
                                   मोबाईल app ची माहिती 

                         Fancy Text - Decorative Text 

चला, आज एक वेगळ्या अशा app ची माहिती घेऊ.सध्याच नवीन  whats App व्िजजन मध्य ेफॉन्ट 

बोल्ड BOLD , इटॅहलक _ITALIC_व शब्द व वाक्य यामध्ये ~Technoteachers~ अशा प्रकारची 

आडवी रेष काढता येते. पण िी सोय hike वरती नािी पण यािी पढेु जाऊन Whats app असो हकिं वा 

hike , आपली हलिण्याची भाषा/फॉन्ट अहिक स्टायहलश, आकषजक उदा. 

sσʟαρυя, UMΞSH, y-a-s-h-r-a-j-ⓢⓞⓛⓐⓟⓤⓡ, 

ＳＯＬＡＰＵＲ,ֆօʟaքʊʀ, ʇeɔɥnoʇeɐɔɥeɹs 

इत्यादी  प्रकारे फॉनट् बऱ्याच पोस्ट मध्ये पािण्यास हमळत आि.ेअसा फॉन्ट पािून बरेच म्िणतात हक ि े

कसिं टाईप करतात?आपल्याकडिं का टाइप िोत नािी? 

मग चला, आज जाणनू घेऊ की वरील प्रकारे कस टाईप करायचिं?stylish font वापरून आपली पोस्ट 

अहिक आकषजक, स्टायहलश कशी बनवायची? 

त्या साठी play store वरती खपू app आिते.त्या पैकी च अत्यन्त कमी साईझ असलेलिं व अनेक 

स्टायहलश फॉन्ट असलेलिं व वापण्यास सोप्प अस अँड्रॉइड app म्िणजे  Fancy Text - Decorative 

Text 

App च ेनाव :- 

F ̲̅A̲̅N ̲̅C ̲̅Y ̲̅ T ̲̅E̲̅X ̲̅T ̲̅ - D ̲̅E ̲̅C̲̅O ̲̅R ̲̅A ̲̅T̲̅I ̲̅V ̲̅E ̲̅ T ̲̅E ̲̅X ̲̅T ̲̅* 

   साईझ:- 

फक्त 2.6 MB 

हलिंक:- 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rizwan.decorativetext 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rizwan.decorativetext


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

2) app ओपन केल्यानिंतर आपणास तीन मखु्य ऑप्शन हदसतील Enter Text Here, All Style & 

custom style. पैकी पहिल्या दोनच ऑप्शन मध्ये आपला फॉन्ट स्टायहलश िोईल. 

3) Enter Text Here मध्ये आपल्याला जो मजकूर हवहवि फॉन्ट मध्य ेिवा आि ेतो टाईप करा. 

हकिं वा इथे आपण इतर हठकाणी कॉपी केलेला मजकूर पेस्ट पण करता येईल.  

4) जसिं जसिं आपण टाईप करू तसिं तसिं आपला मजकूर खाली हवहवि फॉन्ट मध्य ेआपल्याला हदसेल.  

5) टाईप करून झालिं असेल तर फॉन्ट पािण्यासाठी खाली खाली या. यात 90 प्रकारचे हवहवि फॉन्ट 

स्टाईल आिते. िवा तो हनवडा. 

6) आता तो  व्िाट्स app, hike हकिं वा इतर हठकाणी कसा घ्यायचा?त्यासाठी हनवडलेल्या फॉन्ट वर 

थोडस लॉन्ग टच करा व सोडून द्या. 

7) लगेच SHARE व COPY दोन ऑप्शन येतील .त्यातील कॉपी वर टच करा व app मिनू बािरे या. 

8) शेवटी whats app , Hike हकिं वा इतर हठकाणी तयार करत असलेल्या आपल्या पोस्ट मध्ये पेस्ट 

करा. 

9) आपली आकषजक व स्टायहलश फॉन्ट मध्ये पोस्ट तयार झाली असेल.यात whats app वरील नवीन 

आलेली bold,Italic यािंचा िी वापर करता येईल. 

η⊕†ε:- 

 या App मध्य ेकेवळ english मिीलच टाईप चा स्टाईल बदलता येतो. Numbers(अिंक) हकिं वा 

marathi अक्षरे यािंचा टाईप स्टाईल बदलत नािी. 

 

                                               tԋαɳk ყσυ 

                                                                                                     umeshughade.blogspot.in 


