विविध ऑपरे टींग विस्टीम्िमध्ये
युविकोडप्रवित मराठी काययरत करण्याची कृती
प्रत्येक काययकारी प्रिालीचा िंगिक घेऊि पुढील कृतींचे छायावचत्रि करािे लागेल..

(ऑपरेटटग विस्स्टम )काययकारी प्रिाली - टिडोज 7


Start >Settings > Control panel >Regional and Language options या पयायािर
जा.



Region and Language options मध्ये Keyboards and Language मधील Change
Keyboard ह्या खुिेिर स्ललक करा.



Text services and Input Languages िािाच्या चौकटीतल्या Add ह्या खुिेिर स्ललक करा.



Add Input Language खूि अिलेली लहाि चौकट उघडे ल. त्यातील Input Language मधील
भाषांच्या िूचीतूि Marathi वििडा, OK या खुिेिर स्ललक करा.



आता Text services and Input Language च्या तळाशी अिलेल्या Apply आवि OK या
बटिांिर क्रमािे स्ललक करा.



िंगिकाच्या उजव्या बाजूला कोपर्यात EN अशी खूि येईल.



EN ह्या खुिेिर स्ललक केल्यािर English अिे वलवहलेले वििेल. त्याखालीच MA Marathi
अिेही वलवहलेले वििेल.



MA ही खूि म्हिजेच मराठी िापरण्याचा पयाय. तो स्ललक करुि वििडल्यािर मराठीतूि काम
करता येते. तो बिलूि इंग्रजी िापरायचे अिेल, तर पुन्हा EN चा पयाय वििडा.



लक्षात ठे िा Alt ि Shift ह्या कीज् एकाच िेळी िाबूि MA ि EN चे पयाय बिलतात. कृती पूिय
झाल्यािर इस्न्स्क्रप्ट कळफलक आपोआप (बाय वडफॉल्ट) लागू होतो.

काययकारी प्रिाली - टिडोज 8, 10


Start > Control panel >All control>Panel Item> Language



Add a Language खूि अिलेली लहाि चौकटीिर स्ललक करा. त्यातील भाषांच्या िूचीतूि
Marathi िर जाऊि Add या खुिेिर स्ललक करा.



यािंतर कळफलक मराठी होईल. Alt ि Shift ह्या कीज् एकाच िेळी िाबूि MA ि EN चे पयाय
बिलतात. कृती पूिय झाल्यािर इस्न्स्क्रप्ट कळफलक आपोआप (बाय वडफॉल्ट) लागू होतो.



इस्न्स्क्रप्टव्यवतवरलत इतर कळफलक िापरण्यािाठीची कृती िोबत विली आहे .

काययकारी प्रिाली - टिडोज एलिपी


विशेष टीप- टिडोज् XP मध्ये युविकोड वक्रयाशील करण्यािाठी XP ची Installation CD
लागते.



XP Professional िाठी –Start > Control panel>Region and Language options



XP Home Edition िाठी- Start> Control panel> Date, Time, Language and
Regional Option > Region and Language options



िंतर Languages यािर स्ललक करा



Regional Options या चौकटीत Standards and formats ही चौकट बरचेिा छोट्या
चौकटीत English (United States) अिे वलहलेले वििते.



चौकटीतील Supplemental language support या भागातील Install files for complex
scripts and right-to-left languages (including Thai) हा पयाय वििडा. Apply आवि
OK िर वटक करा. यािंतर Install Supplemental Language Support या िर OK करा



Files needed अिे शब्ि अिलेली चौकट वििेल. िंगिकाकडू ि टिडोज् XP च्या i386 या
फोल्डरिाठी Installation CD ची मागिी होईल. ती िीडी टाका



Regional and Language Options…Copying Files अशी प्रवक्रया िुरु होईल.



यािंतर िंगिक पुिर्स्स्ित / वरस्टाटय करािा.



Start > Control panel > Regional and Language options चौकट उघडले . त्यातील
ि Languages या खुिेिर वटक करा.



िु िरी चौकट उघडले . त्यात Details या खुिेिर वटक करा.



Text services and input languages िािाची ििी चौकट उघडे ल.



या चौकटीत Add या खुिेिर वटक करा.



