
                                    मोबाईल app ची माहिती 

                                               Text to Word 

नमस्कार  

whats app, hike वा इतर ठिकाणच्या फाइल सेव्ह कशा रीतीने करायच्या याची माठहती घेतली आह.े 

याही पढेु जाऊन संगणक वर office word मधनू ज्या प्रकारे काही शब्द Bold करून, Italic करून, 

शब्दांना strike out करून, आपल्या फाइल मध्य ेimage insert करून , शब्द व वाक्य ठकंवा िराठवक 

भाग ठवठभन्न colour मध्ये highlight करून  व आणखीन बऱ्याच ऑप्शन चा वापर करून ती Doc, 

Pdf फॉरमॅट मध्य ेआपली फाइल सेव्ह करतो अगदी तशीच फाइल व त्या सवव ऑप्शन चा वापर करून 

मोबाईल app च्या मदतीने तयार करता आली तर....??? 

होय , आता तेही येणार.....!!! 

पण कोणत्या app मधनू???? 

त्याचीच आज माठहती घेऊ. 

Appच ेनाव :- 

                 Text to Word 

Size:- 

              फक्त   1.50 MB 

Link:- 

https://play.google.com/store/apps/details?id=never.slave.again.wt 

 

1) वरील ठलंक टच करून डाउनलोड करा व इन्स्टॉल करा. 

2) app ओपन करा व start ला टच करा. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=never.slave.again.wt


3) app च मखु्य पेज ओपन होईल ठक जे office word सारख आह.े वरील बाजसू मेन ूबार व त्या 

खाली ऑप्शन बार असेल. 

थोडक्यात माठहती:- 

4) Menu Bar 

A) Open 

या मधनू मोबाईल मधील फाइल घेता येईल. 

B)Save 

यातनू फाइल ठवठवध फॉरमॅट मध्ये सेव्ह करता येईल व share पण करता येते. 

C) Pics 

याला टच करून आपण work करत असलेल्या फाइल मध्य ेमोबाईल व गॅलरी मधनू इमेज insert 

करता येईल. 

D) Models 

यास टच करून ठवठवध प्रकारचा official job create करण्यासािी ( जस letter, invoice, etc) 

template घेता येतील. 

E)Options Bar 

ऑप्शन बार वर word प्रमाणे अनेक ठचन्ह(े 23) ऑप्शनस आहते. 

यांचा वापर करून सुंदर अशी word फाइल/ job तयार करता येईल. 

5)Whats app ठकंवा इतर ठिकाणची कॉपी केलेली फाइल ऑप्शन बार च्या खालील डाव्या कोपऱ्यात 

टच करून पेस्ट करा.ठकंवा खालील ब्लँक पेज मध्य ेमजकूर टाईप करा. 



6)फाइल पेस्ट झाल्यावर / टाईप करून झाल्यावरआपण त्यावरती वकव  करू शकतो.त्या सािी ऑप्शन 

बार वरील ठवठवध ऑप्शन चा अगदी संगणक मधील वडव प्रमाणे वापर  करा , भरपरू ऑप्शन आहते. 

तयार झालेली सेव्ह करा ठकंवा ऑप्शन बार वरील � या ठचन्हास टच करून Doc, PDF, RTF, 

ODT इत्यादी फॉरमॅट मध्ये सेव्ह करू शकता. 

आह ेना अगदी मस्तच .....! 

चला तर मग डाउनलोड करा व वापरा आठण इतरांनाही सांगा. 

ησтє 

Txt To Word ह ेapp पणूव Online वकव  करणारे आह.े या मध्य ेजॉब/वकव  करताना data 

connection ON िेवा. 

                                     धन्यवाद 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                  umeshughade.blogspot.in 



 
 


