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ठळक र्वैिष्ट्य े

 

 दररोज ८०,००० हून जास्त र्ाचक 

 ४,५०,००० हून जास्त नोंदर्ीकृत सभासद  

 २० र्षावहून अविक काळ कायवरत.  

 लर्करच मराठीतील क्र. १ च्या स्थानाकड ेर्ाटचाल  

 नेटर्कव ची एकूि र्ाचकसांख्या दररोज २००००० हून अविक  

 २४ तास कायवरत असललेा सांपादकर्र्व 

 ताांवत्रकदषृ्ट्या भक्कम पायार्र उभ.े र्तृ्तपत्राांमध्य ेर्ापरल्या जािार् या सोयी-सुवर्िाांनी युक्त 

 लेखसांग्रह, मराठी व्यक्ती सांदभव कोि, खाद्ययात्रा, मिाहसटीज, मराठी हहिहिओज, मराठी 

आिनार्कोश अस ेहर्हर्ध  वर्भार् 

 जर्ाच्या कानाकोपर् यातून येिारा वनयवमत र्ाचकर्र्व. र्ाचकसांख्येत सतत भर 

 र्ाचकाांना तयाांच्या प्रवतक्रक्रया तातकाळ वलहून ऑनलाईन पाठवर्ण्याची सोय 

 लाखांहून अविक मराठी लेखाांचा सांग्रह असललेे एकमेर् मराठी सांकेतस्थळ  

 लेखाांमध्ये दररोजची भर.  

 प्रवतथयि सावहवतयकाांपासून सामान्य मािसापयतं अनेकाांचे लखेन उपलब्ि 

 आपले मत स्पष्टपिे माांडण्याची सोय. कोितयाही प्रकारची सेन्सॉरिीप नाही.  

 लेखनासाठी अतयांत सुटसटुीत वनयम र् अटी 

 लेखनासाठी लेखाांच्या वर्षयानुसार २५ हून अविक वर्भार्. नर्ीन र्र्वर्ारी बनवर्ण्याची 

सोय. 

 मराठी व्यक्ती सांदभव कोि हा अतयांत महत्त्र्ाकाांक्षी प्रकल्प   

 जावहरातदाराांना वर्वर्ि प्रकारच्या जावहरात सांिी 

 पररपूिव ब्लॉर् इांवजन व्यर्सायासाठी उपलब्ि 

 लेखकाांना व्यार्सावयक सांिी 

 स्र्ेच्छावनर्ृत्ताांसाठी आकषवक व्यार्सावयक योजना 

 सेर्ावनर्ृत्ताांसाठी आकषवक व्यार्सावयक योजना 

 पत्रकाराांसाठी आकषवक योजना 
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मराठीसषृ्टी डॉट कॉम र्र आपल ेस्र्ार्त! 

मराठीसृष्टी डॉट कॉम ह े मराठी र्ेब पोटवल इांटरनेटर्रील एक लोकवप्रय पोटवल आह.े मराठीसृष्टीचे सध्या ४,५०,००० हून जास्त 

नोंदिीकृत सभासद आहते. दररोज सुमारे ८०,००० र्ाचक या पोटवलला भेट दते असतात.  

 हर्हर्ध हर्षयांर्रील िजारो लेखाांचा समार्ेि असलेला आवि सतत र्ाढत जािारा “मराठी लखेसांग्रह” 

 र्ेर्र्ेर्ळ्या क्षेत्रातील मराठी मािसाांची मावहती सांकवलत करुन एकाच रठकािी उपलब्ि करुन दिेारा “मराठी व्यक्ती सांदभव 

कोि” 

 महाराष्ट्राची मावहती दिेारा महावसटीज – ओळख महाराष्ट्राची हा वर्भार् 

 भारतातल्या वर्वर्ि िहराांची मावहती करुन दिेारा महावसटीज – ओळख भारताची हा वर्भार्   

 जगभरातल्या वर्वर्ि िहराांची मावहती करुन दिेारा महावसटीज – ओळख जगाची हा वर्भार्  

 मराठी आहर् अमराठी खाद्यपदार्ाांची माहिती करुन दरे्ारा गार्ोगार्ची खादययात्रा िा हर्भाग 

 मराठीतील ५०,००० पेक्षा जास्त आडनार्ाांचा पररचय करुन दिेारा आिनार्ांच्या नर्लकर्ा िा खास वर्भार् 

 इंटरनेटर्रील मराठी वहहवडओज एकाच रठकािी उपलब्ि करिारा मराठी वहहवडओज हा वर्भार्  

 वनयवमत आरोग्यवर्षयक सदरे 

असे लोकवप्रय वर्भार् ही मराठीसृष्टीची खावसयत. याहशर्ाय २०१७ मध्ये आर्खी कािी खास हर्भाग पोटणलर्र येत आितेच.  

या र्ेब पोटवलर्र आपि आपल्याला हव्या तया वर्षयार्र, हर्े ते, हर्े तेहहा, हर्े तेर्ढे वलहू िकता. आपल्या लेखामध्ये आपि वचत्र,े 

छायावचत्रे, वहहवडओ आवि ऑवडओ र्रै्रेचाही समार्ेि करु िकता. म्हिजेच पारांपाररक लेखन माध्यमाांच्या पवलकडे जाऊन आपि काम 

करु िकता.  

फेसबुक आहर् WhatsApp या माध्यमांर्र लेखन करर्ार् या लेखकांसाठी एक मित्त्र्ाची गोष्ट सांगायचेय. WhatsApp या 

समाजमाध्यमात हलहिलेले लेख गुगलद्वारे तर शोधता येत नािीतच पर् WhatsApp र्रिी कािी ददर्सांनी शोधायचे म्िटल ेतर शक्य 

िोते का याचा अनुभर् आपर् घेतलेलाच असेल. सध्या अनेक ग्रुप्सर्र ददर्साला १००-२०० मेसेजेस येतात. त्यामुळे एक-दोन ददर्स 

WhatsApp बहघतलं नािी तर आधीचे मेसेज शोधून र्ाचर्ं फारच कठीर् िोतं.  

िीच अिचर् फेसबुकर्रिी येतेच. फेसबुकर्रुन आलेला एखादा लेख कािी काळानंतर पुन्िा बघायचा असेल तर ते मिाकठीर् काम आि.े 

गुगलर्रुन तो शोधला जाईलच याची खात्री नािी. आहर् लेखक माहित असला तरीिी त्याच्या टाईमलाईनला जाऊन तो लेख शोधर् ं

कटकटीचं आिचे. आता हर्चार करा… जर आपल्या र्ाचकांना आपले लेख शोधायला असा त्रास िोत असेल तर आपर् काय कराल?  

उत्तर सोप्पं आि.े मराठीसृष्टीर्र हलिायला सुरुर्ात करा आहर् आपले लेखन र्षाणनुर्षे इंटरनेटर्र जतन करुन ठेर्ा. कोर्ालािी आपले 

लेख गुगलद्वारे सिजपर्े शोधता येऊ द्या. आपले सर्ण लेखन एकाच र्ेब पत्त्यार्र एकत्रपर्े जतन करा आहर् फक्त तो र्ेब पत्ता आपल्या 

हमत्र-नातेर्ाईक-र्ाचकांना द्या ककर्ा फेसबुक आहर् WhatsApp र्र शेअर करा. प्रत्येक लेखासाठी र्ेगर्ेगळी ललकिी पाठर्ायला नको.  

आपल्याला आर्डलेले यु-यूबसारख्या वहहवडओ साईटर्रील वहहवडओही आपि इथे िेअर करु िकता. इतर र्ेबसाईटसर्रील आपल्याला 

आर्डलेल्या लेखाांना आपि या पोटवलच्या र्ाचकाांसाठी ललक करु िकता. आपल्याला आर्डलेल्या र्ेबसाईटस तसेच ब्लॉग्जची मावहती 

आपि मराठीसृष्टीच्या र्ाचकाांना लेखाच्या स्र्रुपात र्ेळोर्ेळी दऊे िकता.  फेसबुक ककर्ा WhatsApp सारख्या सोशल माध्यमातनू 

आलेले पोस्टस आपर् येर्े र्ाचकांसाठी शेअर करु शकता.  

आपि जसे वर्वर्ि वर्षयाांर्र लेख मराठीसृष्टीर्र वलहू िकता तसेच आपल्या आर्डीच्या वर्षयार्र आपले वनयवमत सदरही इथे सुरु करु 

िकता. मराठीसृष्टीर्र आपि आपला स्र्त:चा ब्लॉर्ही सुरु करु िकता. यासाठी लार्िारे सांपूिव तांत्रज्ञान आवि पाठबळ आपल्याला 
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आमच्याकडून उपलब्ि आह.े मराठी तरुिाांना, स्र्ेच्छावनर्ृत्तीिारकाांना तसेच ज्येष्ठ नार्ररकाांनाही रोजर्ारवनर्ममतीच्या सांिीही 

मराठीसृष्टीर्र उपलब्ि आहते. 

मराठीसृष्टीर्र आपि केलेले लेखन क्रकमान ४,५०,००० लोकाांपयंत पोहोचू िकते. या पोटवलर्र दररोज येिार् या सुमारे ८०,००० 

लोकाांना आपल्या ताज्या लेखाांची मावहती पोटवलच्या पवहल्या पानार्रुनच वमळते. याविर्ाय आमच्याकडून र्ेळोर्ेळी पाठवर्ल्या 

जािार् या इ-मेल्सद्वारेही ताज्या लेखाांची मावहती र्ाचकाांपयंत पोहोचते.  

मराठीसृष्टीर्रील आपल्याला आर्डलेले लेख आता आपि आपल्या फेसबुकर्रील वमत्राांिी िेअर करु िकता. एर्ढेच नाही तर ववर्टर, 

ललकड-इन, र्ुर्ल प्लस आवि चक्क हहॉटसअप र्रही ते िेअर करु िकता.  

आपल्याला जर इतरांपेक्षा र्ोिं र्ेगळं हिायचं असेल.. आपली र्ेगळी ओळख ऑनलाईन माध्यमात करायची असेल.. तर आपल्या सर्ण 

लेखांची यादी दाखर्र्ार् या आपल्या पानाला आपल्या आर्िीच्या िोमेन नेम सहित जोिून घ्या ककर्ा आपला एखादा मायक्रोब्लॉग 

बनर्ण्यासाठी आमच्या टटमची मदत घ्या.  

काळ, र्ेळ, हर्षय, शब्दसंख्या, र्ाचकर्गण.. अगदी कशार्रिी कोर्तंिी बंधन नसलेल्या मराठीसृष्टीर्र आजच हलिायला सुरुर्ात करा 

आहर् आपले लेखन जगापयांत पोिोचर्ा.  

तहेहा आता केर्ळ र्ाचकच न रहाता मराठीसषृ्टीच ेलखेक म्हिनू आमच्याबरोबर सहभार्ी हहा !  

 

कळार्े, लोभ आहचे तो र्ृलिंर्त हहार्ा! 

 

वननाद अरलर्द प्रिान 

व्यर्स्थापकीय सांपादक 

मराठीसृष्टी डॉट कॉम 
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आतील पानाांवर..... 
 

 वलखािाला सुरुर्ात करण्यापूर्ी  ०५ 

 नोंदिी प्रक्रक्रया  ०५ 

 लेखक म्हिून नोंदिी करण्याचे फायद े  ०७ 

 पोटवलर्र प्रर्ेि करण्यासाठी ( Log In )   ०८ 

 पासर्डवमिील बदल  ०८ 

 पासर्डव  वर्सरलात?  ०८ 

 लेखकाची ओळख – र्ाचकाांसाठी आपल्या प्रतयेक लेखाच्या खाली  ०८ 

 आपल्या लेखाांची र्र्वर्ारी  ०८ 

 लेख वलवहण्यासाठी  ०९ 

 लेखनासाठी योग्य फॉन्ट आवि क्रकबोडवचा र्ापर  ०९ 

 प्रकावित झालेल्या लेखात बदल करण्यासाठी  ०९ 

 नोंदिीकृत लेखकाांना लेख वलवहण्यासाठी  १० 

 नोंदिी न करता लेख पाठर्ण्यासाठी  ११ 

 लेख पाठर्ण्याचे अन्य मार्व  १२ 

 मराठीसृष्टीची सांपादकीय र् कॉपीराईटबाबत िोरिे  १३ 

 सर्वसािारि प्रश्  १४ 

 मराठीसृष्टीर्र लेखन करण्यासांदभावतील प्रश्  १७ 

 मराठीसृष्टीच्या लेखकाांसाठी ताांवत्रक बाबींवर्षयी प्रश्  २२ 

 स्र्ावमत्त्र्हक्क (कॉपीराईटस) वर्षयक प्रश्   २४ 

 ब्लॉर् बनवर्ण्यावर्षयी प्रश्  २६ 

 व्यार्सावयक सांिींवर्षयी प्रश्  २७ 

 जावहरात वर्षयी प्रश्  २८ 
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ललखाणाला सरुुवात करण्यापूवी: 

आपि जर इांटरनेटर्र कोठेही वलवहत नसाल तरीही मराठीसृष्टीर्र वलखाि करिे आपल्याला अवजबात कठीि जािार नाही. आपि 

अतयांत सहजपिे या र्ेबपोटवलर्र वलहू िकाल. 

आपि आपले लेखन मराठी युवनकोड फॉन्टमध्ये थेट मराठीसृष्टीर्र करु िकता. जर थेट टायलपर् आपल्याला िक्य नसेल तर आपल्या 

सांर्िकार्रील फाईलमध्ये टाईप केलेला मजकूर आपि येथे कॉपी-पेस्टही करु िकाल. याविर्ाय आपि इ-मेलद्वारे  आपल्याकडील 

मजकूर आम्हाला पाठर्ू िकाल. थोडक्यात, या पोटवलर्र वलवहताना आपल्याला तांत्रज्ञानवर्षयक बांिनाांना सामोरे जायला लार्िार 

नाही.   

आपर् मराठीसृष्टीर्र लेखक म्िर्ून नोंदर्ी करुन लगेच हलिायला सुरुर्ात करु शकता. नोंदर्ी न करतािी आपर् Guest Author म्िर्ून 

हलखार् करु शकता. मात्र अशा पटरहस्र्तीत आपल्याला प्रत्येकरे्ळी लेखासोबत आपले नार् आहर् इ-मेल हलिायला लागेल. लेखक म्िर्ून 

नोंदर्ी करण्याचे अनेक फायद ेआिते त ेपुढे बघूयाच.  

नोंदिी प्रक्रक्रया अतयांत सोपी आह.े मुख्य म्हिजे नोंदिी सांपूिवत: मोफत आह.े  

मराठीसृष्टीचे सध्या सुमारे ४,५०,००० हून जास्त नोंदिीकृत र्ाचक सभासद आहते. आतापयांतच्या २० र्षाांच्या प्रर्ासात सुमारे 

५,००० हून जास्त जर्ांनी लेखक म्िर्ून नोंदर्ी केली आि.े काळाच्या ओघात कािींनी हलखार् बंद केले असेल तर कािी नर्ीन लेखक 

येर्े आले असतील.  

लेखक म्िर्ून नोंदिी करिार् या सभासदाांना र्ेबपोटवलर्र वलवहण्यासाठी सर्व प्रकारची मदत उपलब्ि करुन क्रदली जाते. मराठीत उपलब्ि 

असलेल्या वर्वर्ि सॉफ्टर्ेअर सुवर्िाांची मावहती नोंदर्ीकृत लेखकांना  र्ेळोर्ेळी पाठवर्ली जाते. अनेक चाांर्ल्या सॉफ्टर्ेअरर्र तसेच 

वर्वर्ि वर्षयाांर्रील पुस्तकाांर्र नोंदिीकृत सभासदाांना भरघोस सर्लत क्रदली जाते.  

युवनकोडमध्ये मराठीत टाईप करण्यासाठी सर्वसािारिपिे सर्वच र्ेबसाईटसर्र केर्ळ एखादाच क्रकबोडवचा पयावय उपलब्ि असतो. 

मराठीत अनेक प्रकारचे क्रकबोडव प्रचवलत असून याांचे अजूनही प्रमािीकरि झाले नाही. तयामुळे ज्याला-तयाला आपल्या पररचयाच्या आवि 

आर्डीच्या क्रकबोडवमध्ये काम करता यार्े याची सोय मराठीसृष्टीने क्रदली आह.े सध्या  इांवग्लि फोनेरटक, र्मभन फोनेरटक, इवन्स्क्रप्ट आवि 

र्ुर्ल या क्रकबोडवद्वारे काम करण्याची सोय पोटवलर्र उपलब्ि आह.े मराठीत काम करताना कोितया अक्षरासाठी कोितया कीचा र्ापर 

करार्ा याची व्यर्वस्थत मावहती तया तया रठकािी उपलब्ि आह.े इतर र्ेबसाईटस आवि मराठीसृष्टी यात हाच फार मोठा फरक आहे.  

ज्याांना र्ुर्ल ककर्ा मायक्रोसॉफ्ट ट्रान्सवलटरेिन सुवर्िेद्वारे मराठीत काम करण्याची सर्य आह ेतयाांना र्मभन कीबोडव जर्ळचा र्ाटेल. 

ज्याांना र्ेली अनेक र्षे प्रवसिं असलेल्या लोकसत्ता फॉन्टक्रिडम तसेच आकृती र्रै्रे सॉफ्टर्ेअरमध्ये काम करण्याची सर्य आह े तयाांना 

इांवग्लि फोनेरटक हा क्रकबोडव सोपा र्ाटेल.  

ज्याांना कोितयाही मराठी क्रकबोडवची सर्य नाही ककर्ा जे मराठीत टायलपर् करायला किीही विकलेले नाहीत तयाांना ह ेदोन्ही क्रकबोडव 

विकण्यासाठी केर्ळ दोन तास पुरेसे आहते. मराठीत टायलपर् करायला विकण्यासाठी सर्व प्रकारची मदतही मराठीसृष्टीर्र उपलब्ि आहे. 

तयाचप्रमािे आपल्याकडे असलेल्या कोितयाही युवनकोड सॉफ्टर्ेअरचा र्ापर करुन मराठीत वलवहिेही येथे िक्य आह.े आपि जर 

र्ुर्लर्र उपलब्ि असलेली मराठी टायलपर्ची सोय र्ापरत असाल तर तयाच पिंतीने मराठीसृष्टीर्रही वलवहिे िक्य आह.े  अिा प्रकारे 

वर्वर्ि क्रकबोडव आवि सॉफ्टर्ेअरच्या माध्यमातून मराठीत टायलपर् करण्याची सोय करुन दिेारे हे कदावचत पवहले र् एकमेर् पोटवल 

असेल.   

आपल्याला युवनकोडमध्ये वलखाि करिे िक्य नसेल ककर्ा काही कारिाने करायचे नसेल तर तयासाठीही  उपाय आमच्याकडे आहे. 

आपल्याला मराठी टायलपर्चा कां टाळा असेल तरीही काळजी करण्याचे कारि नाही. आपि आपला लेख आम्हाला वलहूनही पाठर्ू िकता. 

आपि आपल्या मोबाईलर्रुनही लेख पाठरू् िकता. हहॉटसअप र्रै्रेद्वारेही आपि आपले लेख पाठरू् िकता.  

नोंदणी प्रलिया:  

पोटवलच्या पवहल्या पानार्र तसेच लेखसगं्रि या हर्भागाच्या पहिल्या पानार्र, र्रच्या मेनूबारमध्ये आपल्याला लेखक नोंदर्ी साठी एक  

ललक ददसेल. या ललकर्र हक्लक केल्यार्र सभासदत्त्र् नोंदर्ी फॉमण ददसेल. या फॉमवमध्ये आपली मावहती भरा. यामध्य े आपले नार्, 

आपल्याला िर्ा असलेला युजरनेम, इ-मेल, दरूध्र्नी ककर्ा मोबाईल क्रमांक, र्ास्तव्याचे शिर आहर् हपनकोि याचाच समार्ेश आि.े 
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आपल्याहर्षयी तसेच आपर् हलहित असलेल्या हर्षयांहर्षयी र्ोिक्यात माहिती आपर् दऊे शकता. आपल्याला एखाद ेहनयहमत सदर 

सुरु करण्याची इच्छा असल्यास तेिी हलहू शकता. फॉमवर्रील जास्तीत जास्त मावहती भरा म्हिजे आम्हाला आपल्यािी सांपकव  साििे 

सोपे होईल.  

 

 

हा फॉमव सबवमट केल्यार्र support@marathisrushti.com  या इ-मेलर्रुन आपल्याला एक इ-मेल येईल. या मेलमध्ये आपल्याला 

आपर् नोंदर्ीसाठी भरलेली माहिती पाठर्ली जाईल. या इ-मेलला आपर् फक्त Received / हमळाले  असे उत्तर पाठर्ा. आपले मेल 

आम्िाला हमळले की आपला इ-मेल पत्ता validate िोईल आहर् आपली नार् नोंदर्ी पूर्ण िोईल. यानंतर आपल्याला लेखक मदत-

पुहस्तका आहर् पोटणलसंबंधी इतर मित्त्र्ाची माहिती पाठर्ली जाईल.  

आपि नोंदिी करताना जो इ-मेल आयडी क्रदला असेल तयार्र जाउन असे इ-मेल आले आह ेका ते तपासा. जर असे इ-मेल आपल्याला 

आपल्या इन-बॉक्स मध्ये वमळाले नाही तर कृपया आपल्या इ-मेल अकाउां टचे स्पॅम फोल्डर तपासा. कदावचत ह े मेल आपल्या स्पॅम 

फोल्डरमध्ये र्ेले असेल. आमच्याकडून येिारी मेल वनयवमतपिे आपल्या मेलबॉक्समध्ये येण्यासाठी कृपया आमचा 

support@marathisrushti.com हा इ-मेल आयडी आपल्या मेल अकाउां टच्या हहाईटवलस्टमध्ये नोंदर्ा. आमचे इ-मेल आपल्या स्पॅम 

फोल्डरमध्येही आले नसेल तर आम्हाला कळर्ा म्हिजे आम्ही ह ेइ-मेल आपल्याला पुन्हा पाठरू्.  

आपल्या इ-मेल पत्त्याचा दरुुपयोग करुन दसुर्या कोर्ी येर्े नोंदर्ी करु नय े म्िर्ून िी काळजी घेतली जात.े आपर् आपले इ-मेल 

हिहॅलिेट केल्यार्र आपर् मराठीसषृ्टीचे लेखक म्िर्ून या पोटणलर्र हनयहमतपर् ेहलहू शकता.  

आपर् इ-मेलद्वारे नोंदर्ी करु शकत नसल्यास WhatsApp र्रुन आम्िाला नोंदर्ीसाठी हर्नंती पाठरू् शकता. अशी हर्नंती आल्यार्र 

आम्िी आपल्याशी संपकण  साधू.  

आपि आपल्याला हव्या तया वर्षयार्र वलहू िकता. वलखािासाठी आम्ही पोटवलर्र वर्वर्ि र्र्वर्ारी तयार केलेल्या आहते. आपला लेख 

आपि यापैकी कोितयाही आवि क्रकतीही र्र्वर्ारींमध्ये ठेर्ू िकता. आपि आपला लेख वलहून सबवमट केल्यार्र आमचे सांपादक मांडळ तो 

काही काळात प्रकावित करेल. आपल्याला अपेवक्षत र्र्वर्ारी जर उपलब्ि नसेल तर आम्हाला कळर्ा. आम्ही ती उपलब्ि करु दरे्ू.  

लखेक म्हणून नोंदणी करण्याचे फायद े: 

मराठीसृष्टीच्या लेखकांना नोंदर्ी केल्यानंतर अनेक सोयी-सुहर्धा उपलब्ध करुन ददल्या जातात. नोंदिीकृत सभासद आपल्या आर्डीच्या 

वर्षयार्र या साईटर्र लेखन करु शकतात. नोंदिीकृत सभासदाांसाठी अनेक र्ैविष्टये या साईटर्र आहेत. यात खालील र्ोष्टींचा समार्ेि 

आह.े 

१. प्रतयेक लेख वलवहताना आपले नार् आवि इ-मेल वलवहण्याची र्रज नाही. 

२. आपल्या लेखात आपि छायावचत्र,े वहहवडओ, ऑवडओ याांचा समार्ेि करु िकाल. 

३. आपले सर्व लेख एका पानार्रुन र्ाचकाांना उपलब्ि होतील. 

४. आपल्या प्रतयेक लेखामध्ये आपले छायावचत्र आवि ओळख क्रदलेली चौकट असेल. 

५. र्ाचक आपल्यािी थेट सांपकव  करु िकतील. (आपली सांमती असल्यास) 

६. मराठीसृष्टीद्वारे प्रकाहशत केली जािारी इ-पुस्तके आपल्याला सर्लतीत हमळतील.  

७. आपल्याला इ-पुस्तके बनर्ायची असल्यास त्यासाठी सर्ण मदत केली जाईल.  

८. आपल्या लेखाांची मावहती आमच्या इ-न्यूजलेटरमध्ये क्रदली जाईल. 

९. नोंदर्ीकृत लेखकांना त्यांची र्ेबसाईट अत्यल्प मोबदल्यात बनर्ून ददली जाईल. 
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पोटटलवर प्रवेश करण्यासाठी ( Log In ) : 

मराठीसृष्टीर्र लेखन करण्यासाठी आपल्याला लॉग-इन करार्े लागेल. लेख र्ाचर्े ककर्ा प्रहतदक्रया दरे्े यासाठी लॉग-इन करण्याची 

आर्श्यकता नािी.  

 

लॉग-इन करण्यासाठी आपर् आपले युजरनेम, ककर्ा नोंदर्ी केलेला इ-मेल आयिी र्ापरु शकता.  

पासवर्डमधील बदल: 

आपि आपला पासर्डव केहहाही बदलू िकता. मुख्य पानार्र असलेल्या Lost Password या ललकर्र वक्लक करुन आपि आपला 

नोंदर्ीकृत इ-मेल टाईप करा. आपल्याला   एक इ-मेल पाठर्ले जाईल ज्यात पासर्िण बदलण्यासाठी ललक असेल. या ललकर्र जाऊन 

आपर् पासर्डव बदलू िकता.  

पासवर्ड लवसरलात?  

आपि आपला पासर्डव वर्सरला असाल तरीही काळजी करण्याचे काहीच कारि नाही. मुख्य पानार्र असलेल्या Lost Password या 

ललकर्र वक्लक करुन आपि आपला नोंदर्ीकृत इ-मेल टाईप करा. आपल्याला एक इ-मेल पाठर्ले जाईल ज्यात पासर्िण बदलण्यासाठी 

ललक असेल. या ललकर्र जाऊन पर् पासर्डव बदलू िकता.  

लखेकाची ओळख – वाचकाांसाठी आपल्या प्रत्यके लखेाच्या खाली: 

मराठीसृष्टीर्रील प्रतयेक लेखात लेखकाची मावहती दाखर्लेली असते. आपर् नोंदर्ीसाठी फॉमण भरताना त्यात आपली माहिती जरुर 

भरार्ी. या मावहतीच्या आधारे आम्िी आपली संहक्षप्त ओळख र्ाचकांना दाखर्ू शकू. आपल्याला आपला फोटो पाठर्ण्यासंबंधी सूचना 

आमच्याकिून हमळतील. हा फोटो .jpg फाईलच्या स्र्रुपात असार्ा. तयाचा आकार (आडर्ा - width) २०० वपक्सेलपेक्षा जास्त नसार्ा. 

आपली सांवक्षप्त मावहती समुारे २५-३० िब्दाांमध्ये आवि  वर्स्ताररत मावहती सुमारे १०० िब्दाांमध्ये वलहून िक्यतो एखाद्या टेक्स्ट 

फाईलमध्ये तयार ठेर्ा आहर् आपल्या फोटोसहित आम्िाला पाठर्ा.  

आपल्या मावहतीत क्रदलेला इ-मेल आयडी, फोन ककर्ा मोबाईल क्रमाांक आपल्याला पोटवलच्या पानार्र थेट दाखर्ायचा नसल्यास तस े

करण्याची सोय आपल्याला उपलब्ि आह.े यासाठी सूचना आपली माहिती या बॉक्समध्ये हलिा.  

आपल्या लखेाांची वर्डवारी: 

आपि जे लेख वलहू इवच्छता तयाांच्यासाठी योग्य र्र्वर्ारी पोटवलर्र असेलच. मात्र आपल्याला योग्य अिी र्र्वर्ारी न सापडल्यास आपि 

आम्हाला कळर्ू िकता. आम्ही ती र्र्वर्ारी आपल्यासाठी तयार करु. अिी नर्ीन र्र्वर्ारी तयार होईपयंत आपि तो लेख “इतर सर्व 

अर्र्मर्कृत” या वर्भार्ात ठेर्ार्ा. र्र्वर्ारी तयार झाल्यार्र तो वतथे नेता येईल.  
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लखे लललिण्यासाठी 

आपला लेख मराठीसृष्टीर्र हलहिण्यासाठी / पाठर्ण्यासाठी आपर् लॉग-इन 

करर्े आर्श्यक आिे. त्यानंतर मुख्य मेनू मधील “नर्ीन लेख हलिा” या 

ललकर्र हक्लक करुन आपर् लेख हलहिण्यासाठीच्या पानार्र या.  

आपर् नोंदर्ीकृत लेखक असाल तर आपल्याला प्रत्येकरे्ळी आपले नार् आहर् 

ई-मेल हलिार्ा लागर्ार नािी. नोंदर्ी न करता लेखन करर्ार् या लेखनांना प्रत्येकरे्ळी नार् आहर् इ-मेल टाईप करार्ा लागेल. नोंदर्ी 

केलेल्या लेखकांसाठी इतरिी अनेक सुर्ुधा आिते ज्याची माहिती इतरत्र ददली आि.े  

लखेनासाठी योग्य फॉन्ट आलण लकबोर्डचा वापर 

या पोटवलर्र आपल्याला युवनकोडमध्ये मराठीत वलवहण्याची सोय उपलब्ि आह.े आपर् पूर्ी हलहिलेले लेख येर्े कॉपी-पेस्ट करून 

पाठर्र्ेिी शक्य आि.े  

आपले लेख ऑनलाईन र्ेट मराठीसृष्टीर्र हलहिण्यासाठी आपल्याला चार दक-बोिणसचा पयाणय उपलब्ध आि.े यापैकी  आपल्या आर्डीचा 

कोिताही एक पयावय र्ापरा. ि ेपयाणय आिते… 

१. फॉन्टदििम इंहललश फोनटेटक   २.  गमभन  ३.  इनहस्क्रप्ट  ४.  गगुल इनपटु 

 

यातील पयाणयार्र हक्लक केल्यार्र लेख हलहिण्यासाठीच्या फॉमणर्र एक गुलाबी रंगाची बॉिणर 

ददसेल. याचा अर्ण मराठीत टाईप करण्याची सोय सुरु झाली आि.े मराठीमध्ये हलहिताना 

आपल्याला जर कािी मजकूर इंग्रजीत हलिायचा असेल तर F9 िी की र्ापरा आहर् इंग्रजीत 

हलिायला सुरुर्ात करा. पुन्िा मराठीत येण्यासाठी पुन्िा F9 दाबा.  

याव्यहतटरक्त आपर् लर्िोजमध्ये मराठी टायलपगसाठी ददलेली व्यर्स्र्ा ककर्ा बरािा, आकृती र्गैरेसारख्या इतर सॉफ्टर्ेअरच्या युहनकोि 

आर्ृत्तीतूनिी टाईप करु शकता. तस ेकरायचे असल्यास फॉमणर्रील इंहजन सुरु करु नका.  

प्रकाशशत झालले्या लखेात बदल करण्यासाठी : 

आपल्या लेखात कोर्तािी बदल करायचा असल्यास त्यासाठी “लेख सपंाददत करा” या ललकर्र हक्लक करा. तेर्े सूचना ददल्या आिते.  
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नोंदणीकृत लखेकाांना लखे शलशहण्यासाठी :  

या पानार्र आपल्याला खाली दाखर्ल्याप्रमार् ेफॉमण ददसेल. या फॉमणमध्ये आपर् आपला लेख टाईप करु शकाल ककर्ा बािरेुन कॉपी-पेस्ट 

करु शकाल.  

आपर् आपल्या लेखाचे हशषणक, आपला लेख आहर् लेखाचा सारांश िे त्या-त्या बॉक्समध्ये टाईप करु शकता ककर्ा कॉपी-पेस्ट करु शकता. 

मात्र कॉपी-पेस्ट करण्याचा मजकूर जर 

MS Word File मध्ये असेल तर तेर्ून र्ेट 

कॉपी-पेस्ट करु नका. आधी तो Notepad 

मध्ये एखाद्या Text File ला घ्या आहर् 

तेर्ून या बॉक्समध्ये आर्ा. MS Word 

मधील मजकूर जेहिा आपर् कॉपी-पेस्ट 

करता तेहिा त्यासोबत अनार्श्यक 

टॅलससुद्धा आर्ले जातात जे आपल्या 

लेखाची साईझ अनार्श्यकटरत्या 

र्ाढर्तात. आपल्या लेखासाठी योलय ती 

र्गणर्ारी हनर्िा. एकापेक्षा जास्त र्गणर्ारी 

हनर्िण्यासाठी Ctrl िी की दाबून पुढच्या 

र्गणर्ारी हनर्िा. िे जमले नािी तर खुशाल 

सारांश हलहिण्याच्या बॉक्समध्ये 

आपल्याला अपेहक्षत र्गणर्ारी हलिा.  

आपला लेख हलहून झाल्यार्र शेर्टच्या 

बॉक्समध्ये ददलेल्या प्रश्नाचे उत्तर द्या. 

आहर् आपला लेख पाठरू्न द्या. 

लेख आमच्याकिे आल्यार्र संपादक मंिळ 

तो प्रकाहशत करेल. लेख प्रकाहशत 

झाल्यार्र आपल्याला त्याबद्दल कळर्ण्यात 

येईल.  

आपर् आपल्या लेखाची ललक आपल्या 

नातेर्ाईक, हमत्रमंिळींना जरुर कळर्ा 

आहर् त्यांना लेख र्ाचण्यासाठी आमंहत्रत 

करा.  
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नोंदणी न करता लखे पाठवण्यासाठी : 

आपर् नोंदर्ीकृत लेखक नसाल आहर् नोंदर्ी करण्यापूर्ी आपल्याला मराठीसृष्टीर्र लेखन करायचे असेल तर आपर् अहतर्ी लखेक  

म्िर्जेच Guest Author म्िर्ून येर्े लेख पाठरू् शकता. मात्र अशा प्रत्येक लेखासोबत आपल्याला आपले नार् आहर् इ-मेल हलिार्े 

लागेल. तसेच आपले सर्ण लेख एका पानार्र दाखर्र्े र्गैरेसारख्या सुहर्धा आपल्याला हमळर्ार नािीत.  

नोंदर्ी न करता लेख पाठर्ण्यासाठीचा फॉमण खाली दाखर्ल्याप्रमार् ेअसेल. बाकी प्रदक्रया र्र ददल्याप्रमार्ेच असेल.  
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लखे पाठवण्याच ेअन्य मार्ट : 

मराठीत अनेक क्रकबोडव आवि फॉन्टप्रकार असल्याने आपल्यापैकी काही जिाांना कोितयातरी वर्विष्ट फॉन्टमध्ये ककर्ा क्रकबोडव र्ापरुन 

काम करण्याची सर्य असेल. अिा पररवस्थतीत आपि लेख पाठवर्ण्यासाठी खालीलपैकी कोितयाही मार्ावची वनर्ड करु िकता.   

१. आपला लेख आपल्या संगर्कार्र टाईप करुन तो Copy-Paste करु शकता.  

२. आपला लेख मोबाईलर्र टाईप करुन तो Copy-Paste करु शकता.  

३. आपल्याकडे असलेल्या कोितयाही फॉन्टमध्ये टाइप करुन तयाची फाईल पाठर्ा. ही फाईल िक्यतो टेक्स्ट फाईल ककर्ा एम एस 

र्डव ची डॉक फाईल असार्ी. या फाईलबरोबर लेखाची PDF फाईलसुद्धा पाठर्ार्ी.  

४. लेख वलहून तयाची PDF फाईल इ-मेलने पाठर्ा. 

५. लेख स्कॅन करुन आमच्याकडे इ-मेलने पाठर्ा. 

६. आपला लेख पोस्टाने ककर्ा कुररअरने आमच्याकडे पाठर्ा.  

आपर् आपला लेख WhatsApp र्रुनिी पाठरू् शकता.  

आपला लेख आपर् आधी हलहून ठेर्ला असेल तर तो येर्े Copy-Paste करु शकता. 

आपल्याला जर मराठी टायलपर् विकण्याची इच्छा असेल आवि आपल्याकडे कोितेही मराठी सॉफ्टर्ेअर नसेल तर आपि “फॉन्टदििम” 

ि े सॉफ्टर्ेअर र्ापरुन आपल्या सांर्िकार्र मराठीत सहजपिे काम करु िकाल. िे सॉफ्टर्ेअर केर्ळ ५०० रुपयात मराठीसृष्टीच्या 

र्ेबसाईटर्र उपलब्ि आह.े   

आपि र्ापरलेल्या आकृती, श्री-हलपीसारख्या कोर्त्यािी मराठी फॉन्टमिून युवनकोडमध्ये लेख आिण्याची व्यर्स्था आमच्याकडे आह.े 

आपल्यालाही आपल्या सांर्िकार्र अिा प्रकारे फॉन्ट बदलाची सोय हर्ी असल्यास आमच्याकडे यासाठी फॉन्टसुवर्िा ह े सॉफ्टर्ेअर 

सर्लतीच्या दरात उपलब्ि आह.े  ह ेएक असे जादईु सॉफ्टर्ेअर आह ेज्याद्वारे आपि कोितयाही मराठी फॉन्टमिील मजकुर सहजपिे 

दसुर् या कोितयाही फॉन्टमध्ये नेऊ िकता. मराठीतील, म्हिजेच देर्नार्री वलपीतील ५५ हून जास्त प्रकारच्या फॉन्टसमिील मजकूर 

(आकृती, श्रीवलपी, सी-डॅक र्र्ैरे) इकडून वतकडे नेण्याची सोय या सॉफ्टर्ेअरमध्ये आह.े ह ेसॉफ्टर्ेअर केर्ळ रु.१५००/- मध्ये उपलब्ि 

आह.े आपल्याला ते खरेदी करायचे असल्यास आम्हाला support@marathisrushti.com या पत्त्यार्र इ-मेल पाठर्ा.  
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मराठीसषृ्टीची सांपादकीय व कॉपीराईटबाबत धोरण:े 

या र्ेब पोटवलची रचना वजतकी सोपी आह ेवततकीच पारदिवकही. या पोटवलला सांपादक मांडळ आह ेमात्र कोितयाही प्रकारची सेन्सॉरविप 

नाही. सांपादक मांडळाचे काम मुख्यत: सर्व लेखाांच्या मॉडरेिनपुरतेच मयावक्रदत असते. तयाचप्रमािे लेखाांर्र आलेल्या प्रवतक्रक्रया प्रदर्मित 

करिे, वर्वर्ि वर्षयाांर्र स्र्त: लेखन करिे, पोटवलर्रील वर्वर्ि वर्भार्ाांची काळजी घेिे ही सांपादक मांडळाची कामे आहते.   

मराठीसृष्टीर्र वलखािाची बांिने नाहीत मात्र इथे उथळ वलखािाला थारा नाही. र्ैचाररक वलखािाचे स्र्ार्त आह े मात्र र्ैयवक्तक 

दोषारोप, वचखलफेक यालाही थारा नाही. सर्व लेख सांपादक मांडळ एकदा नजरेखालून घालते. कोितयाही लेखात काही आक्षेपाहव मजकूर 

आढळल्यास तयाबद्दल लेखकाला कळवर्ले जाते. मजकूर बदलून पुन्हा सबवमट केल्यार्र सांपादक मांडळ तो प्रदर्मित करते. या प्रक्रक्रयेमुळे 

काही र्ेळा आपि वलवहलेला एखादा लेख प्रदर्मित होण्यास र्ेळ लार्ू िकतो.      

मराठीसृष्टीचे सर्व लेखक वर्चाराने प्रर्ल्भ आहते. आम्हाला अवभमान आह ेकी आमच्याकडे आतापयंत आलेल्या हजारो लेखाांपैकी अक्षरि: 

हाताच्या बोटार्र मोजण्याइतकेच लेख आम्हाला नाकारार्े लार्ले आहते.   

आम्हाला आिखी एका र्ोष्टीचा अवभमान आह ेकी मराठीसृष्टीर्र प्रकावित होिारे लेख र्ैचाररक स्र्रुपाचे आहते. कवर्ता, र्ात्ररटका 

आवि वर्नोद र्र्ळता जर्ळपास सर्व लेख क्रकमान २०० िब्दाांचे आहते. एखाद्या ब्लॉर् ककर्ा फोरम साईट ककर्ा सोिल नेटर्र्ककर् 

साईटर्र होत असलेले १५-२०  िब्दाांचे उथळ लेखन मराठीसृष्टीर्र होत नाही. 

एखाद्या िमावच्या, पांथाच्या, समुहाच्या ककर्ा दिेाच्या भार्नाांना िक्का पोहोचर्ेल अिा प्रकारच्या कोितयाही लेखनाला मराठीसृष्टीर्र 

स्थान नाही.  जावतर्ाचक मजकूर, बदनामीकारक मजकूर यासारख्या र्ोष्टींनाही इथे थारा नाही. 

सध्या सोशल हमहियार्रुन अनेक लेख फॉरर्र्ि केले जातात. त्यामध्ये अनेकदा लेखकाचे नार् नसत ेककर्ा लेखाच्या खाली Forwarded 

Post  असे हलहिलेले असत.े अस ेलेख मराठीसृष्टीर्र आल्यास ते ज्यांनी पाठर्ले आिते त्यांच्या नार्ाने प्रकाहशत केले जातात. मात्र अशा 

लेखांच्या बाबतीत पुराव्यांसि कािी तक्रारी आल्यास त ेलेख येर्ून काढून टाकले जातात.  

आपल्या लेखासाठी वचत्रे, छायावचत्रे वनर्डताना आपि सजर् रहार्े. आपल्या लेखाांमध्ये काही र्ेळा इतर र्ेबसाईटसर्रील लेखाांचा सांदभव 

असल्यास तयाबाबतचे योग्य ते श्रये तया तया र्ेबसाईटला द्यार्े र् तयाांचा उल्लेख करार्ा.  काही प्रसांर्ी बाहरेील र्ेबसाईटर्रील लेखाांचा 

सांदभव दिेे आर्श्यक असल्यास तया लेखाला ललक्स दणे्यास काहीच हरकत नाही कारि इांटरनेट हे असेच एका ललकमिून दसुरी ललक 

अिाच प्रकारे बनले आह.े  यामध्ये कॉपीराईटचा भांर् होत नाही.  

मराठीसृष्टीर्रुन बर् याचदा वर्वर्ि र्ृत्तपत्रातील बातम्याांना ककर्ा लेखाांना ललक असतात. अिा ललक्स दतेाना तया बातमीचा ककर्ा 

लेखाचा साराांि आम्ही मराठीसषृ्टीर्र ठेर्तो आवि तयानांतर पूिव र्ाचन करण्यासाठी र्ाचकाला तया र्ेबसाईटर्र पाठर्तो. यातही 

कॉपीराईटचा भांर् होत नाही.  

आपि मराठीसृष्टीर्र लेखन करताना येर्े उल्लेखलेल्या वनयमाांचे व्यर्वस्थत पालन केल्यास कोितीही अडचिीची र्ेळ येिारच नाही.  

कॉपीराईटच्या बाबतीत आम्ही अतयांत जार्रुक आहोत.  कोितयाही प्रकारचा कॉपीराईट भांर् आम्ही सहन करत नाही. एखाद्या लेखात 

कोिाच्या कॉपीराईटचा भांर् झाल्याचे पुराव्यासवहत आमच्या वनदिवनाला आिले र्ेले तर तो लेख लर्करात लर्कर पोटवलर्रुन 

काढण्याची कारर्ाई आम्ही करतो. मात्र तक्रार करिार् याने पुरेसा पुरार्ा उपलब्ि करिे आर्श्यक आह.े उर्ाचच कोितयाही 

पुराव्याविर्ाय आलेल्या तक्रारींना आम्ही  महत्त्र् दते नाही आवि अिा अिा पररवस्थतीत आम्ही आमच्या लेखकाांचीच बाजू घेतो.  

आमचे सांपादक मांडळही कॉपीराईट भांर्ाच्या बाबतीत नेहमीच दक्ष असते.  इांटरनेटचा पसारा आवि जर्भरातल्या कोयार्िी र्ेबसाईटस 

बवघतल्या तर कोिता मजकूर, वचत्र, फोटो, वहहवडओ र्रै्रे कोितया साईटर्रुन उचललेला आहे काय ह ेतपासिे साक्षात् ब्रह्मदरे्ालाही 

िक्य नाही. एखाद्या लेखात कोितयाही कॉपीराईटचा भांर् झाल्याचे सांपादक मांडळाच्या वनदिवनास आले तर तयाबाबत लेखकाला सूचना 

क्रदली जाते. अिा प्रकारचा लेख पोटवलर्रुन काढून टाकण्याचीही कारर्ाई केली जाते.   

कॉपीराईट भांर्ाच्या कोितयाही प्रकरिात मराठीसृष्टीची जबाबदारी केर्ळ सांबांवित लेख ककर्ा फोटो, वचत्र, वहहवडओ र्र्ैरे र्ोष्टी 

मराठीसृष्टी पोटवलर्रुन काढून टाकण्यापयंतच मयावक्रदत आह.े अिा प्रकरिात कोितयाही  पररवस्थतीत कायदिेीर कारर्ाई कोिाकडूनही 

सुरु झाल्यास तयाची सांपूिव जबाबदारी अिा प्रकारे कॉपीराईटचा भांर् करिार् या लेखकार्र ककर्ा व्यक्तीर्र असते.  
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सवडसाधारण प्रश्न 

 मराठीसृष्टी काय आहे? 

मराठीसृष्टी ह ेमराठी भाषेतील एक लोकवप्रय र्ेब पोटवल आह.े दररोज सुमारे ८०,००० हून जास्त र्ाचक या पोटवलला भेट दतेात.  

 ही र्बेसाईट किी सरुु झाली? 

ही र्बेसाईट स्र्तांत्र डोमेन नेमसह २००० साली सुरु झाली. खरांतर मराठीसृष्टीची सुरुर्ात इांवडयनलॅन्र्र्ेजेस डॉट कॉम या पवहल्या 

भारतीय पोटवलर्र झाली.  

१९९५ साली इांटरनेटर्रील पवहली फॉन्टआिाररत मराठी र्ेबसाईट आवि तयासाठी लार्िारे तांत्रज्ञान बनवर्िारी वननाद प्रिान 

याांची “सायबरिॉपी” ही सांस्था आवि आकृती सॉफ्टर्ेअरचे वनमावते एम एस श्रीिर याांच्या सांकल्पनेतून इांवडयनलॅन्र्र्ेजेस डॉट कॉम 

या उपक्रमाचा जन्म झाला. तयाचाच एक भार् म्हिून फेब्रुर्ारी १९९६ मध्ये मराठीसृष्टी या र्ेबसाईटची सुरुर्ात करण्यात आली.  

तेहहा मराठीसृष्टीचां रे्र्ळां डोमेन नेम नहहतां. स्र्तांत्र डोमेन नेम सवहत ही साईट २००० मध्ये सुरु झाली.   

 मराठीसृष्टी या पोटवलसाठी दनैांक्रदन सांपादकीय आवि ताांवत्रक बाबी किा साांभाळल्या जातात? 

आमचे सांपादक मांडळ या पोटवलर्रील मजकूरार्र देखरेख ठेर्ते. तयाचप्रमािे आमचे सल्लार्ार मांडळ आम्हाला र्ेळोर्ेळी मार्वदिवन 

करत असते. ताांवत्रक बाजू तांत्रज्ञाांचा र्ट कायवरत असतो.   

 मराठीसृष्टीर्र कोिाच ेवनयांत्रि आहे? 

मराठीसृष्टीर्रील लेखनाची जबाबदारी तया-तया लेखकाची असली तरीही सांपादकीय प्रक्रक्रयेसाठी एका सांपादक मांडळाची वनयुक्ती 

केली रे्ली आह.े ह ेसांपादक मांडळ मराठीसृष्टीच्या दनैांक्रदन व्यर्हाराची काळजी घेते.   

 मराठीसृष्टी आवि इतर मराठी र्बेसाईटस यामध्य ेफरक काय? 

फरक ज्याने तयाने िोिायचा आह.े इतर र्ेबसाईटसपेक्षा आम्ही काहीतरी र्ेर्ळे दतेोय असे आम्हाला र्ाटते. या साईटर्रील बहुताांि 

वलखाि र्ैचाररक स्र्रुपाचे आह.े लेखकाांना स्र्त: पोटवलर्र येउन आपले लेख वलवहण्याची सोय आह.े इथे कवर्ता आवि वर्नोद 

र्र्ळता इतर सर्व प्रकारच्या लेखाांची िब्दसांख्या क्रकमान २०० एर्ढी आहचे. इतर बर् याच र्ेबसाईटस काही वर्षयाांर्र असतात. 

इथे सर्वसमार्ेिकता आह.े   

 मराठीसृष्टीची  खास र्वैिष्ट्ये काय आहते? 

हर्हर्ध हर्षयांर्रील िजारो लेखाांचा समार्ेि असलेला आवि सतत र्ाढत जािारा “मराठी लखेसांग्रह”; र्ेर्र्ेर्ळ्या क्षेत्रातील मराठी 

मािसाांची मावहती सांकवलत करुन एकाच रठकािी उपलब्ि करुन दिेारा “मराठी व्यक्ती सांदभव कोि”;  इंटरनेटर्रील मराठी 

वहहवडओज एकाच रठकािी उपलब्ि करिारा मराठी वहहवडओज हा वर्भार्; महाराष्ट्राची मावहती दिेारा महावसटीज – ओळख 

महाराष्ट्राची हा वर्भार्; भारतातल्या वर्वर्ि िहराांची मावहती करुन दिेारा महावसटीज – ओळख भारताची हा वर्भार्;  

जगभरातल्या वर्वर्ि िहराांची मावहती करुन दिेारा महावसटीज – ओळख जगाची हा वर्भार्;  मराठी आहर् अमराठी 

खाद्यपदार्ाांची माहिती करुन दरे्ारा गार्ोगार्ची खादययात्रा िा हर्भाग; मराठीतील ५०,००० पेक्षा जास्त आडनार्ाांचा पररचय 

करुन दिेारा आिनार्ाचं्या नर्लकर्ा िा खास वर्भार्, वनयवमत आरोग्यवर्षयक सदरे; मराठी जर्तातील घडामोडींचा र्ेि आवि 

बातमीमार्ची बातमी दिेारा खास वर्भार्; असे लोकवप्रय वर्भार् ही मराठीसृष्टीची खावसयत. मात्र तयापुढे जाउन र्ाचकाांनाच थेट 

पोटवलवनर्ममवतच्या प्रक्रक्रयेत सहभार्ी करुन घेिारे हे पोटवल आह.े  

 मराठीसृष्टी ही सोिल नटेर्कींर् साईट आह ेकाय? 

मराठीसृष्टी ह ेमराठी मािसाचे नेटर्कींर् करिारे पोटवल आह,े सोिल नेटर्कींर् साईट नाही.  

 मराठीसृष्टी आवि फेसबकु र्र्ैरेमध्य ेफरक काय?  

बराच फरक आह.े मराठीसृष्टी ह ेएक फोरमसदिृ र्ेबपोटवल आह.े यात थेट लेखाांचा समार्ेि आह.े लेखाांर्र प्रवतक्रक्रयाही आहते. मात्र 

फेसबुकसारखी एकमेकाांना “कनेक्ट” करण्याची पिंत इथे नाही. कोिाच्याही प्रोफाईलमध्ये डोकार्ून काहीही वलवहिां यासाठी ह े

पोटवल नाही.  

 मराठीसृष्टी हा ब्लॉर् आह े का? 

मराठीसृष्टीला ब्लॉर् असे म्हिता येिार नाही. सािारिपिे ब्लॉर् हा एका व्यक्तीने, सांस्थेने ककर्ा समूहाने स्र्त:च्या वलखािासाठी 

सुरु केलेला असतो.  इतराांचा तयार्रील सहभार् मुख्यत: प्रवतक्रक्रया देण्यापयंतच मयावक्रदत असतो. मराठीसृष्टी पोटवल ह ेनोंदिी 

करिार् या कोितयाही सभासदाला लेखनाची समान सांिी दिेारे पोटवल असून ते फोरम या प्रकारात मोडते. 



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

मराठीसृष्टी डॉट कॉम – www.marathisrushti.com 
 

15 

 ब्लॉर् आवि फोरम यात फरक काय? 

एक ककर्ा अनेक व्यक्ती, अनेक समूह याांचे लेखन एकाच रठकािी उपलब्ि करिारे आवि तयार्रील प्रवतक्रक्रयाही उपलब्ि करिारे र्ेब 

पोटवल असे एकाद्या फोरमचे र्िवन करता येईल.  

 इतर साईटस आवि मराठीसषृ्टी यात काय फरक आह?े 

वमसळपार्, मनोर्त, मायबोली र्रै्रेसारख्या सर्व साईटस फोरम या प्रकारात मोडू िकतात कारि या सर्व साईटसर्र अनेक 

लेखकाांचे योर्दान आह.े खरांतर आम्हा सर्व मराठी भावषक र्ेबसाईट चालकाांनी  एकमेकाांकडे प्रवतस्पिी या नजरेने न पाहता पूरक 

उपक्रम या दषृ्टीने पावहले तर नेटर्रील मराठीचा प्रसार मोठ्या प्रमािात होईल असे मराठीसृष्टीच्या व्यर्स्थापनाला र्ाटते.  

यादषृ्टीने इांटरनेटर्रील मराठी मजकूरात जास्तीत जास्त भर पडण्यासाठी ताांवत्रक सुवर्िा वनमावि करण्याचा मराठीसृष्टीचा प्रयत्न 

आह.े मराठीसृष्टीर्र लेखकाला तयाच्या नार्ाने सबडोमेनर्र सुिंा स्र्त:चा ब्लॉर् तयार करता येतो. खरांतर ह ेसर्व पहाण्यासाठी 

एकदा मराठीसृष्टीला भेट द्यायलाच हर्ी.   

 ब्लॉर्स्पॉट, र्डवप्रसे यासारख्या साईटसर्र स्र्त:चा ब्लॉर् बनर्ता यतेो. मर् तरीही यथे ेकोि र् का वलवहत?े 

अिा प्रकारे या दोनच काय, िेकडो रठकािी स्र्त:चा ब्लॉर् बनवर्ता येतो. मात्र तया ब्लॉर्ला क्रकती र्ाचक र्ाचतात ह ेपहािे 

महत्त्र्ाचे आहे. सर्वसािारि पाहिीनुसार अिा रठकािच्या मराठी ब्लॉग्जना क्रदर्साकाठी तीन आकडी र्ाचकाांचाही पल्ला र्ाठता 

येत नाही ही र्स्तुवस्थती आह.े  

 ब्लॉर् हा प्रकार किी सरुु झाला? 

ब्लॉर् या सांकल्पनेबद्दल आता मोठ्या प्रमािात बोलले जाते मात्र ही काही नर्ी सांकल्पना नाही. १९९५ पूर्ीपासून ब्लॉर् या 

सांकल्पनेसदिृ र्ेबसाईटस कायवरत आहते. जुन्या वपढीतील अनेकाांना वजओवसटीज डॉट कॉम ही साईट आठर्त असेल. सध्याचे ब्लॉग्ज 

आकषवक आहते ह ेमान्य. १५-२० र्षावनांतर तांत्रज्ञानात बदल होिारच.  

 मराठीसृष्टीचा सभासद होण्यासाठी वनकष ककर्ा पात्रता काय? 

र्ेर्ळे काय वनकष असिार? आपि मराठी आहात? अमराठी असूनही मराठीत बोलता? मराठीबद्दल अवभमान आह?े तर मर् तुम्ही 

सभासदत्त्र्ाला पात्र आहात.  

 मराठीसृष्टीच ेसभासदत्त्र् मोफत आहे का? 

होय. सभासदत्त्र् पूिवपिे मोफत आह.े   

 सभासद होण्यासाठी काय करार् ेलार्त?े 

मराठीसृष्टी र्ेबपोटवलर्रील सभासद नोंदिी फॉमव सांपूिवपिे भरिे आवि आम्हाला पाठर्िे इतकेच!  

 सभासदतर् क्रकती क्रदर्सात वमळत?े 

सभासदत्त्र्ाचा फॉमव भरुन नोंदिी केल्यार्र  आपल्याला आपले अकाउां ट हहवॅलडेट करार्े लार्ते. यासाठी आपल्या इ-मेलर्र एक 

हहवॅलडेिन इ-मेल पाठवर्ले जाते. या मेलला आपर् उत्तर ददले की आपले इ-मेल हिहॅलिेट िोत ेआहर् आपल्याला सभासद बनर्ले 

जाते. या प्रक्रक्रयेला लार्िारा र्ेळ हा आपल्याला हहवॅलडेिन मेल वमळिे आवि आपि त्यार्र उत्तर दरे्े यात लार्िार् या र्ेळार्र 

अर्लांबून असतो. 

 सभासदतर्ाचा फायदा काय? 

अनेक फायद ेआहते. आपि मराठीसृष्टी र्ेबपोटवलर्र लेखन करु िकता. आपल्याला वर्वर्ि प्रकारच्या खास सुवर्िा मराठीसृष्टीकडुन 

क्रदल्या जातात. काही खास सॉफ्टर्ेअर आवि पुस्तकाांर्र वर्िेष सुट वमळते. मराठीसृष्टीकडून आयोवजत केलेल्या उपक्रमाांचे वनमांत्रि 

वमळते. हनयहमतपर् ेमराठीसृष्टीचे न्यूजलेटर पाठवर्ले जाते. सभासदाांसाठी एक खास लकी-ड्रॉ आयोवजत केला जातो. यात वर्जयी 

सभासदाांना  आकषवक बवक्षसे क्रदली जातात. याबाबत मावहती र्ेळोर्ेळी मराठीसृष्टी पोटवलर्र क्रदली जाते.     

 एकाच घरातल्या एकाहून जास्त व्यलक्तना सभासद होता यईेल का? 

एका घरातील क्रकवतही व्यलक्तना मराठीसृष्टीचे सभासद होिे िक्य आह.े  

 एकाच इ-मले आयडीर्र क्रकती जिाांना सभासदत्त्र् घतेा यईेल? 

एका इ-मेल आयडीर्र एकच सभासदत्त्र् वमळते.  

 सध्या मराठीसषृ्टीच ेक्रकती सभासद आहते? 

सध्या मराठीसृष्टीचे ४,५०,००० हून अविक सभासद आहते. क्रदर्सार्विक यात भर पडत आह.े 
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 मराठीसृष्टीर्र कोितया प्रकारच ेवलखाि उपलब्ि आह?े 

मराठीतील सर्व प्रकारचे लेखन मराठीसृष्टीर्र उपलब्ि आह.े यादीच करायची तर चार पाने खचव होतील. तेहिा स्र्त:च 

मराठीसृष्टीर्र येऊन पिा ना.  

 मराठीसृष्टीच्या उतपन्नाची सािन ेकाय? 

मराठीसृष्टी र्ेबपोटवलच्या पानाांर्र दाखवर्ल्या जािार् या जावहराती आवि काही प्रायोजकत्त्र् हेच मराठीसृष्टीच्या उतपन्नाचे सािन. 

आपल्याला आपल्या व्यर्सायाची जावहरात करार्याची असल्यास तसेच आपि मराठीसृष्टीला काही मदत करु इवच्छत असाल तर 

आमच्यािी सांपकव  सािा. 

 सर्वसािारिपि ेमराठी साईटसना जावहराती वमळत नाहीत. तमु्हाला एर्ढ्या जावहराती किा वमळतात? 

याचे रहस्य आमच्या मोठ्या र्ाचकसांख्येत दडलेले आहे. वजतके र्ाचक जास्त वततके जावहरातदार जास्त जावहराती दणे्यास उतसुक 

असतात. आम्ही बनवर्लेल्या आवि चालवर्त असलेल्या सर्व रे्बसाईटस आवि र्ेबपोटवल्सची एकूि दवैनक र्ाचकसांख्या सुमारे ३ 

लाखाांहून जास्त आह.े  
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मराठीसषृ्टीवर लखेन करण्यासांदर्ाडतील प्रश्न 

 मी मराठीसषृ्टीर्र वलखाि करु िकतो का? 

अथावत! मराठीसृष्टीची वनर्ममतीच मळुात आपल्याला मुक्तपिे वलखाि करण्यासाठी एक व्यासपीठ म्हिून झाली आह.े  

 मी कोितया वर्षयार्र आवि कोितया प्रकारच ेवलखाि करु िकतो? 

आपि मराठीसृष्टीर्र कोितयाही वर्षयार्र कोितयाही प्रकारचे वलखाि करु िकता. यासाठी र्ेबपोटवलर्र वर्वर्ि र्र्वर्ारी उपलब्ि 

आहते. आपल्याला अपेवक्षत असलेली र्र्वर्ारी जर उपलब्ि नसेल तर आम्हाला जरुर कळर्ा. आपल्यासाठी ती र्र्वर्ारी लर्करात 

लर्कर तयार करण्याचा आम्ही प्रयत्न करु.  

 मराठीसृष्टीर्र लखेन करण्यासाठी मला काही पसै ेद्यार् ेलार्तात काय? 

मराठीसृष्टीर्र लेखन करण्यासाठी आपल्याला काहीही पैसे द्यार्े लार्त नाहीत. मराठीसृष्टीद्वारे काही व्यार्सावयक सांिी उपलब्ि 

करुन क्रदल्या आहते. तयामध्ये सहभार्ी होण्यासाठी व्यार्सावयक िुल्क आकारण्यात येते. ह ेिुल्क तया-तया व्यार्सावयक सांिीर्र 

अर्लांबून असते.  

 मी केलले्या वलखािाबद्दल मराठीसृष्टी मला पसै ेदते ेकाय? 

सध्यातरी मराठीसृष्टी अिा प्रकारे सर्व लेखकाांना काही पैसे दते नाही.  

 लेखन करण्यासाठी नोंदिी करार्ी लार्त ेका? 

मराठीसृष्टीर्र लेखन करण्यासाठी नोंदिी करार्ी लार्ते. नोंदिी केल्यार्र आपले अकाउां ट हहवॅलडेट करार्े लार्ते. याबाबतची 

सवर्स्तर मावहती नोंदिी आवि हहवॅलडेिन या वर्भार्ात क्रदली आह.े  

 नोंदिीची प्रक्रक्रया क्रकती र्ळे घते?े 

नोंदिी फॉमव भरण्यासाठी ५ वमवनटे. नोंदिी केल्यार्र आपले अकाउां ट हहवॅलडेट करार्े लार्ते. याबाबतची सवर्स्तर मावहती नोंदिी 

आवि हहवॅलडेिन या वर्भार्ात क्रदली आह.े  

 इतर लखेकाांच्या वलखािार्र प्रवतक्रक्रया दतेा यते ेका? 

होय. मराठीसृष्टीर्रील कोितयाही लेखार्र कोिीही आपली प्रवतक्रक्रया वलहू िकतो. प्रवतक्रक्रया वलवहण्यासाठी नोंदिीकृत सभासद 

असण्याची आर्श्यकता नाही.  

 प्रवतक्रक्रया दणे्यासाठी नोंदिीची आर्श्यकता आह ेका? 

प्रवतक्रक्रया वलवहण्यासाटी नोंदिीकृत सभासद असण्याची आर्श्यकता नाही. 

 मी क्रदलेली प्रवतक्रक्रया ताबडतोब र्बे पोटवलर्र क्रदसेल काय? 

आमच्याकडे आलेल्या सर्व प्रवतक्रक्रया आमच्या सांपादकीय मांडळाकडून र्ाचल्या जातात. प्रवतक्रक्रयाांमध्ये आक्षेपाहव काही वमळाल्यास 

ती प्रवतक्रक्रया प्रकावित होत नाही. अिा र्ेळी प्रवतक्रक्रयेच्या लेखकाला कळवर्ले जाते.  

 माझ्याकडे एखाद्या वर्षयार्र मोठ्या प्रमािात मावहती ककर्ा लखे असतील तर वनयवमत सदर या स्र्रुपात त ेमराठीसषृ्टीर्र 

प्रकावित करता यतेील का? 

होय. आपल्याकडे अिा प्रकारचे काही वलखाि असेल तर तयाचे स्र्ार्तच आह.े आपर् मराटठसृष्टीर्र आपले हनयहमत सदर सुरु करु 

शकता. वनयवमतपिे लेखन करिार् या लेखकाांसाठी मराठीसृष्टी पोटवलच्या पवहल्या पानार्रुन वर्िेष प्रवसिंीची सोय केलेली आह.े 

तयाचप्रमािे वनयवमतपिे लेखन करिार् या सभासदाांना तयाांच्या नार्ाने सब-डोमेन ककर्ा डोमेनही क्रदले जाते.  वनयवमतपिे लेखन 

करु इवच्छिार् या लेखकाांसाठी व्यार्सावयक सांिीही उपलब्ि आहते.  

 माझा स्र्त:चा ब्लॉर् असताना मी यथेे का वलहार्?े 

सर्वसािारिपिे र्ैयवक्तक ब्लॉग्जना भेट दिेार् याांमध्ये वमत्रमांडळी ककर्ा पररवचताांव्यवतररक्त र्ाचकाांची सांख्या फार कमी असते. 

आपल्या ब्लॉर्ला जास्त र्ाचकाांनी भेट द्यार्ी अिी इच्छा असल्यास मराठीसृष्टीर्र वलवहिे आपल्याला उपयोर्ी होईल. आपल्या 

लेखाबरोबर आपल्या ब्लॉगचीिी ललक असेल. मराठीसृष्टी पोटवलला दरक्रदर्िी क्रकमान ८०,००० र्ाचक भेट दतेात. तयामुळे यातील 

बरेचसे र्ाचक आपला लेख र्ाचून आपल्या स्र्त:च्या ब्लॉर्र्र बाकीचे लेख र्ाचायला येतील. यात आपला वनवितच फायदा आह.े  
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 माझ्या लखेामध्य ेमी माझ्या ब्लॉर्ची ललक दउे िकतो काय? 

होय. आपल्या लेखामध्ये आपि आपल्या व्यवक्तर्त ब्लॉर्ची ककर्ा र्ेबसाईटची ललक दउे िकता. मात्र ब्लॉगर्रील लेखांची र्ेट ललक 

दतेा येत नािी. आपला ब्लॉर् ककर्ा र्ेबसाईट व्यार्सावयक असल्यास (म्हिजेच आपल्या व्यर्सायासाठी तया ब्लॉर् ककर्ा 

र्ेबसाईटचा र्ापर होत असल्यास) अतयांत नाममात्र दरात आपि आपल्या अिा ब्लॉर् ककर्ा र्ेबसाईटची ललक येथे दउे िकता. अिा 

प्रकारच्या ललक्स आपल्या लेखाव्यवतररक्त मराठीसृष्टी पोटवलच्या इतर वर्भार्ाांतही प्रदर्मित केल्या जातात.  

 मी माझ्या व्यर्सायाची जावहरात इथ ेकरु िकतो काय? 

वनवितच आपि आपल्या व्यर्सायाची जावहरात मराठीसृष्टीर्र करु िकता. जावहरातींचे अनेक पयावय आपल्यासाठी उपलब्ि आहते. 

यासाठी आमचा वमवडया क्रकट आवि दरपत्रक पहा.  

 मी माझ्या लखेामध्य ेमाझी स्र्त:ची मावहती दऊे िकतो का? 

मराठीसृष्टी पोटवलर्रील प्रतयेक लेखामध्ये लेखकाची मावहती आवि फोटो याचा अांतभावर् असतोच. मात्र अिी मावहती लेखकाने 

पाठर्ल्यासच ती आम्ही अांतभूवत करु िकतो.    

 मी माझा फोटो माझ्या लखेाबरोबर प्रदर्मित करु िकतो का? 

होय. आपि आपल्या लेखाबरोबर आपला फोटोसुिंा प्रदर्मित करु िकता. आपला फोटो आपल्या माहितीसोबत आम्िाला पाठर्ा. 

फोटो “जेपीजी (JPG)” फाईलच्या स्र्रुपात असार्ा, ७५ वडपीआय च्या ररझोल्यूिन मध्ये असार्ा आवि फोटोची आडर्ी बाजू 

१५० वपक्सेलपेक्षा जास्त नसार्ी. फोटो पासपोटण आकारातील असार्ा. 

 मी मराठीसषृ्टीर्र वलवहलेला लखे कालाांतरान ेइतर र्बेसाईटर्र प्रदर्मित करु िकतो का?  

सर्वसािारिपिे आपि आपले मराठीसृष्टीर्र प्रदर्मित झालेले लेख इतर कोितयाही र्ेबसाईटर्र प्रदर्मित करु िकता. मात्र आपि 

आमचे आमांवत्रत लेखक असाल आवि आपल्याला लेख वलवहण्यासाठी आमच्याकडून कोितयाही प्रकारचे मानिन ककर्ा ततसम 

कोितेही फायद ेवमळत असतील तर असे लेख इतर रठकािी प्रवसिं करण्यासाठी आमची लेखी परर्ानर्ी आर्श्यक आह.े   

 माझ्या ब्लॉर्र्र प्रकावित झालेला लखे मी मराठीसषृ्टीर्र प्रकावित करु िकतो का? 

होय.  

 माझा इतर र्बेसाईटर्र प्रदर्मित झाललेा लखे मी मराठीसषृ्टीर्र प्रदर्मित करु िकतो का? 

असे करिे ह ेतया तया र्ेबसाईटच्या िोरिाला अनुसरुन असिे आर्श्यक आह.े आपर् हलहिलेल्या लेखाला त्या र्ेबसाईटने कािी 

मोबदला ददला असेल तर आपल्याला त्या र्ेबसाईटच्या चालकांची परर्ानगी घ्यार्ी लागेल. परर्ानर्ी वमळाल्याचे पत्र र्रै्रेची 

आम्हाला काहीही आर्श्यकता नाही. मात्र असा लेख प्रदर्मित केल्यामुळे कोिाच्याही, कोितयाही प्रकारच्या कॉपीराईटचा भांर् होत 

असेल तर तयाची सांपूिव जबाबदारी असा लेख अपलोड करिार् याची असते.   सर्वसािारिपिे  मोफत ब्लॉग्जर्र वलवहलेले लेख 

पुनप्रवदर्मित करण्यासाठी कोितयाही परर्ानर्ीची आर्श्यकता नसते.  

 मराठीसृष्टीर्रील वलखािाला िब्दमयावदा आह ेकाय? 

कोितयाही लेखाला िब्दमयावदा नाही. मात्र कहर्ता, चारोळी ककर्ा गझल र्गैरे र्गळता इतर कोर्त्यािी लेखात क्रकमान २०० िब्द 

असार्ेत अिी अपेक्षा आह.े मराठीसृष्टी पोटवलर्रील वलखाि र्ाचकाांकडून र्ाांवभयावने र्ाचले जाते. उथळ वलखािाला येथे थारा 

नसल्यामुळे एखाद्या ब्लॉर्र्रील ककर्ा फेसबुक/ऑकुव टसारखे १-२ ओळींचे वलखाि करु नये अिी अपेक्षा आह.े तयाचप्रमािे केर्ळ 

आपल्या स्र्त:च्या ब्लॉर्ला ललक दणे्यासाठी केलेले वलखािही िक्यतो नको. लेखातील आियाच्या आवि वर्षयाच्या अनुषांर्ाने 

आलेल्या कोितयाही ललकचे स्र्ार्तच आह.े  

 एकाच लेखकाच्या लखेाांना एका मवहन्यात काही लखेमयावदा आहे का? 

अिी कोितीही मयावदा नाही. उलटपक्षी आपि जास्तीतजास्त वलहार्े अिी आमची इच्छा आवि अपेक्षा आह.े  

 मला ठरावर्क कालार्िीन ेसाततयान ेवलखाि करार् ेलार्ेल का? 

अिी कोितीही अट नाही. मात्र आपि एखाद ेसदर चालवर्त असाल तर तयासाठी आपल्याला वनयवमतपिे लेखन करार्े लार्ेल.  

 एका क्रदर्साला मी क्रकती लखे पाठर्ू िकतो? 

क्रकतीही!!  मात्र एकाच लेखकाचे अनेक लेख सलर्पिे प्रकावित करिे सांपादनाच्या दषृ्टीने योग्य क्रदसत नाही. तयामुळे असे लेख 

प्रदर्मित करताना सांपादक मांडळ योग्य ती काळजी घेते आवि दोन लेखाांच्या मध्ये इतर लेखकाांचे लेखही प्रदर्मित केले जातात. यामुळे 

कदावचत आपल्याला आपले काही लेख प्रदर्मित होण्यासाठी थोडीफार प्रवतक्षा करार्ी लार्ेल. 
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 माझ्या लखेामध्य ेमी इांग्रजी िब्द र्ापरु िकतो का? 

होय. लेखाचा वर्षय आवि आिय याला अनुसरुन इांग्रजी िब्द अथर्ा र्ाक्येही आपि लेखामध्ये र्ापरु िकता. आपल्याला लेखन 

सांपूिवपिे इांग्रजीत करायचे असल्यास आमच्यािी सांपकव  सािा.  

 माझ्याकडे इांटरनटेची सोय नसल्यास मी लेख कस ेपाठर्ार्?े 

आपि आपले लेख हहॉटसअॅपद्वारेही आपले लेख पाठर्ू िकाल.  

 मी लखे पोस्टान ेआपल्याकडे पाठर्ू िकतो का? 

होय. आपि आपले लेख पोस्टाने ककर्ा कुररअरने पाठरू् िकता.  

 माझ ेलखे आपि मराठीत टाईप करुन घेऊ िकता का? 

होय. वनयवमतपिे आपल्याला वलखाि करार्याचे असल्यास काही नाममात्र दरात आम्ही आपले लेख मराठीत टाईप करुन घेउ िकू.    

 आपि लखे टाईप करुन घतेल्यास मी तयासाठी काही पसै ेदिे ेलार्तो काय? 

टायलपर्साठी येिारा खचव इतक्या नाममात्र दरात आम्ही आपला लेख टाईप करुन घेउ िकतो. मात्र आपि स्र्त:च मराठीत टाईप 

करण्याच सर्य करार्ी अिी आपल्याला कळकळीची वर्नांती  आह.े येिार् या काळात मराठी टायलपर्ची आर्श्यकता वनयवमतपिे 

भासिार आह.े तयामुळे आपि या बाबतीत स्र्यांपूिव होिे केहहाही चाांर्ले. पोटणलर्र मराठीत टाईप करण्याची सोपी सुहर्धा आिचे 

मात्र आपल्याला आपल्या संगर्कार्र ऑफलाईन मराठीत काम करायचे असेल तर मराठीत युवनकोडमध्ये टाईप करण्यासाठी 

“फॉन्टक्रिडम” ह ेसॉफ्टर्ेअर र्ापरुन पहा. ह ेसॉफ्टर्ेअर आमच्याकिे उपलब्ि आहे.  

 मी माझ ेलखे स्कॅन करुन इ-मेलन ेपाठर् ूिकतो का? 

होय. स्कॅन केलेली फाईल १०० वडपीआय ररझोल्यूिनमध्ये असार्ी म्हिजे फाईल सुटसुटीत बनते र् मेल करताना अडचि येत 

नाही.  

 लेख वलवहताना मी इांटरनटे चाल ूठेर्नुच त ेवलहार् ेलार्तात की यासाठी काही दसुरा उपाय आहे? 

सर्वसािारिपिे आपि कोितयाही प्रकारे वलखाि केलेले चालते.  मराठीसृष्टीर्र ऑनलाईन टाईप करण्याची सोय आहचे. 

आपल्याला इांटरनेट चालू न ठेर्ता लेखन करायचे असल्यास आपि आिी आपल्या सांर्िकार्र युहनकोि फॉन्ट र्ापरुन फाईल तयार 

करुन ठेर्ू िकता. या फाईलमिील मजकूर आपि कॉपी-पेस्ट पिंतीने साईटर्र दउे िकता.   

 मी माझ ेलखे माझ्या सांर्िकार्र आिी टाईप करुन घतेल ेतर त ेकॉपी-पसे्ट पिंतीन ेसाईटर्र घतेा यतेील? 

होय. मात्र एम एस र्डव मध्ये टाईप केलेले लेख वतथून जसेच्या तसे पेस्ट केल्यास मजकूर खराब होतो. तयामुळे असे लेख प्रथम 

नोटपॅडमध्ये पेस्ट करार्ेत आवि वतथून पुन्हा कॉपी पेस्ट पिंतीने पोटवलर्र घ्या.   

 मला मराठी टायलपर् यते नसले तर मी काय करार्?े  

मराठी टायलपर् विकिे अतयांत सोपे आह.े यासाठीची सर्व मदत मराठीसृष्टीर्र उपलब्ि आहे. मराठी टायलपर् करण्याची सोय 

मायक्रोसॉफ्ट लर्डोजच्या नव्या  आर्ृत्तींमध्ये अांतभूवत आह.े  एक्सपी मध्ये ती आह ेमात्र र्ेर्ळी सुरु करुन घ्यार्ी लार्ते. सांपूिवपिे 

मदत, सपोटव र्रै्रे हर्े असल्यास आमच्या “फॉन्टक्रिडम” या सॉफ्टर्ेअरचा आपि र्ापर करु िकता. ह ेसॉफ्टर्ेअर केर्ळ ५०० 

रुपयात उपलब्ि आह.े   

 आपल्या साईटर्र उपलब्ि असलले्या क्रकबोडव (कळफलक) मिनू मला टाईप करता यते नाही. मी काय करार्े? 

मराठीसृष्टी र्ेबपोटवलर्रील टायलपर्ची सुवर्िा “फॉन्टक्रिडम इांवग्लि फोनेरटक”, “र्मभन फोनेरटक”, “इनहस्क्रप्ट” आवि “गुगल” या 

क्रकबोडव लेआउटमध्ये उपलब्ि आह.े ज्या लेखकाांना ह ेक्रकबोडव र्ापरता येत नसतील तयाांना बाहरेील कोितयाही सॉफ्टर्ेअरमध्ये 

मजकूर टाईप करण्याचीही सोय इथे आह.े यासाठी आपल्याला आपले बाहरेील फॉन्ट इांवजन (क्रकबोडव ड्रायहहर) सुरु करार्े लार्ेल 

आवि मराठीसृष्टीच्या फॉमवमध्ये टायलपर्ची भाषा इांग्रजी वनर्डार्ी लार्ेल. आपि आकृती र्ापरत असाल की बराहा, आपल्याला 

मराठीसृष्टीर्र आपले लेख वलवहता येतील. मात्र अिा कोितयाही बाहरेच्या सॉफ्टर्ेअरची युवनकोड आर्ृत्ती र्ापरिे आर्श्यक आह.े     

 मी इवन्स्क्रप्ट पिंतीचा क्रकबोडव र्ापरतो. मी काय करार्?े 

िोय. मराठीसृष्टीच्या टायलपग इंहजनमध्ये “इनहस्क्रप्ट” दकबोिण र्ापरण्याची सोय आिे. त्याचप्रमार् ेमायक्रोसॉफ्ट लर्डोजमध्ये 

इवन्स्क्रप्ट पिंतीचा क्रकबोडव र्ापरण्याची सोय आह.े मायक्रोसॉफ्ट लर्डोजमधील सोय र्ापरायची असल्यास मराठीसृष्टीचे टायहपसग 

इंहजन सुरु करु नये.  
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 मी र्ापरत असललेा क्रकबोडव आपल्या साईटर्र लखे हलहिण्यासाठी र्ापरता यते नाही. मी काय करार्े? 

आपला लेख ऑफलाईन पिंतीने नोटपॅड ककर्ा एमएस र्डवमध्ये टाईप करुन तो मराठीसृष्टीच्या बॉक्समध्ये पेस्ट करार्ा. 

 माझ्याकडे मराठी फॉन्ट नाहीत. मी लखे कसे वलहार्े? 

आपल्याला आपल्या सांर्िकार्र क्रकमान “मांर्ल” हा युवनकोड फॉन्ट इन्स्टॉल करुन घ्यार्ा लार्ेल. तयानांतर आपि या पुहस्तकेमध्ये 

इतरत्र साांवर्तल्याप्रमािे मराठीत लेख वलहू िकाल. सांर्िकार्र मराठीत काम करण्यासाठी मराठीसृष्टीर्र उपलब्ि असलेले काही 

लेख आपल्याला उपयोर्ी होतील.     

 माझ्याकडे यवुनकोड कायवरत नाही. मी काय करार्?े 

मायक्रोसॉफ्ट लर्डोजच्या सर्ण नव्या आर्ृत्तींमध्ये “Mangal”, “Arial Unicode MS” तसेच इतरिी कािी युहनकोि फॉन्टस उपलब्ध 

असतात. Windows XP मध्ये िी सोय सुरु करुन घ्यार्ी लागते. आपि या पुहस्तकेमध्ये इतरत्र साांवर्तल्याप्रमािे यवुनकोडमध्ये 

मराठीत काम करु िकाल. सांर्िकार्र मराठीत काम करण्यासाठी मराठीसृष्टीर्र उपलब्ि असलेले काही लेख आपल्याला उपयोर्ी 

होतील. 

 मराठीमध्य ेर्रे्र्रे्ळ्या प्रकारच ेअनके क्रकबोडव का आहते? 

सांर्िक येण्यापूर्ी रेलमग्टन तसेच गोदरेज टाईपरायटरर्र मराठीत काम केले जात असे. सांर्िकार्र मराठीत काम करण्यासाठीचा 

पवहला क्रकबोडव “टाईपरायटर”र्र र्ापरला जािारा क्रकबोडवच होता. तयानांतरच्या काळात जेहहा सांर्िकार्र र्ापरण्यासाठी वर्वर्ि 

वनमावतयाांकडून मराठी (म्हिजेच देर्नार्री) फॉन्टस बनवर्ले रे्ले तयार्ेळी अनेक वनमावतयाांनी आपआपल्या सोयीनुसार वर्वर्ि   

क्रकबोडव बनवर्ले होते. यात कोितीही एकर्ाक्यता नहहती. अिीच पररवस्थती फॉन्टसबाबतही आह.े   

 माझ्याकडे मराठीमध्य ेटायलपर्साठी कोितहेी सॉफ्टर्ेअर नाही. मी काय करार्?े 

युवनकोडमध्ये टायलपर्ची सोय लर्डोजमध्येही उपलब्ि आह.े मात्र यात क्रकबोडव र्ापरण्याच्या अनेक मयावदा आहते. यात आपल्याला 

केर्ळ इवन्स्क्रप्ट हा एकच क्रकबोडव र्ापरता येतो. सोप्या पिंतीने काम करण्यासाठी आपि “फॉन्टक्रिडम” ि ेसॉफ्टर्ेअर वर्कत घेउ 

िकता. यात युवनकोडमध्ये हर्हर्ध दकबोिणस र्ापरुन काम करण्याची सोय आि.े यातील “फॉन्टदििम इंहललश फोनेटटक” िा दकबोिण 

र्ापरायला आहर् हशकायलािी अत्यंत सोपा आिे. संपूर्ण मदत सॉफ्टर्ेअर दकटमध्ये उपलब्ध आि.े जगभरातील सुमारे सािेचार 

लाखांपेक्षा जास्त लोक ि ेसॉफ्टर्ेअर र्ापरत आिते. ि ेसॉफ्टर्ेअर केर्ळ ५०० रुपयात मराठीसृष्टीर्र उपलब्ि आहे.  

 लर्डोजमध्य ेउपलब्ि असललेी मराठी टायलपर्ची सोय र्ापरुन मी लेख वलहू िकतो काय?  

होय. आपि ही सोय र्ापरुन मराठीत लेख वलहू िकाल. मात्र यात आपि केर्ळ इवन्स्क्रप्ट हा एकच क्रकबोडव र्ापरता येतो.  

 मी फॉन्टक्रिडम र्मभन ह ेसॉफ्टर्अेर र्ापरतो. त ेर्ापरुन मला लखे वलवहता यतेील का? 

होय. आपल्याकडे फॉन्टक्रिडम र्मभन ह ेसॉफ्टर्ेअर असल्यास ते र्ापरुन आपि मराठीसृष्टीर्र लेख वलहू िकाल. खरांतर या 

सॉफ्टर्ेअरमध्ये उपलब्ि असलेले क्रकबोडव मराठीसृष्टीच्या सर्व फॉमवसर्र कायाववन्र्त केलेले आहते. तयामुळे बाहरेुन सॉफ्टर्ेअर चालू 

करण्याचीही आर्श्यकता नाही.   

 मी फॉन्टक्रिडम मायबोली या सीडीमिील फॉन्टक्रिडम इांवजन र्ापरतो. त ेर्ापरुन मला लखे वलवहता यतेील का? 

फॉन्टक्रिडम इांवजन र्ापरुन आपि जुन्या वलर्सी पिंतीच्या फॉन्टमध्ये काम करु िकता. तयामुळे तयात टाईप केलेले लेख थेट 

मराठीसृष्टीर्र अपलोड करता येत नाहीत. मात्र आपि असे लेख या पुहस्तकेमध्ये इतरत्र साांवर्तल्याप्रमािे वर्वर्ि पिंतीने 

आमच्याकडे पाठर्ू िकता. अन्यर्ा आमच े“फॉन्टसुहर्धा” िे सॉफ्टर्ेअर र्ापरुन आपले लेख आपर् युहनकोिमध्ये कन्हिटण करुन ते 

पाठरू् शकता.  

 मी बराहा ह ेसॉफ्टर्अेर र्ापरतो. त ेर्ापरुन मला लखे वलवहता यतेील का? 

बराहा या सॉफ्टर्ेअरमध्येही युवनकोड आवि वलर्सी असे दोन्ही प्रकारचे फॉन्टस आहते. यातील युवनकोड फॉन्ट इां वजन र्ापरुन 

आपि लेख वलहू िकाल. ह ेसॉफ्टर्ेअर र्ापरताना मराठीसृष्टीच्या फॉमवर्रील टायलपर् इहजन सुरु करु नका.  

 मी आकृती हे सॉफ्टर्अेर र्ापरतो. त ेर्ापरुन मला लखे वलवहता यतेील का? 

आकृती या सॉफ्टर्ेअरमध्येही युवनकोड आवि वलर्सी असे दोन्ही प्रकारचे फॉन्टस आहते. यातील युवनकोड फॉन्ट इांवजन र्ापरुन 

आपि लेख वलहू िकाल. ह ेसॉफ्टर्ेअर र्ापरताना मराठीसृष्टीच्या फॉमवर्रील टायलपर् इहजन सुरु करु नका.  
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 मी श्री-वलपी च ेसॉफ्टर्अेर र्ापरतो. त ेर्ापरुन मला लखे वलवहता यतेील का? 

श्री-वलपी या सॉफ्टर्ेअरमध्येही युवनकोड आवि वलर्सी असे दोन्ही प्रकारचे फॉन्टस आहते. यातील युवनकोड फॉन्ट इांवजन र्ापरुन 

आपि लेख वलहू िकाल.  हे सॉफ्टर्ेअर र्ापरताना मराठीसृष्टीच्या फॉमवर्रील टायलपर् इहजन सुरु करु नका.  

 मी सी-डॅकच ेसॉफ्टर्अेर र्ापरतो. त ेर्ापरुन मला लखे वलवहता यतेील का? 

श्री-वलपी या सॉफ्टर्ेअरमध्येही युवनकोड आवि वलर्सी असे दोन्ही प्रकारचे फॉन्टस आहते. यातील युवनकोड फॉन्ट इांवजन र्ापरुन 

आपि लेख वलहू िकाल.  हे सॉफ्टर्ेअर र्ापरताना मराठीसृष्टीच्या फॉमवर्रील टायलपर् इहजन सुरु करु नका.  

 माझ्याकडे असलले ेविर्ाजी ह ेफॉन्ट र्ापरुन मला लखे वलवहता यतेील का? 

विर्ाजी ह ेफॉन्टस जुन्या वलर्सी पिंतीचे आहते. तयामुळे तयात टाईप केलेले लेख थेट मराठीसृष्टीर्र अपलोड करता येत नाहीत. 

मात्र आपि असे लेख या पुहस्तकेमध्ये इतरत्र साांवर्तल्याप्रमािे वर्वर्ि पिंतीने आमच्याकडे पाठरू् िकता. अन्यर्ा आमच े

“फॉन्टसुहर्धा” िे सॉफ्टर्ेअर र्ापरुन आपले लेख आपर् युहनकोिमध्ये कन्हिटण करुन ते पाठरू् शकता. 

 माझ्याकडे असलले ेकृती-देर् ह ेफॉन्ट र्ापरुन मला लखे वलवहता येतील का? 

विर्ाजी ह ेफॉन्टस जुन्या वलर्सी पिंतीचे आहते. तयामुळे तयात टाईप केलेले लेख थेट मराठीसृष्टीर्र अपलोड करता येत नाहीत. 

मात्र आपि असे लेख या पुहस्तकेमध्ये इतरत्र साांवर्तल्याप्रमािे वर्वर्ि पिंतीने आमच्याकडे पाठरू् िकता. अन्यर्ा आमच े

“फॉन्टसुहर्धा” िे सॉफ्टर्ेअर र्ापरुन आपले लेख आपर् युहनकोिमध्ये कन्हिटण करुन ते पाठरू् शकता. 

 माझ्याकडे असलले ेएपीएस ह ेफॉन्ट र्ापरुन मला लखे वलवहता यतेील का? 

एपीएस ह ेफॉन्टस जुन्या वलर्सी पिंतीचे आहते. तयामुळे तयात टाईप केलेले लेख थेट मराठीसृष्टीर्र अपलोड करता येत नाहीत. 

मात्र आपि असे लेख या पुहस्तकेमध्ये इतरत्र साांवर्तल्याप्रमािे वर्वर्ि पिंतीने आमच्याकडे पाठरू् िकता. अन्यर्ा आमच े

“फॉन्टसुहर्धा” िे सॉफ्टर्ेअर र्ापरुन आपले लेख आपर् युहनकोिमध्ये कन्हिटण करुन ते पाठरू् शकता. 

 माझ्याकडे असललेा चािक्य फॉन्ट र्ापरुन मला लखे वलवहता यतेील का? 

चािक्य हा फॉन्ट जुन्या वलर्सी पिंतीचा आह.े तयामुळे तयात टाईप केलेले लेख थेट मराठीसृष्टीर्र अपलोड करता येत नाहीत. मात्र 

आपि असे लेख या पुहस्तकेमध्ये इतरत्र साांवर्तल्याप्रमािे वर्वर्ि पिंतीने आमच्याकडे पाठरू् िकता. अन्यर्ा आमच े“फॉन्टसुहर्धा” 

ि ेसॉफ्टर्ेअर र्ापरुन आपले लेख आपर् युहनकोिमध्ये कन्हिटण करुन त ेपाठरू् शकता. 

 माझ्याकडे र्रे्र्ेर्ळ्या माध्यमाांतनू आललेे बरेच चाांर्ल ेलखे आहते. आपि त ेप्रकावित कराल काय? 

होय. मात्र तयाांच्या कॉपीराईटसारख्या बाबींची जबाबदारी आपली असेल.  

 या साईटर्र काही रठकािी आपि इांग्रजी िब्द का र्ापरल ेआहते? 

मराठीसृष्टी ह ेमराठी पोटवल असले तरीही आम्ही मराठीचा अनार्श्यक अवतरेक टाळण्याचा प्रयत्न केला आह.े काही इांग्रजी िब्द 

मराठीत इतके रुळले आहते की ते जर्ळपास मराठीच झाले आहते. इांग्रजी भाषेनेही काही मराठी आवि लहदी िब्द आपलेसे केले 

आहते. तयामुळे वक्लष्ट मराठी पयावय र्ापरण्यापेक्षा मूळ इांग्रजी असलेला मात्र जनमानसात रुळलेला िब्दच र्ापरिे आम्ही पसांत केले 

आह.े उदा. माऊस (उां दीर?), मोबाईल (भ्रमिध्र्नी), लॅपटॉप (??),टेबल (??), बॅटरी (वर्जेरी? वर्द्युतघट?)  

 मी इांग्रजी लखे पाठर् ूिकतो काय?  

होय. आपि इांग्रजी लेखही पाठरू् िकता. परदिेातील नव्या मराठी वपढीला मराठी र्ाचण्याची सर्य नाही. अथावत तया वपढीलाही 

मराठी वलवहता-र्ाचता यार्े ही तर मराठीसृष्टीची इच्छा आहचे. तयामुळेच या वपढीसाठीही अिा इांग्रजी लेखाांचा समार्ेि आम्ही 

मराठीसृष्टीर्र करत आिोत. लर्करच आम्िी इंग्रजी लेखांसाठीिी एक हनराळे पोटणल सुरु करत आिोत.  

 आपल्याकडे भाषाांतर करुन घणे्याची सोय आहे का? 

भाषाांतर करण्यासाठी आमच्याकडे काही तज्ज्ञ मांडळी आहते. तयाांची सेर्ा त्यांना योलय तो मोबदला दऊेन र्ापरता येउ िकते. 

आपिही भाषाांतर करत असल्यास आमच्यािी सांपकव  सािार्ा.   

 माझ्याकडे र्रे्र्ेर्ळ्या वर्षयाांर्र इांग्रजीमध्य ेचाांर्ल ेलखे आहते. आपि त ेप्रकावित कराल काय? 

िोय. इांग्रजी लेखाांच्या वर्भार्ात आपले इांग्रजी लेख प्रकावित केले जातील.  
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 माझ ेइांग्रजी लखे आपि भाषाांतररत करुन घऊे िकाल काय?   

भाषाांतर करुन घेिे यात काही अडचि नाही. भाषाांतर करण्यासाठी आमच्याकडे काही तज्ज्ञ मांडळी आहते. तयाांची सेर्ा त्यांना योलय 

तो मोबदला दऊेन र्ापरता येउ िकते. 

 आपल्या र्बेसाईटर्र इांग्रजी लखेाांसाठी र्ेर्ळा वर्भार् आह ेका? 

होय. लर्करच आम्िी इंग्रजी लेखांसाठीिी एक हनराळे पोटणल सुरु करत आिोत.  

 परदिेातील नर्ीन वपढीला मराठी व्यर्वस्थत र्ाचता यते नाही. तयाांच्यासाठी आपल्याकडे काय उपाय आहे? 

परदिेातील नव्या मराठी वपढीला मराठी र्ाचण्याची सर्य नाही. अथावत तया वपढीलाही मराठी वलवहता-र्ाचता यार्े ही तर 

मराठीसृष्टीची इच्छा आहचे. या वपढीसाठी इांग्रजी लेखाांचा समार्ेि आम्ही मराठीसृष्टीर्र केला आह.े तयाचप्रमािे तयाांनाही लेखन 

मराठीसृष्टीद्वारे मराठी र्ाचकाांपयंत पोहोचर्ण्याची सोय मराठीसृष्टीर्र आह.े या परदिेस्थ मराठी तरुि वपढीला मराठी विकण्यात 

मदत करिे आवि मराठीत सोप्या पिंतीने अवभव्यक्त होण्यासाठी मदत करिे यासाठीही मराठीसृष्टी उतसुक आह.े    
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मराठीसषृ्टीच्या लखेकाांसाठी ताांलिक बाबींलवषयी प्रश्न 

 मी नोंदिी केली आह ेमात्र मला लॉर्-इन करता यते नाही 

आपि आपला लॉर्-इन आयडी ककर्ा पासर्डव वर्सरला आहात का? चुकीचा लॉर्-इन आयडी ककर्ा पासर्डव र्ापरल्यास आपल्याला 

लॉर्-इन करता येिार नाही. आपला लॉर्-इन आयडी आवि पासर्डव ह ेकेस सेवन्सरटहह असतात. म्हिजेच A  च्या ऐर्जी  a असे 

टाईप केल्यास ते चालिार नाही. आपि जर मराठीत टाईप करण्यासाठी क्रकबोडव ड्रायहहर इांवजन सुरु केले असे आहर् पासर्िण टाईप 

करत असाल  तर आपला पासर्डव चुकीचा टाईप होईल.   

 मी माझा पासर्डव वर्सरलो आहे 

लॉर्-इन लर्डोच्या बरोबरच वर्सरलेला पासर्डव वमळवर्ण्यासाठी Lost Password  ही ललक आह.े तयार्र वक्लक करुन तेर्े 

असलेल्या फॉमणमध्य ेआपला नोंदिीकृत इ-मेल टाईप करा. आपल्याला एक इ-मेल पाठर्ले जाईल ज्यात पासर्डव बदलण्यासाठी ललक 

असेल. या ललकर्र जाऊन पि पासर्डव बदलू िकता.  

 मी माझा लॉर्-इन आयडी वर्सरलो आहे 

आपर् आपला इ-मेल पत्ताच आपला लॉग-इन आयिी म्िर्ूनिी र्ापरु शकता.  

 माझ्याकडे अनके इ-मले आयडी आहते आवि तयातला कोिता मराठीसृष्टीसाठी र्ापरलाय त ेमी वर्सरलो आह.े 

आपला लॉर्-इन आयडी आम्हाला कळर्ा. आम्ही आपला येथे र्ापरलेला इ-मेल आयडी कळर्ू.  

 मला माझा पासर्डव बदलायचा आहे 

लॉर्-इन लर्डोच्या बरोबरच वर्सरलेला पासर्डव वमळवर्ण्यासाठी Lost Password  ही ललक आह.े तयार्र वक्लक करुन तेर्े 

असलेल्या फॉमणमध्य ेआपला नोंदिीकृत इ-मेल टाईप करा. आपल्याला एक इ-मेल पाठर्ले जाईल ज्यात पासर्डव बदलण्यासाठी ललक 

असेल. या ललकर्र जाऊन पि पासर्डव बदलू िकता.  

 लॉर्-इन केल्यार्र लखे वलवहण्यासाठी मी कोठे जार्?े 

”नर्ीन लेख हलिा” या ललकर्र वक्लक करुन आपि आपला लेख वलवहण्यासाठी असलेल्या फॉमवर्र जाउ िकता. इथे वलखािासाठी 

सर्व प्रकारच्या सोयी आवि मदत उपलब्ि आह.े  

 मी लखे वलवहला आह ेमात्र तो साईटर्र क्रदसत नाही.  

आपि लेख वलवहल्यानांतर मराठीसृष्टीच्या सांपादक मांडळाकडून तो प्रकावित केला जाईल. यात थोडा र्ेळ लार्ण्याची िक्यता 

असते. आपला पवहलाच लेख असेल तर आपि आपले अकाउां ट हहवॅलडेट करेपयंत आपला लेख प्रकावित होिार नाही. अकाउां ट 

हहवॅलडेट करण्यासाठीची मदत या प्रश्ोत्तरामध्ये इतरत्र उपलब्ि आहे.   

 मी वलवहलले्या लखेातील काही मजकूर / सांदभव मला बदलायचा आहे 

आपल्याला आपल्या लेखात कोर्तािी बदल करायचा असल्यास “लेख सपंाददत करा” या ललकर्र हक्लक करा. येर्े सूचना ददल्या 

आिते.  

 मी वलवहलेला लखे क्रकती र्र्वर्ारींमध्य ेठेर्ार्ा यार्र काही बांिन आहे का? 

असे कोितेही बांिन नाही. 

 लेखाचा साराांि वलवहि ेबांिनकारक का आह?े 

बंधनकारक नािी मात्र सारांश हलहिल्यामुळे र्ाचकाांना लेखाचा वर्षय कळतो आवि र्ाचक आपल्या लेखाकडे आकर्मषत होऊ िकतो.   

 इांग्रजी साराांि वलवहि ेबांिनकारक आहे का? 

इांग्रजी साराांि वलवहिे बांिनकारक नाही मात्र तसे केल्यास आपला लेख र्ुर्ल र्र्ैरे सचव इांवजनमध्ये क्रदसू िकतो. (सध्या िी सोय 

स्र्हगत केली आिे.)  

 इांग्रजी साराांि वलवहण्याचा फायदा काय? 

र्ुर्ल र्रै्रेसारख्या सचव इांवजनमध्ये आपल्या लेखातील एखाद्या िब्दार्र सचव घेतल्यास आपल्याला आपला लेख जर तया सचव 

ररझल्टसमध्ये क्रदसायला हर्ा असेल तर इांग्रजी साराांि जरुर वलहा.  (सध्या िी सोय स्र्हगत केली आि.े) 
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 लेखामध्य ेफोटो दतेाना तया फोटोच्या साईझर्र काही बांिन ेआहते का? 

आपल्या लेखात अांतभूवत करण्याचा फोटो “जेपीजी (JPG)” फाईलच्या स्र्रुपात असार्ा, ७५ वडपीआय च्या ररझोल्यूिन मध्ये 

असार्ा. फोटो ३०० बाय २२५ या प्रमार्ात असार्ा आवि फोटोची आडर्ी बाजू ३०० वपक्सेलपेक्षा जास्त नसार्ी.  फोटो ३० 

क्रकलोबाईटपेक्षा िक्यतो जास्त नसार्ा अन्यथा आपल्या र्ाचकाांना आपला लेख र्ाचण्यात त्रास होऊ िकतो.  

 लेखाच्या दरम्यान मला इांग्रजी िब्द/र्ाक्य वलहायचे असल्यास काय करार्े? 

मराठी आवि इांग्रजी याांच्यामध्ये भाषाबदल करण्यासाठी क्रकबोडवबरील  F9 या बटनाचा र्ापर करार्ा. आपि बाहरेचे सॉफ्टर्ेअर 

र्ापरत असल्यास भाषाबदलासाठी तया सॉफ्टर्ेअरमध्ये काय सोय आह ेतयाप्रमािे करार्े.  

 मी वनयवमतपि ेमराठीसषृ्टीर्र लखेन करतो. माझ ेसर्व लखे मला एकाच रठकािी बघायच ेआहते. 

आपर् हलहिलेल्या प्रत्येक लेखामध्ये आपले नार् असत.े या नार्ार्र हक्लक केल्यास आपल्या सर्ण लेखांच ेहशषणक आहर् सारांश आपर् 

पाहू शकता आहर् त्यार्र हक्लक करुन त्या-त्या लेखाच्या पानार्र जाऊ शकता.  

 माझ्या लखेाांच्या ललक्स मला वमत्राांना पाठर्ायच्या आहते 

आपल्या प्रतयेक लेखाची ललक तया-तया लेखाच्या खाली क्रदलेली आह.े आपि ही ललक आपल्या वमत्राांना पाठरू् िकता. तयाचप्रमािे 

आपले सर्व लेख वमत्राांना एकवत्रतररतया पहाण्यासाठी आपली लेखक म्हिून ललक हर्ी असल्यास आमच्यािी सांपकव  सािा.  

 माझ्या लखेाांना क्रकती र्ाचकाांनी भटे क्रदली त ेमला पहायच ेआहे. 

यासाठी संपादक मंिळाशी संपकण  साधा.  

 माझ्या लखेाांर्र र्ाचकाांच्या काय प्रवतक्रक्रया आल्या आहते त ेमला पहायच ेआहे 

प्रतयेक लेखार्र येिार् या प्रवतक्रक्रया आमच्या सांपादक मांडळाकडून प्रकावित केल्या जातात. तया प्रकावित झाल्यार्र तया-तया लेखात 

क्रदसतात.  

 माझ्या लखेाांर्र प्रवतक्रक्रया दिेार् या र्ाचकाांना मला इ-मेल पाठर्ायच ेआह.े  

यासाठी संपादक मंिळाशी संपकण  साधा.  

 माझ्या लखेासोबत क्रदसिारे माझ ेनार् मला बदलायच ेआहे.  

यासाठी संपादक मंिळाशी संपकण  साधा. 

 मला टोपिनार्ान ेवलखाि करायचे आह.े 

यासाठी संपादक मंिळाशी संपकण  साधा. 

 मी र्रे्र्रे्ळ्या टोपिनार्ाांनी लखेन करतो. मला र्रे्र्रे्ळे लखे र्ेर्र्रे्ळ्या टोपि नार्ाांनी प्रकावित करायच ेआहते 

यासाठी संपादक मंिळाशी संपकण  साधा. 

 मला लखेकाची मावहती या भार्ात माझी मावहती द्यायची आह.े   

आपली माहिती इ-मेलद्वारे आमच्याकिे पाठर्ा.  

 मला माझ ेछायावचत्र माझ्या लेखासोबत द्यायच ेआह.े 

आपला फोटो इ-मेलद्वारे पाठर्ा. फोटो “जेपीजी (JPG)” फाईलच्या स्र्रुपात असार्ा, ७५ वडपीआय च्या ररझोल्यूिन मध्ये असार्ा 

आवि फोटोची आडर्ी बाजू १५० वपक्सेलपेक्षा जास्त नसार्ी. 
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स्वालमत्त्विक्क (कॉपीराईटस) लवषयक प्रश्न 

 स्र्ावमत्त्र्हक्क म्हिजेच कॉपीराईटसांबांिी आपल ेकाय िोरि आह?े 

कॉपीराईटच्या बाबतीत आम्ही अतयांत जार्रुक आहोत.  कोितयाही प्रकारचा कॉपीराईट भांर् आम्ही सहन करत नाही. एखाद्या 

लेखात कोिाच्या कॉपीराईटचा भांर् झाल्याचे पुराव्यासवहत आमच्या वनदिवनाला आिले रे्ले तर तो लेख लर्करात लर्कर 

पोटवलर्रुन काढण्याची कारर्ाई आम्ही करतो. मात्र तक्रार करिार् याने पुरेसा पुरार्ा उपलब्ि करिे आर्श्यक आह.े उर्ाचच 

कोितयाही पुराव्याविर्ाय आलेल्या तक्रारींना आम्ही  महत्त्र् दते नाही आवि अिा अिा पररवस्थतीत आम्ही आमच्या लेखकाांचीच 

बाजू घेतो.  

कॉपीराईट भांर्ाच्या कोितयाही प्रकरिात मराठीसृष्टीची जबाबदारी केर्ळ सांबांवित लेख ककर्ा फोटो, वचत्र, वहहवडओ र्रै्रे र्ोष्टी 

मराठीसृष्टी पोटवलर्रुन काढून टाकण्यापयंतच मयावक्रदत आह.े अिा प्रकरिात कोितयाही  पररवस्थतीत कायदिेीर कारर्ाई 

कोिाकडूनही सुरु झाल्यास तयाची सांपूिव जबाबदारी अिा प्रकारे कॉपीराईटचा भांर् करिार् या लेखकार्र ककर्ा व्यक्तीर्र असेल.  

 मी वलवहलले्या लखेाच ेस्र्ावमत्त्र्हक्क कोिाकडे रहािार? 

र्ाचकाांनी स्र्त:हून वर्नामोबदला वलवहलेल्या लेखाांचे स्र्ावमत्त्र्हक्क र्ाचकाांकडेच असतील.  मात्र मराठीसृष्टीच्या इतर र्ेबसाईटस, 

वनयतकावलके, न्युजलेटसव, इ-पुस्तके इतयाक्रदमध्ये ह ेसावहतय र्ापरण्याचे अविकार मराठीसृष्टीकडे असतील.  मराठीसृष्टीने आमांवत्रत 

करुन आवि मानिन दउेन करुन घेतलेल्या लेखाांचे स्र्ावमत्त्र्हक्क मराठीसृष्टीकडेच असतील.  

 मराठीसृष्टीर्र पाठर्ल्या जािार् या लखेाांमध्य ेकॉपीराईटचा भांर् होत नाही हे आपि तपासता काय? 

आमचे सांपादक मांडळही कॉपीराईट भांर्ाच्या बाबतीत नेहमीच दक्ष असते. मात्र इांटरनेटचा पसारा आवि जर्भरातल्या कोयार्िी 

र्ेबसाईटस बवघतल्या तर कोिता मजकूर, वचत्र, फोटो, वहहवडओ र्रै्रे कोितया साईटर्रुन उचललेला आह ेकाय ह ेतपासिे साक्षात् 

ब्रह्मदरे्ालाही िक्य नाही. एखाद्या लेखात कोितयाही कॉपीराईटचा भांर् झाल्याचे सांपादक मांडळाच्या वनदिवनास आले तर 

तयाबाबत लेखकाला सूचना क्रदली जाते. अिा प्रकारचा लेख पोटवलर्रुन काढून टाकण्याचीही कारर्ाई केली जाते.   

 आपल्याकडे क्रदल्या र्ेलले्या लखेात कॉपीराईटचा भांर् झाल्यास आपि काय कारर्ाई करता? 

एखाद्या लेखात कोिाच्या कॉपीराईटचा भांर् झाल्याचे पुराव्यासवहत आमच्या वनदिवनाला आिले रे्ले तर तो लेख लर्करात लर्कर 

पोटवलर्रुन काढण्याची कारर्ाई आम्ही करतो. कॉपीराईट भांर्ाच्या कोितयाही प्रकरिात मराठीसृष्टीची जबाबदारी केर्ळ सांबांवित 

लेख ककर्ा फोटो, वचत्र, वहहवडओ र्रै्रे र्ोष्टी मराठीसृष्टी पोटवलर्रुन काढून टाकण्यापयंतच मयावक्रदत आह.े अिा प्रकरिात 

कोितयाही  पररवस्थतीत कायदिेीर कारर्ाई कोिाकडूनही सुरु झाल्यास तयाची सांपूिव जबाबदारी अिा प्रकारे कॉपीराईटचा भांर् 

करिार् या लेखकार्र असते.  

 कॉपीराईटचा भांर् होिार नाही यासाठी काय काळजी घतेा यईेल? 

आपि मराठीसृष्टीर्र लेखन करताना कॉपीराईटसांबांिी वनयमाांचे व्यर्वस्थत पालन केल्यास कोितीही अडचिीची र्ेळ येिारच 

नाही. आपल्या लेखासाठी वचत्रे, छायावचत्रे वनर्डताना आपि सजर् रहार्े. आपल्या लेखाांमध्ये काही र्ेळा इतर र्ेबसाईटसर्रील 

लेखाांचा सांदभव असल्यास ककर्ा छायाहचत्राचा र्ापर केल्यास  तयाबाबतचे योग्य ते श्रेय तया तया र्ेबसाईटला द्यार्े र् तयाांचा उल्लेख 

करार्ा.  काही प्रसांर्ी बाहेरील र्ेबसाईटर्रील लेखाांचा सांदभव दिेे आर्श्यक असल्यास तया लेखाला ललक्स दणे्यास काहीच हरकत 

नाही कारि इांटरनेट ह ेअसेच एका ललकमिून दसुरी ललक अिाच प्रकारे बनले आहे.  यामध्ये कॉपीराईटचा भांर् होत नाही.  

 लेखामध्य ेबाहेरील र्बेसाईटला ललक क्रदली असल्यास कॉपीराईटचा भांर् होतो काय?  

इांटरनेट ह ेअसांख्य ललक्सने बनलेले एक आियव आह.े इतर साईटसप्रमािेच मराठीसृष्टीर्रुनही बर् याचदा वर्वर्ि र्ृत्तपत्रातील 

बातम्याांना ककर्ा लेखाांना ललक असतात. अिा ललक्स दतेाना तया बातमीचा ककर्ा लेखाचा साराांि आम्ही मराठीसृष्टीर्र ठेर्तो 

आवि तयानांतर पूिव र्ाचन करण्यासाठी र्ाचकाला तया र्ेबसाईटर्र पाठर्तो.  यामध्ये कॉपीराईटचा भांर् होत नाही.   
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ब्लॉर् बनलवण्यालवषयी प्रश्न 

 मला मराठीसषृ्टीर्र माझा स्र्त:चा ब्लॉर् बनर्ायचा आह.े तयासाठी काय करार् ेलार्ले? 

आपला ब्लॉर् आपि मराठीसृष्टीर्र बनर्ू िकता. आपि तयासाठी वर्षय वनर्डू िकता ककर्ा सांवमश्र वर्षयार्रही ब्लॉर् बनर्ू 

िकता. यासाठी लार्िारी सांपूिव व्यर्स्था आम्ही आपल्याला पुरर्तो. यासाठी आमच्यािी सांपकव  सािा. सांपकावसाठी पत्ता, इ-मेल 

र्रै्रे खाली क्रदलेला आह.े 

 ब्लॉर् बनवर्ण्यासाठी मला काय खचव यईेल? 

फार खचव येत नाही. मात्र ब्लॉर्स्पॉटर्रै्रे साईटसप्रमािे ते मोफतही नाही. केलेल्या कामाच्या र्ेळेची आवि मराठीत काम 

करण्यासाठी उपलब्ि केलेल्या अांतर्वत सुवर्िाांपोटी काही प्रमािात पसैे आम्ही घेतो आवि यात आम्हाला काहीही रै्र र्ाटत नाही. 

 ब्लॉर्स्पॉटसारख्या साईटसर्र ब्लॉर् मोफत बनर्ता यतेो मर् आपि तयासाठी पसै ेका घतेा? 

ब्लॉर्स्पॉट र्रै्रेसारख्या साईटसर्र ब्लॉर् मोफत बनर्ता येतो. मात्र वतथे मराठीत काम करिे र्रै्रेसाठी काही मयावदा आहते. 

मुख्यत: ते ब्लॉग्ज इांग्रजी लेखनासाठी र्ापरले जातात. मराठीसृष्टीर्र आम्ही पूिवपिे मराठीत ब्लॉर् बनवर्ण्याच्या सुवर्िा उपलब्ि 

करुन क्रदल्या आहते. तयाचप्रमािे आमच्या प्रचांड मोठ्या मराठी र्ाचकर्र्ावपयंत आपला ब्लॉर् पोहोचवर्ण्यासाठी आम्ही आपल्याला 

मदत करतो, जे ब्लॉगस्पॉटर्गैरेसारख्या टठकार्ी शक्य िोत नािी. यासाठीच आम्ही नाममात्र िुल्क आकारतो.  

 माझ्या ब्लॉर्साठी डोमने नमे वमळेल का? 

होय. आपि www.yourname.com अशाप्रकारे आपले िोमेननेम हमळर्ू शकता ककर्ा  yourname.marathisrushti.com असे 

सब-िोमेनिी र्ापरु शकता. 

 आपल्याकडून ब्लॉर् बनर्नू घतेल्यास मला व्यार्सावयक सांिी आहते का? 

ब्लॉर्द्वारे व्यर्सायसांिी वनवितच आहते आवि भरपूर आहते. या सांिी जािून घेण्यासाठी आमच्यािी सांपकव  सािा. याच वर्षयार्र 

काही लेख मराठीसृष्टी र्ेबसाईटर्र आहते ते जरुर  र्ाचा.  

 ऑवडओ ब्लॉर् बनवर्ि ेिक्य आहे का? 

होय. आपर् आपले लेख आपल्या स्र्त:च्या आर्ाजात ध्र्नीमुदित करुन पाठरू् शकता. आपर् हर्नंती केल्यास आम्िी त ेव्यार्साहयक 

कलाकारांकिून ध्र्नीमुदित करुन घेऊ. यासाठी शुल्क आकारले जाते.  

 वहहवडओ ब्लॉर् बनवर्ि ेिक्य आह ेका? 

होय. आपर् आपले हहिहिओ आपल्या कॅमेर् यार्र ककर्ा मोबाईलर्र बनर्ून पाठरू् शकता. आपले हहिहिओ जर यु-टु्यबर्र असतील 

तर त्यांची ललकिी पर् दऊे शकता. आपल्या हहिहिओजच्या प्रमोशनसाठी खास योजना आमच्याकिे आिते. यासाठी आमच्या 

संपादक मंिळाशी संपकण  साधा.  
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व्यावसालयक सांधींलवषयी प्रश्न 

 मराठीसृष्टीर्र कोितया व्यार्सावयक सांिी उपलब्ि आहते? 

मराठीसृष्टीर्र भाषाांतर, लेखन, जावहराती आििे, मराठीसृष्टीचे माकेटटर्, प्रॉडक्ट माकेटटर् अिा प्रकारचे बरेच व्यर्साय उपलब्ि 

आहते. आमचे सर्वसमार्ेिक ब्लॉर् इांवजन र्ापरुन आपि खास वर्षयाांर्रील आपला ब्लॉर् ककर्ा र्ेबसाईटही सुरु करु िकता.  याांची 

मावहती र्ेळोर्ेळी मराठीसृष्टी पोटवलर्र प्रकावित केली जाते. तयासाठी मराठीसृष्टीर्रील लेख वनयवमतपिे र्ाचा तसेच आमच्याशी 

संपकण  साधा.  

 मराठीसृष्टीत नोकरीच्या सांिी उपलब्ि आहते का? 

होय. यासाठी आमच्या संपादक मंिळाशी संपकण  साधा.  

 मी भाषाांतराची सरे्ा दउे करतो. मराठीसृष्टीला याचा काही उपयोर् होईल का. 

 वनवितच. यासाठी आमच्या संपादक मंिळाशी संपकण  साधा.  

 भाषाांतरासाठी मला मराठीसषृ्टीच्या माध्यमातनू व्यर्साय वमळेल का? 

होय. यासाठी आपि भाषाांतरकार म्हिून आपले नार् आमच्याकडे नोंदर्ा.   

 मला आपल्या सर्वसमार्िेक ब्लॉर् इांवजनची मावहती हर्ी आह.े 

यासाठी कृपया आमच्यािी सांपकव  सािा. 
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जालिरात लवषयी प्रश्न 

 आपि या साईटर्र जावहराती दाखर्ता का? 

होय. आमच्या र्ेब पोटवलर्र जावहराती दाखवर्ल्या जातात.  

 कोितया प्रकारच्या जावहराती या साईटर्र दाखर्ल्या जातात? 

या र्ेबसाईटर्र र्ैयवक्तक तसेच सांस्थाांच्या आवि व्यार्सावयक जावहराती दाखवर्ल्या जातात. जावहरातींबाबत काही वनकष आहते र् 

ते आमच्या वमवडयाक्रकट मध्ये क्रदलेले आहते. कोितयाही प्रकारच्या प्रवतबांवित उतपादनाांच्या जावहराती आम्ही दाखर्त नाही.  

 आपि या र्ेबसाईटर्र जावहराती का दाखर्ता? 

इांटरनेटर्रील सर्व रे्बसाईटस या पहाण्यासाठी र्ाचकाांना काहीही पैसे द्यार्े लार्त नाहीत. जावहराती हचे आमच्या उतपन्नाचे 

एकमेर् सािन आह.े तयामुळे जावहराती दाखवर्िे अतयार्श्यक होते.   

 आपि नटेर्कव मिनू आलले्या जावहराती दाखर्ता का? 

आम्ही नेटर्कव र्रुन आलेल्या जावहरातीही दाखवर्तो.  

 मला माझ्या व्यर्सायाची ककर्ा उतपादनाची जावहरात इथ ेकरता यईेल का? 

होय. यासाठी आमचा हमहियादकट र्ाचण्यासाठी “मराठीसषृ्टीर्र जाहिरात करा” या ललकर्र हक्लक करा.  

 जावहरात करण्यासाठी काय खचव यतेो? 

जावहरातीसाठी र्ेर्र्ेर्ळी पॅकेजेस आहते. तयाची मावहती आमच्या वमवडयाक्रकटमध्ये क्रदली आह.े सािारिपिे रु.१०००/- पासून ही 

पॅकेजेस सुरु होतात. 

 आपि वहहवडओ जावहराती दाखर्ता का? 

होय. आम्ही वहहवडओ जावहराती दाखवर्तो. 

 माझ्या र्ेबसाईट / ब्लॉर्साठी आपि जावहराती वमळर्नू दउे िकाल का? 

आमच्या र्ेबसाईटसाठी जावहराती दिेार् या जावहरातदाराांकडून आम्हाला इतरही र्ेबसाईटसर्र जावहरात करण्याची वर्चारिा होत 

असते. आम्ही आपल्या र्ेबसाईट ककबा ब्लॉर्साठी आपल्याला जावहराती वमळर्ून दऊे िकतो. 
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मराठीसषृ्टी सांकेतस्थळ 
www.marathisrushti.com 

 

ठळक र्वैिष्ट्य े

 

 दररोज ८०,००० हून जास्त र्ाचक 

 ४,५०,००० हून जास्त नोंदर्ीकृत सभासद  

 २० र्षावहून अविक काळ कायवरत.  

 लर्करच मराठीतील क्र. १ च्या स्थानाकड ेर्ाटचाल  

 नेटर्कव ची एकूि र्ाचकसांख्या दररोज २००००० हून अविक  

 २४ तास कायवरत असललेा सांपादकर्र्व 

 ताांवत्रकदषृ्ट्या भक्कम पायार्र उभ.े र्तृ्तपत्राांमध्य ेर्ापरल्या जािार् या सोयी-सुवर्िाांनी युक्त 

 लेखसांग्रह, मराठी व्यक्ती सांदभव कोि, खाद्ययात्रा, मिाहसटीज, मराठी हहिहिओज, मराठी 

आिनार्कोश अस ेहर्हर्ध  वर्भार् 

 जर्ाच्या कानाकोपर् यातून येिारा वनयवमत र्ाचकर्र्व. र्ाचकसांख्येत सतत भर 

 र्ाचकाांना तयाांच्या प्रवतक्रक्रया तातकाळ वलहून ऑनलाईन पाठवर्ण्याची सोय 

 लाखांहून अविक मराठी लेखाांचा सांग्रह असललेे एकमेर् मराठी सांकेतस्थळ  

 लेखाांमध्ये दररोजची भर.  

 प्रवतथयि सावहवतयकाांपासून सामान्य मािसापयतं अनेकाांचे लखेन उपलब्ि 

 आपले मत स्पष्टपिे माांडण्याची सोय. कोितयाही प्रकारची सेन्सॉरिीप नाही.  

 लेखनासाठी अतयांत सुटसटुीत वनयम र् अटी 

 लेखनासाठी लेखाांच्या वर्षयानुसार २५ हून अविक वर्भार्. नर्ीन र्र्वर्ारी बनवर्ण्याची 

सोय. 

 मराठी व्यक्ती सांदभव कोि हा अतयांत महत्त्र्ाकाांक्षी प्रकल्प   

 जावहरातदाराांना वर्वर्ि प्रकारच्या जावहरात सांिी 

 पररपूिव ब्लॉर् इांवजन व्यर्सायासाठी उपलब्ि 

 लेखकाांना व्यार्सावयक सांिी 

 स्र्ेच्छावनर्ृत्ताांसाठी आकषवक व्यार्सावयक योजना 

 सेर्ावनर्ृत्ताांसाठी आकषवक व्यार्सावयक योजना 

 पत्रकाराांसाठी आकषवक योजना 

 



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

मराठीसृष्टी डॉट कