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संगणकावर युिनकोडाधा रत मराठ  टंक वापर या वषयी (ल०े िनतीन िनमकर) 
 

िम ांनो, 
संगणकावर मराठ चा वापर कर यास तसा ऐंशी या दशका या म यात  सु  झाला. पण दुदवांने संगणकावर मराठ चा 
वावर होतांना संगणकावर मराठ  मजकूराची देवाण घेवाण हो यासाठ  आव यक असलेले देवनागर  िलपीचे 
मा णक करण मा  झाले नाह .  कंबहूना याची आव यकताच मराठ  समाजाला ल ात आली नाह . संगणकावर 

मराठ त मजकूर टंकून याची छा पल त तयार करणे या अंगानेच संगणकाने मराठ चा वापर केला. मराठ तून 
मा हतीची साठवण, मराठ तून मा हतीचे पृ करण करणे, मा हतीची देवाण घेवाण करणे यासाठ  संगणकावर ल मराठ  

मा णक करणा या अभावामुळे तयारच झाली नाह . मा णकाकरणा अभावी मराठ चे टंक करणार्  या ववीध कंप या 
आप या वत:चे माण वापरत आहेत आ ण होते  आ ण हे मराठ साठ  घातक आहे. 2000 सालापासून संगणकावर 
युिनकोड उपल ध झालेले आहे. मा  अनेक अडचणी आ ण महारा  सरकारची अना था यामुळे आजह  मराठ  
युिनकोडचा वापर महारा ात मराठ साठ  कमी होतो. 
फेसबुक ऑरकुट, महाजालावर ल ववीध गट अशा वेगवेग या यासपीठाव न अनेकवेळा मराठ तून संगणकावर 
मजकूर कसा िलहावा (टंकावा) याब ल अनेक स ले दले जातात.  वेगवेग या साधनांचा वापर करावे असे सुचवले 

जाते. यात बरहा, जीमेलची िल यंतराची (Use of Transliteration or Phonetic keyboard) सु वधा वापरावी असा 
स ला दला जातो. या सव सु वधा वेगवेग या कारणांमुळे उपल ध झा या. यांचे वत:चे असे एक मह व आहेच मा  
या सु वधा वापरणे हणजे तसे ा वड  ाणायमच आहेत.  माय ोसॉ ट या वंडोजवरती मराठ  वापरणे अितशय 

सुलभ आहे. फ  याची मा हती संगणक मराठ साठ  वापरणार ्  यांना नसते. माय ोसॉ टसु ा ह  मा हती वत:हून 
आवजून देत नाह . मा यामते ाचे कारणह  भारतातील माय ोसॉ ट कायलयात काम करणारे भारतीय (इं जी 
मा यमात िशकलेले भारतीय) असावेत.  ह  मा हती दे यासाठ च या छो या  लेखाचे योजन. 

बरहा, जीमेलची  सु वधा या पैक  कोणताच वापर न करता मी हे सगळे थेट मराठ तच िलह त आहे. मी जवळ जवळ 

इं जीमधे जसे काम करतो तसेच मराठ तह  काम करतो आहे. यासाठ  मी कोणतीह  दुसर  यव था वापरत नाह . ह  
pdf फाईल सु ा वडपॅडवर िलहून याची पी ड  एफ केलेली आहे. 

या मा या संगणकावर मी अगद  च क नोट पॅडवर मराठ  िल हतो. मला यात कोणतीच अडचण येत नाह . नोटपॅडवर 
मराठ त िल हणे हणज ेसंगणकावर  अगद  मूळ प तीत मराठ  िल हणे आ ण ती साधी टे ट फाईल हणून साठवता 
येते. फ  फाईलचा कार ANSI व न बदलून युिनकोड करायला हवा. या साठ  खालील गो ी करायला ह यात. 

१) संगणकावर मराठ  युिनकोड चाल ूकरायला हवे. 

२) तु हाला इन टचा कळ फलक समजून यायला हवा जो तु ह  ५-१० िमनटात िशकू शकता.  कारण तो आपण 
जसे मराठ  हाताने िल हतो तसेच काम करतो. उदा: क कला काना का कानाची कळ वतं  आहे. िशवाय 
कळफलकावरची मराठ  अ रां या जागा अगद  तकशु  ठकाणी आहेत. हणजे क ला िश ट दाबलेत क  ख येतो. या 
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साठ ची िशकवणी http://www.ildc.in/Marathi/tools/CyberScape/Type_Assist.zip या संकेत थळावरती आहे. 
ती उतरवून घेऊन सवय करता येईल. 

३) मराठ त टंकन कर याचे ६-७ कळफलक आहेत हा दुदवाचा भाग आहे. अनेकांना वेगवेग या कळफलकांची सवय 
झालेली असते. यांना हा इन ट कळफलक िशकायचा ास टाळायचा असेल यां यासाठ   , माय ोसॉ ट या 
भाषाइं डया  संकेत थळावरती आय एम ई ह  आ ावली फुकट ठेवली आहे,  ितचा वापर करता येईल. पण एक ल ात 
ठेवायला हवे क  ह  पळवाट आहे. येकाने खरेतर इं ट कळफलक जो वंडोजबरोबर आपोआप येतो या यावरच 

टंकन िशकणे चांगले. हणजे या संगणकावर आय एम ई नाह  तेथे टंकन करणे श य होते. नवीन टंकन िशकणार ्  याने 
यावरच सु वात करावी. आय एम ई उतरवून आप या संगणकावर बसव यास ६-७ कारचे कळफलक एक  

