
 

 
वगंणकालय भयाठीचा वशज लाऩय  

 
 आऩल्या वगंणकालय वाधायणत्  इ. व. २००० ह्या लऴा ानतंयची 
कोणतीशी काम ाकायी प्रणारी (ऑऩयटेटंग टवटिभ) अवरे तय त्यात दलेनागयीत 
टरटशता-लाचता मणे्माची वोम भऱुातच उऩरब्ध अवत.े टलडंोजच्या एक्स्पी, 
टलडंोज ७ इ. स्वाटभत्वाधीन (कॉटऩयामटेड) काम ाकायी प्रणाल्यातं तवचे टरनक्सच्या 
यडेशॎट, उफणु्टू इ. भकु्तस्रोत (ओऩनवोव ा) काम ाकायी प्रणाल्यातं दलेनागयीत 
टरटशण्मा-लाचण्माची शी वोम उऩरब्ध अवत.े तवचे त्यावाठी रागणाय ेकाशी टंक 
(पॉण्ट) वदु्धा उऩरब्ध अवतात.  
 
 आता आऩल्या वगंणकालय भयाठी टरटशण्मा-लाचण्मावाठी कोणतीशी फाशयेची 

आसालरी/ प्रभाणतेय टंक फवलण्माची आलश्मकता नाशी. 
  भयाठी लाऩयण्माची वोम आऩल्या काम ाकायी प्रणारीतच टदरेरी अवत.े 
 शी वोम लाऩयण्मावाठी अटधकचा एकशी ऩवैा लचेाला रागत नाशी. 
 शी वोम लाऩरून तमाय केरेरा भयाठी (दलेनागयी) भजकूय दुवऱ्मा 

वगंणकालयशी वशज टदव ूळकतो, वशज लाऩयता मतेो. त्याची दलेघले वशज 
कयता मते.े 

 वकेंतस्थऱालय अवा भजकूय घातरा तय तो इतयानंा वशज ऩाशता मतेो. 
 गगूर इ. ळोधमतं्रणातं (वच ा-इटंजनातं) भयाठी भजकूय घालून भशाजारालयीर 

भयाठीतीर भाटशती ळोधता मते.े 
 
 ह्या उऩयोक्त वोमीत वगंणकालय भयाठी (दलेनागयी) भजकूय वाठलताना तो 

मटुनकोड ह्या वकेंतप्रणारीत वाठलण्मात मतेो. जगातीर फहुवखं्य टरप्ातंीर 
टचन्ानंा प्रत्यकेी एक अनन्य क्रभाकं दणेाऱ्मा ह्या वकेंतप्रणारीभऱेु 
वगंणकारा दलेनागयी टरटऩटचन् ेओऱखण ेआटण त्यालय प्रटक्रमा कयण ेळक्य 
झारे आश.े 

 वगंणकालय बायतीम बाऴा टरटशण्मावाठी (टंकटरटखत कयण्मावाठी) 
कें द्रळावनान े प्रभाटणत केरेरा आटण फायाखडीच्या यचनलेय आधायरेरा 
इटरिप्ट शा टंकरेखनाचा आयाखडा काम ाकायी प्रणाल्यातं वभाटलष्ट केरेराच 
अवतो. 

 भजकूय वगंणकाच्या ऩडद्यालय ऩाशण्मावाठी, तवचे तो छाऩनू घणे्मावाठी 
मटुनकोड-आधाटयत टंक (पॉण्ट) आलश्मक अवतात. अव ेअनके टंक वशज 
उऩरब्ध आशते. त्याऩंकैी अनके टलनाभलू्य स्वरूऩात उऩरब्ध आशते. 

 ह्या वोमींभऱेु वगंणकालय भयाठी (दलेनागयी) लाऩयण ेअगदी वोऩ ेझारे आश े!  


   आऩण उच्चाय कयतो त्या क्रभान ेअषये टरशा. :  उदा. कटलता = क + ल + ट  + त  +  ा 


   जोडाषय टरटशण्मावाठी दोन व्यजंनाषयाच्या भध्य ेऩामभोडीची (  ) खणू घारा. 

    
उदा.  

क्क = क +    + क,   
द्ध = द +    + ध 


   ऩऱ्मा भधीर य टरटशण्मावाठी ऱ (shift + J) टरहून ऩाम भोडा.  :  उदा. ऱ्म = ऱ  +    +  म  


  काशी टंकात शी खणू नीट टदवत नाशी. तव्हा इतय टंक लाऩयालते. 


  ?, "", '', !, -, +, <, > इ. टचन्े इटरि

प्टाच्य
ा आयाखनाह

ात नाशीत. शी टचन्े टरटशण्मावाठी    

इंग्रजीचा कऱऩाट टनलडा. त्यावाठी Alt आटण Shift ह्या कऱा एकत्र दाफा. टलयाभटचन् ेटरटशल्य
ालय 

ऩन्ा दलेनागयी टरटशण्मावाठी Alt आटण Shift ह्याच कऱा ऩन्ा एकत्र दाफा. 

  अ ॎ शी खणू काशी टंकातं ०९७२ ह्या क्रभाकंालय उऩरब्ध अवत.े  ती कॎयेक्टयभॎऩभधनू घ्याली. 


  ॐ, ऽ (अलग्रश), ऌ, ॠ (दीघा ॠ) ह्या खणुा कॎयेक्टयभॎऩभधनू घ्याव्या रागतात.  


   स टरटशण्मावाठी  स= ज +     + ञ  तवचे  ष टरटशण्मावाठी  ष = क +    + ऴ  

 

याज्य भयाठी टलकाव वसं्था 
(भशायाष्ट्र ळावन ऩयुसृ्कत) 

एटिरिन ताटंत्रक टलद्यारम,  
३, भशाऩाटरका भाग ा, 
धोफीतराल, भ ुफंई – ४००००१. 
यटज न.ं एप १६०९४ (भ ुफंई) 
दूयध्वनी : २२६३१३२५/ पॎक्स : २२६५३९६६ 
इ-टऩार : rmvs_mumbai@yahoo.com 
 

मटुनकोड-आधाटयत टंक 
 
वगंणकाच्या ऩडद्यालय दलेनागयी भजकूय टदवण्मावाठी टकंला भजकूय छाऩनू 
घ्यामचा अवल्याव टंक (पॉण्ट) आलश्मक अवतात. नव्या ततं्रसानानवुाय श े
टंक मटुनकोड-आधाटयत  अवण ेआलश्मक ठयत.े वगंणकाच्या प्रत्यके काम ाकायी 
प्रणारीत दलेनागयीवाठी टकभान १ तयी मटुनकोड-आधाटयत टंक टदरेराच 
अवतो. भगंर, एटयमर-मटुनकोड-एभ  एव (भामक्रोवॉफ्ट), दलेनागयी-एभटी, 
आमटीएप-दलेनागयी (भॎटकण्टॉळ), रोटशत भयाठी (ग्न/ूटरनक्स) इ.  
 
वसृं्कत २००३ वायख ेस्वाटभत्वाधाटयत तवचे मळोभदु्रा, मळोलणे,ू वकर भयाठी, 
एक भकु्त ह्यावायख े भकु्त (फ्री अ ॎण्ड ओऩन वोव ा) टंकशी भशाजारालरून 
टलनाभलू्य उतयलनूशी घतेा मतेात. उदा.  
मळोभदु्रा  
https://github.com/rmvsmumbai/Yashomudra/
releases 
मळोलणे ू 
https://github.com/rmvsmumbai/Yashovenu/releases 
ळोटबका 
https://github.com/Sandhi-IITBombay/Shobhika 
मटुनकोड-आधाटयत दलेनागयी टंकाचं ेवकंटरत दुल े
 https://sites.google.com/site/yunikodatunmarathi/
tanka 

भयाठी भजकूय आटण वगंणकीम प्रटक्रमा 
 

मटुनकोड-वकेंतप्रणारीभऱेु वगंणकालय आटण भशाजारालय भयाठी भजकुयाची 
दलेाणघलेाण आटण इतय प्रटक्रमा वशजवोप्ा झाल्या आशते.  
उदा. http://www.google.co.in/webhp?hl=mr शा दुला लाऩरून 
गगूरच्या ळोधमतं्रणते (वच ा-इटंजनात) दलेनागयी भजकूय घालून केलऱ भयाठी 
बाऴतेीर भाटशतीची ऩान ेळोधनू टभऱतात. बाऴाटलटळष्ट ळोध घतेा मतेो. 
प्रकाळनावंाठी लाऩयण्मात मणेाऱ्मा टलटलध वाधनातं दलेनागयी टंक लाऩयता 
मतेात. (अथा ात ऩजेभकेय, कोयर-ड्रॉ ह्याचं्या जनु्या ल कारफाह्य आलतृ्त्ातं 
मटुनकोड-आधाटयत टंकातंीर दलेनागयी भजकूय टदवत नाशी. ऩयंत ु त्यारा 
ऩमा ामी अळी अनके वाधन े उऩरब्ध शोत आशते.) उदा. ऩटिळय िामफव 
(Scribus), राटेक   (LaTeX) 
 वगंणकालय मटुनकोड-आधाटयत भयाठीचा गणुलत्ताऩणू ा लाऩय शोण्माव          

