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युिनकोड मराठी फॉ टचा वापर संगणक
काय!णाली ( e-mail, Tally, MS-Office)
म%ये करणेबाबत.

रयत िश*ण सं+था,
था सातारा
कमवीर समाधी पिरसर,
पिरसर सातारा
पिरप क
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सव5ी शाखा!मुख
पूव !ाथिमक, !ाथिमक, मा%यिमक, उ:च मा%यिमक, आ5मशाळा, एच.एस.>ही.सी., महािवBालये,
रयत िश*ण सं+था,
िवषय - युिनकोड मराठी फॉ टचा वापर संगणक काय!णाली ( e-mail, Tally, MS-Office) म%ये करणेबाबत.
संदभ १) आमचेकडील मा%य. आ+था. १५७५४ िद.२२ िडसHबर २०१२ Ð शाखांची संपक यं णा अBयावत
ठे वणेबाबत.
२) पिरप क

.५ Ð संगणक िवभाग ०५ जून २०१२ Ð कायालयीन व शाखांचे कामकाज online व

संगणकीकरण करणेबाबत. E-mail- प >यवहारासाठी , Tally Software, Work diary- कायपMतीचे
सुलभीकरण
वरील संगणक काय!णाली अनुषग
ं ाने सव शाखा म%यवतN कायलय व िवभागीय कायलयाशी
e-mail :या मा%यमातून प >यवहार करत आहे त. वेगवान दळणवळणाबरोबरच प >यवहारा:या खचातही
Oयामुळे घट झाली आहे . शाखेकडू न सं+थेकडे अथवा सं+थेकडू न शाखेकडे e-mail करताना document
!थमतः +कॅन कTन मगच

e-mail ला attach केली जातात. +केिनंग केलेले documents काही KB/MB

मेमरी +पेस वापरली जाते. पयायाने e-mail पाठिवUयास +वीकारUयास अिधक मेमरी व वेळ खच होतो.
ही बाब टाळUयासाठी google IME input Tool :या मा%यमातून मराठी युिनकोड फॉ ट उपलVध झालेला
आहे . याचे खालील फायदे आहे त.
१) मराठी document मजकूर िदसUयासाठी +कॅन न करता !Oय* टायिपंग कTन e-mail पाठिवता
येतो.
२) मराठी युिनकोड फॉ ट सहजपणे संगणकावर Install कTन कोणOयाही applications मधून वापरता
येतो. उदा. Tally- अकWिटं ग युिनकोड:या सहाXयाने मराठीतून Tally डे टा भरता येतो. तसेच MSoffice (word, excel, ppt) युिनकोड मराठी चा वापर करता येतो. कोणOयाही इमेल अकौट म%ये
उदा. gmail, rediffmail, yahoo इ. म%ये मराठी युिनकोडचा वापर सुलभपणे करता येतो.

३) मराठी टायिपंग करUयासाठी बाजाराम%ये िविवध !कारची सो[टवेअर उपलVध आहे त. ती सव
िवकत घेवन
ू install केलेले अस\यािशवाय मराठी मजकूर िदसू शकत नाही. एका संगणकावरील
मराठी माजकूर हा दस
ु -या संगणकावर िदसUयासाठी दो ही िठकाणी पु हा तेच software install
केलेलं असणे आव]यक असते. परं तु युिनकोड चे Tool freeware अस\याने internet वTन िबगर
खचात download करता येते Oयामुळे मजकूर कोणOयाही संगणकावर िदसू शकतो (ओपन होतो).
४) यासाठी मराठी टायिपंग करUयाची गरज भासत नाही. इं _जी +पेिलंग टायिपंग (phonetic English)
कTन मराठी मजकूर तयार करता येतो.
अ) Googel IME Install करUयाची प%दत Ð
१) www.google.co.in या वेबसाईट म%ये Googel IME असे टाईप कTन search करा.
२) सच झाले\या + ीनमधील Google Input Tools for Windows िह िलंक Open करा .
३) Oयामधील खालील !माणे Marathi भाषा िनवडू न I Agree to Google Terms & Srevice and Privacy
Policy हे दो ही पयाय िनवडा.

४) Download या बटनावर िbलक कTन Google IME डाउनलोड कTन Run या बटनावर िbलक कTन
Tool Install करा. Installation Successfully हा संदेश िमळा\यावर Computer Restart करा. या
प%दतीने Google IME Installation !ि या पूण होईल.

ब) Google IME वापरUयाची प%दत Ð
वरील प%दतीने Google IME install के\यानंतर Word/Excel/powerpoint/Outlook express/Email
Accounts इ. कोणOयाही application म%ये मराठी भाषेम%ये टायिपंग करUयासाठी कीबोड वरील
डा>या बाजूचे Alt+Shift हे बट स एकि तपणे दाबून सोडवीत cहणजे मराठी भाषाम%ये टायिपंग
साठी Google IME Tool सुd होईल.

सोबत:या िच ाम%ये दाखिव\या!माणे Google IME Tool सुd झा\याची खा ी कTन टायिपंग
करUयास सुdवात करावी. टायिपंग करीत असताना !Oयेक शVदाचे +पेिलंग टायिपंग कTन +पेस
बार दबावा cहणजे मराठी म%ये शVद तयार होतील.
उदा. ‘िहं दी’ हा शVद खालील पMतीने करावा.

एकूणच युिनकोड मराठी फॉ ट िह अOयंत उपयोगी बाब आपण Oविरत वापरUयास सुdवात
करावी. Oयामुळे अनेक कामे सुलभ होतील. सं+थे:या इमेल प >यवहार करताना यापुढे scanned
document पाठिवUयाची आव]यकता नाही. कोणOयाही मेलची ि!ंट न काढता पेपरलेस ऑिफसकडे
जाUयासाठी हा अOयंत सोपा पयाय आहे .

(ि!.डॉ.एन.एस.गायकवाड)
सहसिचव
रयत िश*ण सं+था, सातारा

!त मािहतीसाठी Ð
मा.सिचव, रयत िश*ण सं+था, सातारा.
!त मािहतीसाठी व कायवाहीसाठी Ð
१) सव िवभागीय अिधकारी, र.िश.सं+था, सातारा.
२) सव िवभाग!मुख- कायालय, र.िश.सं+था, सातारा.