िमळतात. यात फोने टक हणजे इं जीतून रोमन अ रा ारे मराठ  टाई पंग क  शकणार ्  या कळ फलकांपासून पूव  
रेिमं टन टाईपरायटर उपल  होता याह  कळफलकाची सोय आहे. सवात मह वाचे हणजे आय एम ई आ ावली ारे 
िमळणारा कोणताह  कळ फलक वापरलात तर  अ र मराठ  युिनकोड मराठ तच असते. या 6/7 कळफलकांचा वापर 
क न तु ह नोट पॅड पासून सव आ ाव यांमधे मराठ त काम क  शकता. 
संगणकावर मराठ  युिनकोड कसे चाल ूकरावे आ ण आय एम ई कसे बसवावे हे सांगणार  िच मय िशकवणी मी मा या 
सं थे या संकेत थळावर ठेवली आहे. प ा असा आहे: 
http://www.quest.org.in/Unicode/Start_Unicode_English.exe या दु यावर गे यावर ह  िशकवणी उतरवून 

घेतांना ह  EXE फाईल अस याने ती धोकादायक अस याचे ाऊझर कंवा तुमचा वषाण ूरोधक सांगेल याकडे दुल  
करा आ ण फाईल उतरवून या. ह  फाईल ऍडोबी लॅशमधे केली अस याने ित या बरोबर ती चालणारा लेअर या या 
बरोबर दला आहे यामुळे ती फाईल .exe झाली आहे. साधारणत: .exe या फाई स धोकादायक अस याचे वषाण ू
रोधक सांगतात. ा फाईल ब ल काळजी क  नय.े थम मी नुसती .swf  फाईल ठेवली होती. पण अनेकांनी लेयर 
नस याने ती चालत नस याचे सांिगतले हणून सोबत लॅश लेयर पण दला आहे. सदर िशकवणी वंडोज ए स पी 
साठ  आहे. ह टा वंडोज-७ यामधे युिनकोड सी ड  वाप न चाल ूकरावे लागत नाह  फ  Regional and Language 

Option मधे जाऊन मराठ  इं ट कळफलक चाल ूकरावा लागतो.  आय एम ई वापरायचे असेल तर माग ए सपी 
सारखाच आहे. 

४) वंडोज बरोबर येणारा मंगल टंक आपण मराठ साठ  वापरतो कारण मराठ साठ  वतं  टंकच उपलब  नाह . मंगल 
हंद या गरजा भागवतो. हा मंगल टंक मराठ  िलपी या सव गरजा भागवत नाह . उदाहरणाथ क ला क असे जोडून 
आपण िल हतो त हा क असे मंगल टंकात येते. पण खरे क या खाली छोटा क जोडला जायला हवा. हणजे क असे 

दसायला हवे. मंगलमधे ल असा येतो असा वाट चा ल येत नाह . अ या अनेक सुधारणा मंगलमधे मराठ साठ  
आव यक आहेत. याच कारणा तव मराठ  छपाई उ ोग हा टंक वापरत नाह . ते ी िलपी सारखे युिनकोड अ मा णत 

टंक वापरतात. या अ मा णत टंका ारे छापाई उ ोगाची छपाईची गरज भागते आ ण यात ते खूश आहेत. पण 
मराठ तून मा हतीची देवाण घेवाण संगणकावर करणे, साठवणूक करणे, या करणे यात  खूपच अडचणी येतात. मी 
येथे या लेखासाठ  Sanskrit 2003 हा ओंकारानंद आ म, हमालय यांनी बनवलेला टंक वापरत आहे.  
http://www.omkarananda-ashram.org/Sanskrit/sanskrit2003.zip हा टंक मराठ या खूपशा गरजा पुर्  या 
करतो पण यातह  मराठ साठ  खास सुधारणा करायला ह या आहेत. तो मुळात सं कृतसाठ  तयार केला आहे. 
मराठ साठ  न हे. महारा  सरकारने वत: पुढाकार घेऊन हे करायला हवे. 
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सग यात मह वाचे हणजे मंगल कंवा वर ल Sanskrit 2003 मधे केलेले तुमचे काम जर नवीन युिनकोड मराठ  टंक 
उपलब  झाला तर फुकट जाणार नाह . आज हे काम िशवाजी सार या अ मा णत टंकात के यावर काह वेळा फुकट 

जाते कंवा ते युिनकोडमधे पालटवून यावे लागते. आपण एकदा युिनकोडमधून मजकूर केलात तर मग मराठ साठ चा 
दुसरा कोणताह  टंक भ व यात तयार झाला तर  काह  अडचण येणार नाह .  हेच तर युिनकोड मराठ  मा णत 

िल ह याचे मह व आहे. 

जाता जाता: http://www.quest.org.in/ या मा या सं थे या संकेत थळावरती मी पल वाप न इं जी आ ण मराठ  

संकेत थळ एकाचा ठकाणी केले आहे. मु य पाना या उज या बाजूला असले या भाषा िनवड या दु याव न तु हाला 
संकेत थळाची भाषा बदलता येते. मराठ  कंवा इं जी, अगद  सहज...... 

आपला, 
िनतीन िनमकर 
 

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

सूचना: आप या शंका, अिभ ाय तुत लेखाखालील रका यात न दवा. ी० िनतीन िनमकर आप या ित यांना 
तेथेच उ रे देतील. आप या चचचा सवच वाचकांना लाभ होऊ दे. 

- अमृतया ी गट 

 

 


