
मराठीत टाईप तर करायचयं… पण टायपपगचा कंटाळा यतेो?  

मराठी टायपपग कठीण वाटत ं? मराठी ककबोर्ड वापरता येत 

नाही ?  हातसदु्धा दखुतात ? चुकासदु्धा होतात? 

तर मग आता अजिबात पचता करु नका…. 

आता फक्त बोला… आजण आपण बोललेल ंसगळं इथ ेआपोआप टाईप होईल.. 

सादर आह.े... 

बोलकी मराठी  
आपल्या आवािात बोलनू सरळपण ेआजण सोपेपणाने मराठीत टाईप करायची सोय आता 

मराठीतही उपलब्ध केललेी आह.े  ही सोय वापरुन आता आपण आपल ेलखे अजधक िलदपणे 

जलहू शकाल.   खरंतर ह ेगाईर् सुद्धा असच बोलून टाईप केललें आह.े 

आपण लॉग इन केल्यानंतर  सवडप्रथम र्शॅबोर्डवर याल.  येथे र्ाव्या बािूला आपल्याला 

Menu कदसेल. यामध्ये आर्टटकल्स या पलकवर जललक केल्यास आपले सवड लखेन जतथ ेकदसले.  

नवीन लेख सुरू करण्यासाठी Add New Article या पलक वर जललक करा. 

येथे आपल्याला  खालील जचत्रात दाखवल्याप्रमाणे एक एजर्टर कदसले. 

 



आपण MS Word वगैरेसारख्या  एजर्टरशी पररजचत असालच. त्यामुळे हा एजर्टर वापरणे 

आपल्याला कठीण िाणार नाही.  मात्र इतर एजर्टसड आजण हा एजर्टर यात एक अजतशय 

महत्त्वाचा फरक आह.े  तो म्हणिे या एजर्टरमध्ये आपण चक्क बोलून आपल्याला हवे ते टाईप 

करू शकता.   त्याचप्रमाणे  वेगवेगळे कीबोर्ड वापरून टाईप झालेला मिकूर दरुुस्तही करू 

शकता. येथे आपण आपल्या नेहमीच्या पररचयाचे fontfreedom इंजललश फोनेरटक,  गमभन,  

इज्स्िप्ट  ह ेकीबोर्ड वापरू शकता.  आपल्याला गुगलच्या कीबोर्डची सवय असल्यास तो सदु्धा 

आपण येथ ेवापरू शकता. 

ह्या एजर्टरमध्य ेआपल्याला दोन वेगळे मेनू बँर् कदसतील. यातील एक  कीबोर्डसचा आह े तर 

दसुरा आपला मिकूर सवे्ह करण्यासाठी च ेवेगवेगळे ऑप्श्स दणेारा आह.े 

 

 

कीबोर्ड Options Save Options 

आता आपण मराठीमध्य ेबोलून आपल्याला हवा असललेा मिकूर टाइप करण्यासाठी सज्ज 

आहात.  सवडप्रथम आपल्याला आपल्या पसंतीचा कीबोर्ड जनवर्ायचा आह.े  वर दाखवलले्या 

कीबोर्ड ऑप्श्स पकैी  कोणताही एक आपण जनवरू् शकता.  font freedom इंजललश फोनेरटक  

आजण गमभन ह ेकीबोर्ड आपल्या पररचयाचे आहतेच.  याजशवाय बरेचिण  इज्स्िप्ट कीबोर्ड 

सुद्धा वापरतात.  अनेक िण गुगलच्या कीबोर्ड ला सदु्धा सरावललेे आहते.  आपण यातील 

कोणताही वापरू शकता. खाली दाखवलेल्या बटणावर जललक करुन आपण कीबोर्ड जनवरू् 

शकता. 

 

 

हा आपल्या पररचयाचा गमभन कीबोर्ड.  आपण िसे इंग्रिीत 

स्पेपलग जलजहता तसेच इथे जलजहल्यावर ते शब्द मराठीत  

येतात. 

हा आह ेफॉ्टकिर्मचा इंजललश फोनेरटक कीबोर्ड.  

आपण िसं इंग्रिीत बोलतो तसंच इकर् ेटाईप करायचं. 



 

 

संगणकाच्या सुरुवातीच्या काळाला बरेच लोक 

इज्स्िप्ट कीबोर्ड वापरत असत. 

त्यामुळे त्यांच्या सोयीसाठी हा सुद्धा येथ ेकदला आह े

आपण िर गुगल टायपपगला सरावलेले असतात ककवा 

इतर कोणताही वापरत असाल तर इथे इंजललश कीबोर्ड 

जसलेलट करा. 