Add Input Language खूि अिलेली लहाि चौकट उघडे ल.



यातील Input language खालील भाषांच्या यािीतूि Marathi वििडा.



OK या खुिेिर वटक करा.



िंगिकाच्या उजव्या बाजूला कोपर्यात EN अशी खूि येईल.



EN ह्या खुिेिर स्ललक केल्यािर English अिे वलवहलेले वििेल. त्याखालीच MA Marathi
अिेही वलवहलेले वििेल. MA ही खूि म्हिजेच मराठी िापरण्याचा पयाय. तो स्ललक करुि
वििडल्यािर मराठीतूि काम करता येते. तो बिलूि इंग्रजी िापरायचे अिेल, तर पुन्हा EN चा
पयाय वििडा.



Alt ि Shift ह्या कीज् एकाच िेळी िाबूि MA ि EN चे पयाय बिलतात. कृती पूिय झाल्यािर
इस्न्स्क्रप्ट कळफलक आपोआप (बाय वडफॉल्ट) लागू होतो.

कळफलकांचे विविध पयाय 

िंगिकािर कोित्याही ऑपरे टटग विस्स्टममध्ये युविकोडप्रवित मराठी टाईप करण्यािाठी
कळफलकाचे विविध पयाय उपलब्ध आहे त.



इिस्स्क्रप्ट (भारतवलपी) हा भारतीय मािक ब्युरोिे प्रमावित केलेला कळफलक आहे . भाषातज्ज्ञ
आवि िंगिकतज्ज्ञ इिस्स्क्रप्ट (भारतवलपी) िापरािा, अिा आग्रह धरतात. शास्त्रीयदृष्ट्ट्या योग्य
अिलेला हा कळफलक आपि ििांिी िापरिे अपेवक्षत आहे .



मराठी टं कलेखिािाठी इिस्स्क्रप्टवशिाय कळफलकांचे विविध पयाय उपलब्ध आहे त. गुगल इिपुट
या िाधिाच्या माध्यमातूि, तुम्ही फोिेवटक पद्धतीचा कळफलक िापरु शकता.



तिेच http://raigad.nic.in/ ि http://www.bhashaindia.com अशा िंकेतस्िळांिरही
कळफलकांचे अिेक पयाय उपलब्ध आहे त.

(या खालील मजकूर हा मावहतीपटाचा भाग ििेल)
इस्न्स्क्रप्ट ि इतर कळफलक उतरिण्यािाठी 

http://www.bhashaindia.com या िंकेतस्िळािरील Marathi_IME_setup.zip ही
कळफलकांचे विविध पयाय िे िारी धावरका आपल्या िंगिकािर उतरिूि घ्या. ती िंगिकािर
िंग्रवहत (Save) करा.



त्यातील Setup.exe ही धावरका िोििा स्ललक करूि काययरत करूि घ्या.



Marathi IME- कळफलक काययरत करण्यािाठी पुढील एकेका खुिेिर बाि िेऊि क्रमािे स्ललक
करा - Start > Settings> Control panel > Regional and Language options >
Details > Add



Add Input Language अशी खूि अिलेली एक चौकट उघडे ल. त्यात Keyboard layout/
IME ह्या चौकटीत स्ललक करा.



त्यातील िूचीतूि Marathi Indic IME 1 [V 5.0] हा पयाय वििडा ि OK म्हिा. आता IME 1
[V 6.0] ही उपलब्ध झाला आहे .



Text Services and input languages - ह्या आधीच्या चौकटीतील Installed services या
लहाि चौकटीत पाहा. MA Marathi खाली Keyboard मध्ये Marathi Indic IME 1 [V 5.0]
हा पयाय वििेल. त्यािर स्ललक करूि Apply ि OK म्हिा.



तळपट्टीच्या उजिीकडे पाच चौकोिांची पट्टी वििेल. त्यातील िु िऱ्या चौकोिात स्ललक केल्यािर
अिेक कळफलकांची िािे विितील.



इस्न्स्क्रप्ट हा कळफलकच िापरािा, अिे िंगिक ि भाषा क्षेत्रातील तज्ज्ञ िुचवितात. कळफलकांचे अन्य पयायही या
कृतीमुळे उपलब्ध होतात.