वाशाय्यबतू व्हाल े ह्या शतेनू े प्रळावकीम अटधकायी, याज्य भयाठी टलकाव 
वसं्था ह्यानंी श ेऩत्रक जनटशताथ ा प्रकाटळत आटण टलतटयत केरे आश.े (जरु ै
२०२१) 
रेखन : वळुान्त दलेऱेकय (कटनष्ठ वळंोधन-वाशाय्यक, याज्य भयाठी  
टलकाव वसं्था), अटिन भाऱलदकय (वगंणक अटधकायी, याभटलव)ं 

 याज्य भयाठी टलकाव वसं्था शी भशायाष्ट्र-ळावनान ेभयाठीच्या टलकावावाठी 
स्थाऩन केरेरी स्वामत्त वसं्था आश.े वसं्थचेी अटधक भाटशती ल प्रकाळन े
ह्यावंाठी वसं्थचे ेवकेंतस्थऱ ऩाशाल े

 http://rmvs.marathi.gov.in 



 

 

आऩल्याकड े वाभान्यत् टलडंोजच्या काम ाकायी प्रणाल्याचंा लाऩय अटधक शोत 
अवल्यान ेइथ ेत्याचं्याटलऴमीची भाटशती टदरेरी अवरी तयी भयाठी लाऩयण्माची अळी 
वोम आता फहुतके वलाच काम ाकायी प्रणाल्यातं उऩरब्ध अवत.े आऩल्या वगंणकालय 
कोणतीशी काम ाकायी प्रणारी अवो. ती स्वाटभत्वाधीन अवो ला भकु्तस्रोत अवो. त्यात 
भयाठीचा लाऩय कयण ेनक्कीच ळक्य आशे आटण वोऩशेी आशे. 

०६. चौकटीतीर ळोध-
ऩमा ामाच्या चौकटीत भयाठी 
(M a r a t h i )  अव े
टंकटरटखत कया. आऩणाव 
भयाठी शा ऩमा ाम टदवरे. 
त्या ऩमा ामालय टटकटटकलनू 
खारीर Next ह्या खणुलेय 
टटकटटकला. (टचत्र : ३ 
ऩाशा) 
 
 
७. Next ह्या खणुलेय 
टटकटटकलल्यानतंय In-
stall language fea-
ture शी चौकट उघडरे. 
(टचत्र : ४ ऩाशा) 
 
 
८. Install lan-
guage feature ह्या 
चौकटीत आऩणावं 

टलटलध ऩमा ाम टदवतीर. आऩणावं आलश्मक तो ऩमा ाम टनलडून Install मा 
खणुलेय टटकटटकला. 
 
९. ह्यानतंय आऩल्या वगंणकालय दलेनागयी टरऩीत भयाठी टंकरेखन 
कयण्माचा ऩमा ाम काम ायत झारेरा अवरे. 
 
१०. आता काम ादटळ ाकेलय (टास्कफायालय) EN अळी खणू टदवत अवरे तय 
Alt आटण Shift ह्या खणुाचं्या कऱा एकाच लऱेी दाफनू MA शी खणू 
आणता मईेर.  
 
कऱऩाटालयच्या Alt आटण Shift ह्या कऱा एकत्र दाफल्या की बाऴा फदरता 
मते.े उदा. भयाठी > इटंलरळ / इटंलरळ  > भयाठी  
 
उऩयोक्त प्रटक्रमा वभजालनू वागंणाऱ्मा काशी दृक्श्राव्य टळकलण्मा ऩढुीर दुव्यालय 
ऩाशता मतेीर.  
http://yunikodatunmarathi.blogspot.in/ 