 

कीबोर्डस च्या बािूला आयकॉन आह ेव्हॉइस टायपपगचा. ह्याच्या वर जललक केल्यास माईक 

सुरू होतो.  काहीवेळा आपल्याला माईक  वापरायला ब्राउझरला परवानगी द्यावी लागते.  

यासाठी Allow या बटणावर जललक करा.   

आता तो माईकचा आयकॉन फ्लॅश व्हायला 

सुरुवात होईल. 

 आता आपला कसडर  एजर्टरमध्य ेआणा.  आजण 

बोलायला सुरुवात करा.  आपण बोलललेा शब्दसमूह ककवा वालय वरच्या एका पवर्ो मध्य े

टाईप होताना कदसेल.  आपण बोलण्यामध्य ेमोठा पॉझ घेतल्यास,  ककवा फार िलदपण े

बोलल्यास कदाजचत त्यात काही चुका होण्याची शलयता आह.े  काही शब्द कदाजचत टाईप 

होणार नाहीत ककवा चुकीच्या पद्धतीने टाईप होतील.  ते बदलण्यासाठी येथेच आपण  

आपल्याला हवा तो कीबोर्ड वापरू  शकता.  म्हणिेच टायपपग आजण कीबोर्डवरून टायपपग  या 

दो्ही गोष्टी आपल्याला एकाच रठकाणी जमळतील. 

येथे एक अजतशय महत्त्वाची सुचना आह ेती म्हणिे  आपण चांगल्या प्रतीचा माइक वापरायला 

हवा.  लॅपटॉपच्या इनजबल्ट माइक ऐविी एलसटनडल माइक वापरल्यास उत्तम.  

त्याचप्रमाणे आपले उच्चार अजतशय स्पष्ट असल ेपाजहिेत.   एखादा शब्द चुकला तर तो कीबोर्ड 

वापरून सुधारता येऊ शकतो.  ककवा त्या शब्दाला जसलेलट करून आजण जर्लीट करून माइक 

मध्ये पु्हा तो शब्द उच्चारून टाईप करता येऊ शकतो. 



आपला लेख जलहून झाल्यावर आपण यथे े तो सगं्रजहत करू शकता.  त्याचप्रमाणे वर्ड,  text  

ककवा pdf फाईलच्या स्वरूपातही तो आपल्या सगंणकावर र्ाऊनलोर् करून ठेवू शकता.  

आपण केलेल ेलेखन थेटपणे व्हॉट्सॲप ककवा िीमेल च्या माध्यमातून इतरांना पाठवू सदु्धा 

शकता.  फेसबुकवर ककवा आपल्या ब्लॉगवर तसचे सोशल मीजर्यावर सदु्धा ते इतरांपयंत शअेर 

करू शकता. 

लेख अधडवट जलहून झाला असले तर तो draft म्हणून सेव्ह करू शकता आजण पु्हा लेखन सरुू 

करायचे झाल्यास लखेांच्या सूचीतून हवा तो लेख जनवरू् शकता. 

येथ ेआपले लखे साठवून ठेवण्यासाठी इंटरनेटवरील िागासदु्धा दणे्यात यतेे.  त्याचबरोबर इतर 

अनेक सोयी-सुजवधा येथ ेउपलब्ध आहते. 

ही सुजवधा नव्यानेच सुरू केललेी आह.े  या सुजवधसेाठी आम्ही व्हॉईस मॉड्युल वापरले आह.े  

त्यात वेळोवेळी सुधारणा होत आहते.   िसिशा सुधारणा होत  िातील तसा आपल्याला येथ े

येणारा अनुभव िास्त चांगला येऊ लागेल. िे शब्द टाइप होणार नाहीत ककवा चुकीच्या 

पद्धतीने टाइप होतील ते कुठेतरी सेव्ह करून ठेवा आजण आम्हाला कळवा. 

काम करत असताना व्हॉइस टायपपग बंद करायचे असल्यास माईकच्या आयकॉन वर पु्हा 

एकदा जललक करा म्हणिे तो फ्लशॅ होण्याचा थांबेल. 

फॉ्टकिर्म गमभन ह ेसॉफ्टवेअर वापरणाऱयांना ते ककती सोपे आह ेते माहीतच आह.े   

आता त्याची फॉ्टकिर्म गमभन २०१८  Voice Pro  या नावाने ही 

संपूणडपणे नवीन आवृत्ती बािारात आलेली आह.े   या आवृत्तीमध्ये नेहमीसारखे कीबोर्ड वापरून 

टायपपग आजण व्हॉइस टायपपग या दो्हीचा समावेश  करण्यात आला आह.े 

  


