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फॉन्टफ्रीडम  मायबोली  २०१७  
 
फॉन्टफ्रीडम मायबोली २०१७ सॉफ्टवेअर खरेदी केल्याबद्दल आपल ेआभार. आता आपण आपली सवव काम ेसहजपण ेआपल्या घरातल्या 
संगणकावर आपल्या मायबोली मराठीतून तसेच हहदंीतूनही करू शकाल.  आपण आपल्या हमत्ांना आहण नातेवाइकांना पते्, इ-मेल आहण 
शुभेच्छापते्ही पाठव ूशकाल.  

मायबोली सॉफ्टवअेरचा वापर सरुु करण्यापूवी काही महत्त्वाच्या सूचना वाचून घ्या. यामुळे आपण आपला मुल्यवान वेळ वाचवू शकाल.  

अत्यतं महत्त्वाची सचूना :  फॉन्टफ्रीडम इहंजन ह े आमचे यापूवी दणे्यात येत असलेल े सॉफ्टवअेर आता बंद करण्यात आल े आह.े ह े
सॉफ्टवअेर हवंडोज ८ आहण १० वर वापरताना अडचणी येत असत. यापुढ े आपण फॉन्टहफ्रडम गमभन २०१७ ह े सॉफ्टवेअर वापरणार 
आहोत.   

फॉन्टहफ्रडम गमभन २०१७ ह ेबहुउपयोगी सॉफ्टवअेर आह.े यामध्ये आपण आता कोणतेही युहनकोड फॉन्ट वापरु शकता तसेच आपले 
पररहचत असलेल े“हमलेहनयम” फॉन्टसुद्धा वापरु शकता. आमचा “इंहललश फोनेहटक” हा हकबोर्ड आपल्या पररचयाचा आहचे. मराठीत 
काम करण्यासाठी अत्यंत सोपा असलेला हा हकबोडव आता आपण युहनकोडमध्य े टाईप करण्यासाठीही वापरु शकता. युहनकोडमधील   
'Arial Unicode MS’  आहण 'Mangal’ ह ेफॉन्ट आता सवव संगणकांवर हवंडोजबरोबरच आलेले असतात. याचबरोबर इंटरनेटवर 
अनेक युहनकोड फॉन्टस डाऊनलोडसाठी उपलब्ध आहते. त्याचंी माहहती आम्ही  वेळोवेळी www.fontfreedom.com या 
वेबसाईटवर दतेच राहू.  

सॉफ्टवअेर इन्स्टॉल करण्यापूवी 'Installation-Guide’ ही फाईल उघडून संपूणवपणे वाचा. या फाईलची हरंट काढून आपल्यासोबत 
ठेवा. यामुळे इन््टॉलशेन अत्यंत सलुभ होईल. त्याचरमाणे 'User Manuals (युजर मॅन्सयुअल्स)' या फोल्डरमधील सॉफ्टवेअरची 'युजर 
मॅन्युअल्स' वाचा हकंवा हरंट करुन घ्या. समुारे २०० पानांहून जा्त अत्यंत उपयोगी मजकूर तेथे उपलब्ध आह.े  

फॉन्सटफ्रीर्म गमभन २०१७ – इन्स्टॉलेशन  

युहनकोडमध्य े काम करण्याची सोय जरी Windows च्या नव्या आवृत्तींमध्य े असली तरीही त्यात काम करण्यासाठीच े कीबोडव हिष्ट 
आहते. दवेनागरीत गोदरेज टाईपरायटर,  रेहमंलटन टाईपरायटर, इन्रीप्ट, फोनेहटक वगैरसेारख ेअनके हकबोडवस रचहलत आहते. यातील 
अनेक ककबोर्डस ्windows मध्य ेउपलब्ध नाहीत.  

फॉन्टफ्रीडम ह ेगेली अनेक वर्ष ेवापरात असलेल ेमराठीतील अत्यंत सोप ेआहण सुलभ सॉफ्टवअेर आह.े याचा वापर करुन आपण एम एस 
ऑहफस हकंवा कोणत्याही इतर सॉफ्टवेअरमध्य ेमराठीत काम करु शकता.  

