
 

 

 

FontFreedom GaMaBhaNa 

Frequently Asked Questions 

 

 

फॉन्टफ्रीडम गमभन 
या सॉफ्टवेअर बद्दल ववचारण्यात येणारे प्रश्न 

 

 

 

 

Cybershoppee 
Chanakya, 3rd Floor,  

Gokhale Road, Naupada, 

Thane 400602 Maharashtra, India 

 

Tel : (022) 25421185 

 

E-mail : support@cybershoppee.com 

Web :  www.fontfreedom.com / www.cybershoppee.com 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Version Release Date: 1 March 2017   

---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 



फॉन्टफ्रीडम ह्या सॉफ्टवेअर बद्दल ववचारण्यात येणारे काही प्रश्न 
 

फॉन्टफ्रीडम गमभन : 
मराठी, हिंदी आणि संस्कृतसणिंत इतर ७ भारतीय भाषांमध्ये अत्यंत सुलभपिे काम करण्यासाठीचे िं ेसॉफ्टवेअर.  

फॉन्टफ्रीडम खरेदी करण्यापूवी, इन्स्टॉल करताना तसेच वापरताना आपल्याला येिार् या जवळपास सववच प्रश्ांची उत्तरे 

इथे दणे्याचा प्रयत्न केलेला आिंे. कृपया सपोटवसाठी फोन करण्यापूवी खालील प्रश्ोत्तरे वाचा म्िंिजे आपला बहुमुल्य वेळ 

वाचवू शकाल. आपल्याला पडलेल्या एखाद्या प्रश्ाचे उत्तर येथे नसल्यास आम्िंाला जरुर णवचारा. आपल्या कोित्यािंी 

प्रश्ाचे स्वागतच असेल. आपल्या प्रश्ाचे उत्तर शक्य णततक्या कमी वेळात दणे्याचा आम्िंी प्रयत्न करु. 

 

प्रश् णवचारण्यासाठी ककवा कोित्यािंी प्रकारच्या मदतीसाठी www.fontfreedom.com या वेबसाईटवर असलेला 

ऑनलाईन फॉमव भरा ककवा आम्िंाला  support@cybershoppee.com  या पत्त्तत्यावर इमेल पाठवा.  

 

सर्वसाधारण प्रश्न  
 

फॉन्टफ्रीडम म्िंिज ेनमेके काय प्रकारच ेसॉफ्टवअेर आिंे? 

फॉन्टफ्रीडम िंे देवनागरी णलपीमध्ये संगिकावर काम करण्यासाठी उपलब्ध असलेले सवावत सोपे आणि ककफायतशीर 

सॉफ्टवेअर आिं.े दवेनागरी णलपी वापरुन आपि हिंदी आणि मराठी या भाषांमध्ये काम करु शकता. िं ेसॉफ्टवेअर वापरुन 

आपि एम एस ऑकफससारख्या कोित्यािंी हवडोज आधाररत सॉफ्टवेअरमध्ये देवनागरी णलपीत युनिकोडमध्ये काम करु 

शकता. सध्या बाजारात उपलब्ध असलेल्या इतर कोित्यािंी दवेनागरी सॉफ्टवेअरच्या तोडीसतोड असलेले िंे सॉफ्टवेअर 

अत्यल्प ककमतीत उपलब्ध आिं.े 

फॉन्टफ्रीडम  हवडोजच्या कोित्यािंी आवतृ्तीमध्ये वापरता यते ेकाय?  

फॉन्टफ्रीडम गमभन हवडोज ९८ पासून पुढच्या सवव आवृत्तींमध्ये वापरता येते. हवडोज णहिंस्टाच्या पुढील आवृत्तींमध्ये िंे 

इन्स्टॉल करण्याची पद्धत थोडी वेगळी आिं.े ती पद्धत इन्स्टॉलेशन गाईडमध्ये कदली आिं.े  

ह्या सॉफ्टवअेरचा हवडोज व्यणतररक्त णलनक्स, मकॅकन्टॉश वगैरे प्रिालंींमध्य ेउपयोग िंोऊ शकतो का? 

िं े सॉफ्टवेअर हवडोजमध्येच वापरता येते. णलनक्स, मॅककन्टॉश वगैरे प्रिालींमध्ये या सॉफ्टवेअरचा उपयोग िंोऊ शकत 

नािंी. 

फॉन्टस कुठे उपलब्ध आिंते ? 

युनिकोड आधारित फॉन्टस आता आपल्या संगणकावि ववडोजच्या िव्या आवृत्तींमध्ये थेटपण ेइन््टॉल झालेले असतात. 

त्यानिवाय इंटििेटवि अिेक युनिकोड फॉन्टस डाऊिलोडसाठी उपलब्ध आहते.  

आमच्या अनेक ग्रािंकांकडे णमलेणनयम फॉन्टसमधील मजकूर टाईप केलेला आिंे. त्यांना तो मजकूर बघण्यासाठी णमलेणनयम 

णसररजचे फॉन्टसुद्धा या सॉफ्टवेअरबरोबर कदले आिंते. मात्र यात टायहपग करता येिार नािंी.  फॉन्टस फोल्डरमध्ये णवणवध 

फॉन्टस आिंते. आपि आवश्यकतेनुसार िं े फॉन्टस इन्स्टॉल करु शकता. या फोल्डरमध्ये णमलेणनअम (Millennium) , 

आयएलडीहिंी (ILDV) , लॅन्गस्केप (Langscape) आणि इमेज (Image) अशी फोल्डसव असून त्या त्या फोल्डरमध्य े

फॉन्टस आिंते. 
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फॉन्टस कस ेइन्स्टॉल करायच े? 

फॉन्टस फोल्डरमधील णमलेणनअम (Millennium) , आयएलडीहिंी (ILDV) , लॅन्गस्केप (Langscape) ककवा इमेज 

(Image) यापैकी िंव्या त्या फोल्डरला डबलणक्लक केल्यास यामध्ये असलेल्या फॉन्ट फाईल्स आपल्याला कदसतील. 

हवडोजच्या कंट्रोल पॅनेलमधून फॉन्टस या फोल्डरमध्ये जाऊन आपि फॉन्टस इन्स्टॉल करु शकाल. अन्यथा या प्रत्येक 

फाईलला कॉपी करुन आपि हवडोजमधील फॉन्टस या फोल्डरमध्ये पेस्ट करु शकाल. 

मला माझ्या घरी आणि कायावलयात दोन्िंी रठकािी काम कराव े लागत.े मी िं ेसॉफ्टवअेर दोन्िंी रठकािी इन्स्टॉल करु 

शकतो का?  

प्रत्येक डाउनलोड िंा एकाच संगिकासाठी आिं.े आपल्याला आपल्या घरी आणि कायावलयात ककवा डेस्कटॉप पीसी आणि 

लॅपटॉप यावर सॉफ्टवेअर इन्स्टॉल करायचे असल्यास दोन लायसेन्स यायावी लागतील.  

िंे सॉफ्टवअेर इंटरनटेवरुन डाऊनलोड करता यते ेका?  

िंोय. आपि िं ेसॉफ्टवेअर इंटरनेटवरुन डाऊनलोड करु शकता.  

मी इंटरनटेवरुन डाऊनलोड केलेली सटेअप फाईल अनकेजिानंा कदल्यास त्यानंा सॉफ्टवअेर वापरता यईेल काय?  

फॉन्टफ्रीडम गमभनचा वापर करण्यासाठी आपल्याला नोंदिी करुन पसवनल की नंबर घेिे आवश्यक असते. आपि जोपयंत 

या सॉफ्टवेअरची नोंदिी आमच्याकडे करत नािंी तोपयंत आपि िं ेसॉफ्टवेअर पूिव क्षमतेन ेवापरु शकिार नािंी. आपि 

डाउनलोड केलेली फाईल इतरांना कदल्यास त्यांनािंी नोंदिीणशवाय या सॉफ्टवेअरचा वापर करता येिार नािंी. 

सॉफ्टवेअरचे पैसे भरल्याणशवाय नोंदिी िंोत नािंी.  

िंे सॉफ्टवअेर णड.रट.पी. च्या कामासाठी वापराता यईेल का ?  

िं े सॉफ्टवेअर णड.टी.पी.च्या कामासाठी वापरता येते. मात्र आपि पेजमेकर, फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, क्वाकव  एक्सप्रेस 

यासारखी सॉफ्टवेअर वापरत असाल तर त्यात युणनकोड टायहपगचा सपोटव नािंी. यासाठी आपि मायक्रोसॉफ्ट 

ऑकफसमध्ये असलेल्या पणब्लशर या सॉफ्टवेअरचा वापर करु शकता.  

िंे सॉफ्टवअेर एम.एस.अकॅ्ससे, एक्सेल, पॉवरपॉइंट, पणब्लशर ह्या सॉफ्टवअेरमध्य ेवापरता यईेल का? 

फॉन्टफ्रीडम गमभन वर उल्लेखलेल्या सवव सॉफ्टवेअरमध्ये वापरता येईल. 

िंे सॉफ्टवअेर पजेमेकर, कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप, फ्लशॅ, णड्रमणवेहिंर, फायरवक्सव वगरेै सॉफ्टवअेरमध्य ेवापरता यईेल का? 

फॉन्टफ्रीडम गमभन वर उल्लेखलेल्या सॉफ्टवेअरमध्ये वापरता येत नािंी.  

ग्राकफक णडझायहनग आणि वबे पजे णडझायहनग ह्या कामासंाठी ह्या सॉफ्टवअेरचा उपयोग करता यईेल का? 

िं ेसॉफ्टवेअर ग्राकफक णडझायहनग आणि वेबपेज णडझायहनग ह्या कामांसाठी वापरता येऊ शकते. युणनकोड फॉन्ट वापरता 

येिार् या कोित्यािंी सॉफ्टवेअरमध्ये आपि वेब णडझायहनग करु शकता. 

ह्या सॉफ्टवअेरमध्य ेककती ककबोडव लेआऊट वापरता यतेात ? 

मराठीमध्ये काम करण्यासाठी अनेक प्रकारचे कीबोडव वापरले जातात. ज्याच्या त्याच्या सोयीनुसार िं े कीबोडव वापरले 

जातात. फॉन्टफ्रीडम गमभनमध्ये इंणललश फोनेरटक आणि गमभन या ककबोडव लेआऊटसचा समावेश आिं.े आपल्या 

सोयीनुसार आणि गरजेनुसार आपि कोितािंी कीबोडव लेआऊट वापरु शकाल आणि तो केहिंािंी बदलून दसुरािंी वापरु 

शकाल. 

ककबोडवच ेणस्टकर उपलब्ध िंोतील का?  

अशा प्रकारचे णस्टकसव आता वापरले जात नािंीत कारि या णस्टकसवमुळे आपला ककबोडव खराब िंोऊ शकतो.  



फॉन्टफ्रीडम गमभन माझ्या कायावलयातील नटेवकव वर वापरता यईेल काय?  

फॉन्टफ्रीडम गमभन िं ेकेवळ एका संगिकावर वापरण्याचे सॉफ्टवेअर आिं.े िं ेनेटवकव वर चालत नािंी. आपल्याला आपल्या 

नेटवकव वर याचा वापर करायचा असल्यास प्रत्येक संगिकावर वेगवेगळे सॉफ्टवेअर इन्स्टॉल करावे लागेल.  

फॉन्टफ्रीडम गमभन मध्य ेमराठी व्यणतरीक्त आिखी ककती भाषामंध्य ेटाईप करता यते े? 

ह्या सॉफ्टवेअरमध्ये मराठी व्यणतरीक्त ७ भारतीय भाषांमध्ये टाईप करता येते. 

 
मराठी इ-मेल ववषयी प्रश्न आवण तयाांची उत्तरे 

 

मी ह्या सॉफ्टवअेरचा वापर करुन मराठीतनू इ-मले पाठव ूशकतो काय?  

िंोय. आपि फॉन्टफ्रीडम गमभन वापरुन gmail ककवा इतर कोित्यािंी साईटवरुनिंी मराठीतून मेल पाठवू शकता.  

 

मी ह्या सॉफ्टवअेरचा वापर करुन आऊटलुक एक्सप्रसेच्याद्वारे मराठीतनू इ-मेल पाठव ूशकतो काय? 
आपि फॉन्टफ्रीडम गमभन वापरुन थेट आऊटलुक एक्सप्रेसमध्ये वापरुन मराठी इमेल तयार करु शकता आणि ते 

कोिालािंी पाठवू शकता.  

 

मराठी इ-मले बरोबर फॉन्ट पाठणवण्याची आवश्यकता आिंे का?  
आपि फॉन्टफ्रीडम गमभन वापरुन युणनकोडमध्ये इ-मेल पाठवल्यास आपल्याला फॉन्ट पाठणवण्याची गरज नािंी.  