इटरिप्ट 
 
वगंणकालय दलेनागयी भजकूय नोंदलण्मावाठी टंकरेखनाची प्रभाण आटण 
वाल ाटत्रक ऩद्धत अवण ेआलश्मक आश.े आजलय दलेनागयी टंकरेखनावाठी टलटलध 
आयाखड ेलाऩयण्मात मते अवत. कें द्रळावनाच्या इरेक्ट्रॉटनक्स टलबागान ेत्याऩंकैी 
इनटिप्ट ह्या आयाखनाहारा १९८६ वारी प्रभाणक म्हणनू भान्यता टदरी. 
१९८८भध्य ेत्यात काशी वधुायणा कयण्मात आल्या आटण १९९१ वारी बायतीम 
भानक ब्ययूोन े (http://www.bis.org.in/) इटरिप्ट शा आयाखडा 
प्रभाटणत केरा आश े (IS 13194 : 1991, UDC 681.3 ऩ.ृ १५). ह्या 
आयाखनाहाची लटैळष्ट्य ेऩढुीरप्रभाण ेआशते. 
१.  शा आयाखडा टलटलध चाचण्मादं्वाये तऩावण्मात मऊेन त्यारा बायतीम 
 भानक ब्ययूोन ेप्रभाणक (िॎण्डडा) म्हणनू भान्यता टदरी आश.े 
२.  शा आयाखडा वगंणकालयीर (टलडंोज, भकु्त/ टरनक्स, भॎक इ.) टलटलध 
 काम ाकायी प्रणाल्यातं (ऑऩयेटटंग टवटिभातं) भयाठी बाऴवेाठी टक्रमाऩलू ा 
 (डीपॉल्ट) स्वरूऩात उऩरब्ध अवतो. 
३.  त्यावाठी कोणतीशी लगेऱी आसालरी फवलनू घ्याली (इरिॉर कयाली) 
 रागत नाशी. ऩटयणाभी इटरिप्ट लाऩयणायी व्यक्ती उऩरब्ध कोणत्याशी 
 वगंणकालय दलेनागयीत वशज टंकरेखन करू ळकत.े 
४.  फायाखडी मते अवरेल्या कोणत्याशी व्यक्तीरा शा कऱऩाटाचा आयाखडा 
 टलनावामाव आत्मवात कयता मतेो. (‘पोनटेटक’ आयाखनाहाप्रभाण े
 ह्यावाठी इटंलरळ रेखनाच्या ऩलू ासानाची आलश्मकता नवत.े) 
५.  टलटलध बायतीम बाऴाचं्या टरप्ावंाठी शाच आयाखडा वाभाटमक म्हणनू 
 लाऩयता मतेो. उदा. भयाठीवाठी इटरिप्ट लाऩयणायी व्यक्ती शाच 
 आयाखडा लाऩरून गजुयाती, फाङ्रा, अवटभमा इ. टलटलध बायतीम 
 बाऴाचं्या टरप्ातंशी टंकरेखन करू ळकतात. अटखर बायतीम स्तयालय 
 टंकरेखानाच ेप्रटळषण दणे्मावाठी ह्याचा उऩमोग शोऊ ळकतो. 
६.  इतय आयाखनाहाचं्या तरुनते इटरिप्ट शा आयाखडा लाऩरून अटधक 
 लगेान ेटंकरेखन शोऊ ळकत.े 
 

इटरिप्ट आयाखनाहाची यचना 
 
 डाव्या शातारा स्वयटचन् ेआटण उजव्या शातारा लगीम व्यजंनाचंी टचन् ेशी 

ह्यातीर प्राथटभक यचना आश.े 
 जऱुती अल्पप्राण ल भशाप्राण व्यजंन े एकाच कऱीलय टदरी आशते. उदा. 

टळफ्ट-कऱ न दाफता क उभटतो टतथचे टळफ्ट-कऱ दाफनू ख उभटतो. 
 स्वयाचंी व्यजंनानंा जोडण्मात मणेायी टचन् े (काना, भात्रा, लरेाटंी इ.) ल 

त्याचं्याळी जऱुती स्वततं्र टरटशण्मात मणेायी स्वयटचन् े एकाच कऱीलय 
टदरी आशते. उदा. टळफ्ट-कऱ न दाफता टजथ े ा (काना) उभटतो टतथचे 
टळफ्ट-कऱ दाफनू आ श ेस्वततं्र स्वयटचन् उभटत.े 

 क-ख कऱीच्या  रगत लयच्या कऱीलय ग-घची  कऱ टदरेरी आश.े 
 ऱ्शस्व स्वयाच्या (इ) कऱीच्या  रगत लयच्या कऱीलय दीघ ा स्वयाची (ई) 

कऱ आश.े 
 व्यजंन + ऩामभोड (  ) + व्यजंन ह्याच ऩद्धतीन े वल ा जोडाषय े टरटशता 

मतेात. 
 

भामक्रोवॉफ्ट टलडंोजभध्य ेभयाठी लाऩयण्माची वोम 
 

काम ाकायी प्रणारी (ऑऩयटेटंग टवटिभ) : टलडंोज  १० 
 

०१. ऩढुीरप्रभाण ेखणुालंय टटकटटकला (टिक कया) Start > Control panel >  
Region  

 
०२. Region ह्या चौकटीत  
Language Preference 
 ह्या खणुलेय टटकटटकला. 
(टचत्र  : १ ऩाशा) 
  
०३. आता Languages 
Settingची चौकट उघडरे. 
चौकटीत Preferred 
Languages ह्या बागात 
इटंलरळवाठीचा कऱऩाट  
टदवतो.  
(टचत्र : २ ऩाशा) 
                                      
 
 

त्याच्या लयच्या बागात Add ह्या खणुवेश 
Add a preferred languages अव ेळब्द 
टदवतीर . (टचत्र : २ ऩाशा) 
                                                           
०४. Add ह्या खणुलेय टटकटटकला.  
 
०५. तव े केल्यालय Choose Languages to 
install शी चौकट उघडरे  
(टचत्र : ३ ऩाशा) 
 

 

टचत्र  : १  

टचत्र : २  
 

टचत्र : ३  

टचत्र : ४  


