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काय तमु्हाला  मराठी अचकू व जलद टाईप करता येत नाही..??? 

 टाईप करताना चकूा होतात??? मराठी टायपपिंग साठी खपू वेळ जातो? 

तमु्ही मराठी मेसेज इिंपललश मध्ये टाईप करून पाठवता? मराठी टाईप साठी उत्कृष्ट app शोधताय? तर 

मग आता ह ेसवव सोडा. 

 आज मराठी टाईप साठी अपतउत्कृष्ठ असिं app पाहू, त्यामळेु  तमु्हािंला ही इतरासारखिं अचकू ,जलद 

असिं मराठी टाईप करता येणार... 

Appच ेनाव :- 

Google Indic Keyboard 

साईझ:- 

              फक्त 20.6 MB 

पलिंक:- 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.inputmet

hod.hindi 

1)वरील पलिंक टच करून app डाउनलोड करून इन्स्टॉल करा. 

 

 2) आता प्रथम मोबाईल च्या मखु्य सेपटिंग मध्य ेजाऊन Setting - language and input- मध्ये 

जाऊन आताच आपण इन्स्टॉल केलेल्या app च्या नावाला Google Indic Keyboard ला चेक 

माकव√ करा. व सेपटिंग मधनू बाहरे या.3) टाइप करण्यासाठी टायपपिंग कीबोडव ( whats app ,hike, 

message  पकिं वा इतर पठकाणी जाऊन )ओपन करा. 



 

4) ्पेस दणे्यासाठी कीबोडव वरील जी की आपण वापरतो ती दाबनू धरा म्हणजे लॉन्सग प्रेस करा. 

Choose input methods ऑप्शन येईल , तेथे आपण पनवडलेले टायपपिंग app येतील. बदल 

करायचा असेल तर येथनू करता येईल. परिंत ुजलद मराठी टायपपिंग साठी English and Indic 

Languages (Google indic keyboard ) पढेु चेक माकव  असेल याची खात्री करा. तो असणारच 

कारण मोबाईल सेपटिंग मध्ये जाऊन तो select केलेला आह.े 

5) आता जो आपल्या समोर कीपॅड आह ेत्या मध्य ेवरती उजव्या कोपयावत abc व ळ ह ेदोन ऑप्शन 

आहते. त्यातील abc म्हणजे पणूव इिंपललश टाईप साठी  व ळ मराठी साठी. 

आपण abc वर पकिं वा ळ जरी टच केलिं तरी कीपॅड वरील अक्षरे ही इिंपललश मधचे राहतील. 

आपली सेपटिंग पणूव झालेली आह,े आता आपण टायपपिंग सरुु करू शकतो. 

6) मराठी टाईप साठी ळ वर टच करा व मराठी टाईप सरुु करा. सोप्प आह,े इथिं फक्त जे पलहायचे 

आह ेत्याची फक्त ्पेपलिंग पलहायची उदा. कीपॅड वर तमु्ही solapur प्रेस  कराल पण प्रत्यक्ष सोलापरू 

अस टाईप होईल. Umesh ची ्पपेलिंग टाकलिं तर उमेश टाईप होईल. आता मला "फक्त " हा शब्द 

पापहजे तर मी टाईप करेल "fakt"... 

"बाशी" पापहजे तर टाईप करा "barshi" 

धन्सयवाद साठी dhanywad 

आपण जस पढेु पढेु ्पेपलिंग पलहत जाऊ लगेच कीपॅड वर मराठी शब्द आलेली असतील, हविं 

असेल तर त्या शब्दाला ही टच करू शकतो. 

जलद व अचकू मराठीसाठी फक्त गरज आह े्पेपलिंग ची. 

आह ेना सोप्प?? 

आपण इिंपललश मधनू टाईप साठी abc ला टच करा. 

चला तर मग वरील पलिंक टच करून लगेच app इन्स्टॉल करा आपण जलद व अचकू मराठी टाइपपिंग 

करा व आनिंद घ्या व इतरािंनाही सािंगा. 
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