फॉन्टफ्रीडम गमभन २०१७ वापरुन आपण आपल्या आवडीचा आहण नेहमीच्या सवयीचा इंहललश फोनेहटक हा हकबोडव मराठीत काम 
करण्यासाठी वापरु शकता. या सॉफ्टवेअरचा वापर करुन आपण इ-मेल पाठव ूशकता, फेसबुकवर हलहू शकता, ्वत:चा ब्लॉगही बनव ू
शकता.  हा ककबोडव हशकणहेी अत्यंत सोप े आह.े केवळ एक तासाच्या सरावाने आपण हा ककबोर्ड अत्यंत सराईतपणे वापरु शकाल. 
यासाठी मदत-पुक्तका 'User Manuals (युजर मनॅ्सयुअल्स)' या फोल्डरमध्ये कदली आह.े  

आपण युहनकोड फॉन्टमध्य े एम एस ऑहफस तसेच इंटरनेटवर इ-मेल पाठवण,े फेसबुकवर हलहहणे वगैर े काम े करु शकता. पेजमकेर, 
फोटोशॉप वगैरमेध्य ेयुहनकोडमध्य ेकाम करता येत नाही. यासाठी आपण “हमलेहनयम फॉन्टस” वापरु शकता. एम एस ऑहफस अंतगवत 
हमळणार् या पहब्लशरसारख्या सॉफ्टवेअरमुळे पेजमेकरसारखी सॉफ्टवेअर वापरण्याची गरजही पडत नाही. 

येणार् या काळात आम्ही इतरही ककबोर्डस वापरयाया ी सोय दणेार आहोत. यासाठी आमच्याकर् न येणार् या इ-मेल्सवर लक्ष ठेवा. 
त्या प्रमाणे इतर भाषांमध्ये काम करयाया ी सोयही कमळेल.  
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फॉन्टफ्रीडम गमभन २०१७  े इन््टॉलशेन अत्यतं सोप ेआह.े  

आपण जी किप फाईल (ZIP File) र्ाऊनलोर् केली आह ेती सवडसाधारणपण े
आपल्या संगणकावरील र्ाऊनलोर्स (Downloads) या फोल्र्रमध्ये आली 
असले. या फाईल े नाव FontFreedom-Maayboli-May-2017.zip अस े
असले.  

ही फाईल अनकिप (unzip) करयायासाठी या फाईलवर माऊसच्या ऊजव्या 
बटणाने किक करुन Extract to FontFreedom-Maayboli-May-2017 या 
ऑप्शनन ेया फाईलला अनकिप करा.   

आता या फोल्डरमध्य े आपल्याला खालीलरमाण े फाईल्स आहण फोल्डसव 
हदसतील.  

 

 

 FontFreedom GaMaBhaNa 2017 (Folder)  

 Fonts (Folder) 

 User Manuals (Folder) 

 Installation-Guide.pdf (आपण आत्ता वाचत असलेली फाईल) 

 readme.txt (फाईल) 

 

फॉन्टफ्रीडम गमभन इन््टॉल करण्यासाठी FontFreedom GaMaBhaNa 2017 या फोल्डरमध्ये जा. येथ ेअसलेल्या  
gamabhana_fontfreedom_2017_setup.exe या फाईलवर हिक करा व पुढ ेयेणार् या सुचनांनुसार सॉफ्टवअेर इन््टॉल 
करा.  

 

अत्यतं महत्त्वाची सचूना : आपण जर ह ेसॉफ्टवेअर Windows 7  हकंवा त्यापढुील आवृत्तींवर इन््टॉल करत असाल तर सॉफ्टवअेर 
इन््टॉल करताना gamabhana_fontfreedom_2017_setup.exe या फाईलवर Right Click करुन Run As 

Administrator या Option द्वार ेइन््टॉल करा.  

इन््टॉलेशन दरम्यान आपल्याला पाच-सहा ्रीन्स दाखवल ेजातील त्यानंतर इन््टॉलेशन पूणव होईल आहण हफहनश (Finish) ह ेबटण 
दाबल्यावर फॉन्टफ्रीडम गमभन सरुु होईल.  

आता सववरथम सुरु झालेल े फॉन्टफ्रीडम गमभन बंद करा. यानंतर आपल्या डे् कटॉपवर आलेल्या फॉन्टफ्रीडम गमभनच्या आयकॉनला 
Right Click करुन Run As Administrator या Option द्वार ेसरुु करा.  

आपल्या Desktop वर फॉन्टफ्रीडम गमभनचा Icon हदसत नसल्यास, ज्या हठकाणी आपण सॉफ्टवअेर इन््टॉल केल ेअसेल त्या 
फोल्डरमधील gamabhana_fontfreedom.exe या फाईलला Right Click करुन Run As Administrator या Option 
द्वार ेसरुु करा. इन््टॉलेशन करताना आपण installation path बदलला नसल्यास तो  
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C:\Program Files\gamabhana_fontfreedom_2017 हकंवा  
C:\Program Files (x86)\ gamabhana_fontfreedom_2017 असा असेल.  

फॉन्टहफ्रडम गमभनच्या पहहल्या ह्रनवर आपल्याला काही ऑप्शन्स हदसतील. यात  
“Register”, “Save Preferences” आहण “Help” ह े अगदी वरच्या रांगेत असतील 
आहण त्याखाली हकबोडव आहण भार्षा हनवडण्यासाठी डरॉप-डाऊन मनेू असतील.  

बाजूलाच “मराठी” आहण “इंग्रजी” यामध्य े हकबोडवची अदलाबदल करण्यासाठी  एक गोल 
आयकॉन असेल. मराठीत काम करताना हा आयकॉन लाल रंगात हवा आकण इंग्रजीसाठी ग्र े

रंगा ा हवा. आपण यावर किक करु शकता ककंवा ्रोल लॉक की  ा वापर करु शकता. 

आता आपण फॉन्टफ्रीडम गमभन ह ेसॉफ्टवअेर रहज्टर करायचे आह.े यासाठी रहज्टर (Register) या मेन्यूवर हिक करा. आता खाली 
एक फॉमव उघडले.  

या फॉमवमध्य ेआपला “रॉडटट आयडी” आपोआपच आलेला असले. त्याखाली एक ररकामा 
बॉटस असेल. आता (Product ID)  अस े हलहहलेल्या बॉटसच्या समोर असलेल्या 
“रहज्टर”   (Register) या बटणवर हिक करा. आपण इंटरनेटवर ऑनलाईन असाल 
तर आपल्याला थेट आमच्या वेबसाईटवरील एका फॉमववर नेल े जाईल. येथे आपल्याला 
संपूणव माहहती भरुन आमच्याकड े पाठवायची आह.े आपला “रॉडटट आयडी”  या 
फॉमवमध्य े आपोआप भरलेला हमळेल. हा फॉमव संपूणव भरुन आमच्याकड ेपाठवा. त्यानंतर 
आपल्याला आपली “युजर की” (User Key) म्हणजेच “पीकेएन” (PKN) इ-मेलने 
पाठवली जाईल.   

“युजर की” म्हणजेच “पीकेएन” आपल्याकड ेआल्यावर खालच्या ररकाम्या बॉटसमध्य ेतो 
पे्ट करा आहण अहटटव्हटे ह ेबटण दाबा. आता आपल ेसॉफ्टवेअर अहटटव्हटे होईल आहण 
आपण मराठीत काम सरुु करु शकाल.  

आपण इंटरनेटवर ऑनलाईन नसल्यास जेव्हा आपण ऑनलाईन जाल तेव्हा आपण ही रहरया पूणव करु शकता.  

रॉडटट आयडी १४ अंकी असून सरुुवातीच्या २ अंकांनंतर आहण त्यानंतर रत्यके ४ अकंांनंतर एक हायफन म्हणजेच डशॅ ( - ) असले. या 
३२ मध्य े अंक तसेच अक्षरांचाही समावेश अस ू शकतो.  (उदा. -90-ECC9-A513-6B4C-FEC4 ) ही रॉडटट की सुरुवातीपासनू 
शेवटपयंत संपूणव हसलेटट करुन कॉपी करुन घ्या.   

आपण आमच्या साईटवरील रहज्टरेशन फॉमव भरल्यानंतर आपल्याला आपला पसवनल की नंबर जा्तीत जा्त ३ हदवसात हमळेल. आपली 
गैरसोय होऊ नय ेम्हणून आपल ेसॉफ्टवअेर वापरण्याची सोय आपल्याला हदलेली आह.े मात् रहज्टर न केलले े  सॉफ्टवेअर पाच हमहनटे 
चालेल व बंद होईल. त्यानंतर ते आपल्याला पुन्हा सरुु कराव ेलागेल.  

आमच्याकडून “युजर की” (User Key) म्हणजेच “पीकेएन” (PKN) आपल्याला हमळाल्यावर आपण पुन्हा एकदा आपल्या 
डे् कटॉपवर असलेल्या फॉन्टफ्रीडम गमभनच्या आयकॉनला Right Click करुन Run As Administrator या Option द्वारे सुरु 
करा आहण रहज्टर या मेन्यूवर हिक करुन फॉमव उघडा.  

आमच्याकडून हमळाललेी “युजर की” (User Key) म्हणजेच “पीकेएन” (PKN) आपण “युजर की” (User Key) या बॉटसमध्य े
भरुन (Activate) ह ेबटण दाबून आपल ेरहज्टरेशन पूणव करा. रहज्टरेशन पूणव झाल्यावर शटयतो फॉन्टफ्रीडम गमभन बंद करुन पुन्हा सुरु 
करा.  
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आपण या सॉफ्टवअेरमधील काही सेहटंलस सेव्ह करुन ठेवू शकता. यामध्य े आपण वापरत असलेला कीबोडव आहण आपली भार्षा यांचा 
समावेश आह.े  

फॉन्टफ्रीडम गमभन मध्ये अनेक  की बोडवसमध्य ेकाम करण्याची सोय आह.े 

०१  FF EP Unicode.epun  - फॉन्टफ्रीडम इंहललश फोनेहटक - युहनकोड फॉन्टसाठी 

०२  FF EP Millennium.epun  -   फॉन्टफ्रीडम इंहललश फोनेहटक – हमलेहनयम आहण आयएलडीव्ही फॉन्टससाठी  

०३  gamabhana.epun -  गमभन – युहनकोड फॉन्टसाठी  

यातील आपल्या पसंतीचा हकबोडव हनवडा तसेच भार्षा “मराठी” हनवडा आहण सेव्ह (Save) या बटणवर हिक करुन ही सेहटंलस सेव्ह 
करुन ठेवा.  

आता आपण मराठीत संगणकावर टायहपंग करायला तयार झालात.  

मराठीतून टायहपंग करण्यासाठी मदत करणारी संपूणव मदत-पुक्तका 'User Manuals (युजर मॅन्सयुअल्स)' या फोल्डरमध्ये कदली आह.े  
केवळ एक तासाच्या सरावाने आपण फॉन्टफ्रीडम इंहललश फोनेहटक हा ककबोर्ड अत्यंत सराईतपणे वापरु शकाल.  

आपल्याला कोणतीही अडचण आल्यास www.fontfreedom.com या वेबसाईटवरील सपोटवसाठीचा फॉमव भरुन आम्हाला पाठवा. 
हकंवा support@cybershoppee.com या इ-मेलवर संपकव  साधा.  

कोणत्याही रकारच्या संपकावसाठी आपल्या सॉफ्टवअेरचा डाऊनलोड रेफरन्स रमांक आम्हाला कळवा. त्याहशवाय आपल्याला सपोटव दणेे 
आम्हाला शटय होणार नाही. हा रमांक आपल्याला डाऊनलोड हलंक ज्या इ-मेलमधून पाठवली त्यात हदलेला आह.े हा रमांक अहतशय 
महत्त्वाचा आह ेतेव्हा तो व्यवह्थतपणे नोंद करुन ठेवा.  

आपल्या सवव शंका आहण अडचणींचे हनराकरण साधारणपण ेजा्तीत-जा्त २४ तासांमध्य ेकरण्याचा रयत्न आम्ही करु.  

 

सपंकावसाठी पत्ता :  

सायबरशॉपी  
चाणटय, ३ रा मजला,  िाहसक प्लाझाच्या माग,े गोखल ेरोड, नौपाडा, ठाणे ४००६०२ 

दरूध्वनी : ०२२-२५४२११८५  (सोमवार ते शुरवार – सकाळी १०.३० ते संध्याकाळी ६.०० या वेळात) 

व्हॉटसअप मसेजे साठी : ९८२०३ १०८०३  

इ-मले : support@cybershoppee.com 

वबे साईट : www.cybershoppee.com / www.fontfreedom.com 

Document Version : 01 May 2017 
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मराठीसषृ्टी डॉट कॉम  
 

 अत्यंत भक्कम वा कवगड. मकहन्सयाला २५० लाखाहून अकधक नेटवकड  पेज व्य ज  

 दररोज ८०,००० हून जा्त वा क. ४,५०,००० सभासद.  

 १५ वषाडहून अकधक काळ कायडरत.  

 नेटवकड  ी एक ण वा कसंख्या दररोज २००००० हून अकधक  

 २४ तास कायडरत असलेला संपादकवगड 

 तांकिकदृष्ट्या भक्कम पायावर उभे. वृत्तपिांमध्ये वापरल्या जाणार् या सोयी-सुकवधांनी युक्त 

 लेखसगं्रह, मराठी व्यक्ती संदभड कोश, महाकसटीज, खाद्ययािा, आरोग्य, मराठी कव्हकर्ओज, मराठी आर्नावकोश  ह ेमुख्य कवभाग 

 जगाच्या कानाकोपर् यात न येणारा कनयकमत वा कवगड. वा कसंख्येत सतत भर 

 वा कांना त्यांच्या प्रकतकरया तात्काळ कलहून ानलाईन पाठकवयाया ी सोय 

 १,००,००० हून अकधक मराठी लखेां ा संग्रह  असलेले एकमेव मराठी संकेत्थळ  

 लेखांमध्ये दररोज ी भर.  

 प्रकतथयश साकहकत्यकांपास न सामान्सय माणसापयंत अनकेां े लेखन उपलब्ध 

 आपले मत ्पष्ट्पणे मारं्याया ी सोय. कोणत्याही प्रकार ी सने्ससॉरशीप नाही.  

 लेखनासाठी अत्यंत सुटसुटीत कनयम व अटी 

 लेखनासाठी लेखांच्या कवषयानुसार २५ हून अकधक कवभाग. नवीन वगडवारी बनकवयाया ी सोय. 

 मराठी व्यक्ती संदभड कोश हा अत्यतं महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प   

 संदभड कोशात आतापयंत ५०,००० हून अकधक मराठी व्यक्तीं ी नददणी.  

 कर्सेंबर २०१७ पयंत े उकिष्ट् १००००० मराठी माणसांच्या संदभड कोशा े. 

 जाकहरातदारांना कवकवध प्रकारच्या जाकहरात संधी 
 
याव्यकतररक्त, मराठीसषृ्ट्ीच्या माध्यमात न लेखक आकण पिकारांना कवशेष सुकवधा दयेायात येतात.  

 इ-्टोअरसहहत संपूणव व्यावसाहयक वेबसाईटस-अत्यंत आकर्षवक हकमतीत.  

 लेखकांना व्यावसाकयक संधी.  

 ्वेच्छाकनवृत्तासंाठी आकण सवेाकनवृत्तासंाठी आकषडक व्यावसाकयक योजना 

 पिकारासंाठी ्वत: े वृत्तपि सरुु करण्याच्या आकषडक योजना... 
 

मराठीसषृ्टी डॉट कॉम   (www.marathisrushti.com) 
चाणटय, ३ रा मजला,  िाहसक प्लाझाच्या माग,े गोखल ेरोड, नौपाडा, ठाणे ४००६०२ 
दरूध्वनी : ०२२-२५४२ ११८५ 

इ-मले : support@marathisrushti.com 

वबे साईट : www.marathisrushti.com  


