखनासाठ  कळफलकांची व वध पयाय िनवड याची कृती तपशीलवार देत आहे. मराठ  अ यास 
क ाने एक मागदशक पु तका काढली होती, यातील मजकूर पुढे देत आहे. ( व डोज XP साठ ) 

- http:// bhashaindia.com/SiteCollectionDocuments/Downloads/IME/Marathi_IME_Setup.zip या 
माय ोसॉ ट या संकेत थळावर ल दु यावर जा. 

- Marathi_IME_setup.zip ह  कळफलकांचे व वध पयाय देणार  धा रका आपोआप आप या संगणकावर 
उतरवून घेतली जाईल. ती संगणकावर सं हत (Save) करा.  

- यातील Setup.exe ह  धा रका दोनदा लक क न कायरत क न या. 

- Marathi IME- कळफलक कायरत कर यासाठ  पुढ ल एकेका खुणेवर बाण नेऊन माने लक करा -   
Start > Settings> Control panel > Regional and Language options > Details > Add 
- Add Input Language अशी खूण असलेली एक चौकट उघडेल. यात Keyboard layout/ IME ा चौकट त 
लक करा. 

- यातील सूचीतून Marathi Indic IME 1 [V 5.0] हा पयाय िनवडा व OK हणा. 

- Text Services and input languages - ा आधी या चौकट तील Installed services या लहान चौकट त 
पाहा. MA Marathi खाली Keyboard  म ये Marathi Indic IME 1 [V 5.0] हा पयाय दसेल. यावर लक 
क न Apply व OK हणा. 

- तळप ट या उजवीकडे पाच चौकोनांची प ट  दसेल. यातील दुस  या चौकोनात लक के यावर आठ 
कळफलकांची नावे दसतील.  

- वशेष न द- व डोज VISTA व व डोज 7 म ये Marathi IME ची सोय उपल धआहे. 

 

अडचणी व सम या : 
‘संगणकावर मराठ ’ याबाबत युिनकोड ारे मा णत यव था झालेली आहे. पण याचे अजून 

साव क करण झालेले नाह . रा ं दवस संगणक वापरणारे, इंटरनेटसॅ ह  (महाजालवेडे) कंवा संगणकत , 
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सॉ टवेअरत , अिभयंते इ याद ंनाह  युिनकोड-मराठ  ( कंवा थािनक भाषा) णालीची मा हती नसते. 
युिनकोड णाली सवापयत पोहोचव यासाठ  शासनानेह  कडक धोरण राबव याची गरज आहे. पण शासना या 
एक हजार कामां या याद तील हा 999 वा ाधा य म असलेला वषय आहे. 

युिनकोड- णालीबाबतचे प रपूण संशोधन होण ेअजून बाक  आहे. (याबाबत सी-डॅकसार या सं थांनी 
मागदशन करावे.) युिनकोड-मराठ  मजकुराची छापील त ( ंट आऊट) काढली, तर काह  वेळा अ रे नीट 
दसत नाह त. गोल, चौकोन, फुली अशा आकृ या दसतात. 

स या ‘मंगल’ व ‘माय ोसॉ टचा ए रयल युिनकोड एम एस’ हे दोन मुख युिनकोड टंक उपल ध 
आहेत. काह  जणांनी युिनकोड णालीला अनुकूल ठरतील असे टंक बनवले आहेत. उदा. सं कृत-2003. पण 
यांची सं या अितशय कमी आहे. युिनकोड टंकांमधील वै व य व गुणव ा याबाबत संशोधनाला वाव आहे. सी-
डॅक ने आकषक युिनकोड टंक (GIST; संदभ - माधव िशरवळकर यांचे पु तक) उपल ध क न दले आहेत. पण 
यांपैक  काह  टंकांम ये जोडा रे टं कत होत नाह त. 50-100 पानां या पु तका कंवा मोठ  पु तके टं कत 
करायची असतील, तर मग या मयादा येतात, युिनकोड- णत सुंदर टंक वापरता येत नाह त. 

फोटोशॉप, कोरेल ॉ या सॉ टवेअसम ये युिनकोड-मराठ  टंक वापरता येत नाह . पॉवर पॉइंट व 
ए सेलम येह  युिनकोड टंक वापरताना अडचणी येतात.  

सुमारे 95% संगणकधारकांनी इं जी भाषेचा सोऽऽ पा माग वीकारलेला आहे. यातील 8-10% लोक 
इं जी कशी े , ित त व उपयु  आहे आ ण संगणकाला मराठ  कशी अनु प नाह , यावर तावातावाने मते 
मांडत असतात... असो. काह  जण Mi Tuzi vat pahat Aahe. छापाचे िमं लश / इंगराठ  वापरत असतात. 

ह ली चलभाष संचाम येच (मोबाईल हॅ डसेट) इंटरनेटची सु वधा उपल ध असते. या कारे महाजालाचा 
(इंटरनेटचा) वापर करणारा एक मोठा वग महारा ात आहे. अनेक मोबाई सम ये युिनकोड णत मराठ  टं कतह  
करता येत नाह  व वाचताह  येत नाह . काह  मोबाई सम ये युिनकोड-मराठ  मजकूर वाचता येतो. परंतु 
आज या घड ला लघुसंदेश (एसएमएस) पाठवताना मराठ ची सु वधा देणारे चलभाष संच अितशय कमी आहेत. 
तसेच मुळातच युिनकोड-मराठ ची सु वधा देणारा एकह  चलभाष संच अ त वात नाह .  

समारोप : 
थोड यात ढोबळमानाने संगणकधारकांचे पुढ ल कार िनमाण झालेले आहेत. 
-  संगणकाला इं जीच कळते हे गृह त ध न इं जीच वापरणारे. संगणक व महाजाल (इंटरनेट) वापरतात, 
पण युिनकोड मराठ ची मा हतीच नाह ... असे. यांना संगणकावर मराठ  भाषा (देवनागर  िलपी) असते, दसते 
व चालते याची मा हतीच नसते. (यांची सं या सवािधक आहे.) 
-  मराठ  वापरता येऊ शकते हे माह त असणारे, पण याबाबत आळस व उदासीनता अस याने - तोडके 
मोडके का होईना - इं जीच वापरणारे. 
-  मराठ  वापरतात, पण युिनकोड वगळता इतर टंक वापरतात, असे. (हे लोक मा हतीची देवाणघेवाण 
इमेज /पीड एफ फाईल ारे करतात.) 
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-  यांना युिनकोड-मराठ ची मा हती आहे, यांचा सराव आहे... असे. (यांची सं या स या अ य प आहे.) 
- नाग रकांचा आणखी एक वेगळा कार आहे क , यांची सं यादेखील मोठ  आहे... तो हणजे 
...संगणकावर आपली मराठ  भाषा वापरता येत नाह , दसत नाह , चालत नाह  असा गैरसमज अस यामुळे 
संगणकाला टाळणारे. 
 वर ल सवच संगणकधारकांना व नाग रकांना युिनकोड-मराठ कडे वळवणे आव यक आहे. वर ल सवाचाच 
युिनकोड-मराठ चा सराव होणे व युिनकोड-मराठ  सवा याच अंगवळणी पडणे अ याव यक आहे.  
 अगद  थोड यात सांगायचे हणजे फार कारणमीमांसा न करता; येक संगणकधारकाने आप या 
संगणकावर युिनकोड णाली काया वत क न यावी. (या लेखात यासाठ चे ोत दलेले आहेतच) व कळफलक 
उतरवून (डाउनलोड क न) यावेत आ ण टंकलेखना या सरावाला सु वात करावी. आपला आ म व ास 
वाढ यावर आणखी 10-25-50-100 जणांना या तं ाची मा हती ावी. 
 जे होऊ घातलेले संगणकधारक आहेत, न याने संगणक वकत घेणार आहेत; यांनी सु वातीलाच 
युिनकोड णाली काया वत क न यावी. यासाठ  उ साह, आ ह व िन याची गरज आहे. तसेच भाषेवर ल 
कृितशील िन ेसह भा षक पु षाथाची ( वनोबांची संक पना) आव यकता आहे. तं  या िन या या व िन े या 
मागे मागे आपोआप येत राह लच. 
 

 जे कमान एक-दोन तास संगणक वापरतात, यांना वर ल मा हती खूप सहजसोपी वाटेल. यांनी तं  माह त 
नस यास वर लपैक  कोणतीह  एक प त अनुसरावी आ ण युिनकोड-मराठ  वापर यास सु वात करावी. 
 यांना संगणकाची सवय नाह , जे संगणक-सा र हो याचा य  करत आहेत, यांनी माह तगार लोकांची मदत 
घेऊन कंवा वतःच िन याने ठरवून युिनकोड- णाली काया वत करावी, समजून यावी व ितचा सराव करावा. 
 हाच संगणक य मराठ या माणीकरणाचा व वकासाचा सव म पयाय आहे.   

 

- वनय वसंत मावळणकर                    
vinaymavalankar@gmail.com 

 

याच वषयावर ल इतर लेख- 

 

संगणकावर मराठ तून िल ह याब ल आणखी काह  ा य मा हती --}  http://wp.me/pzBjo-Aw  

 

संगणकावर मराठ त लेखन कर याब ल --}  http://wp.me/pzBjo-2d  

 

संगणकावर युिनकोडाधा रत मराठ  टंक वापर या वषयी (ले० िनतीन िनमकर) --}  http://wp.me/pzBjo-gH  

 
 
 

   


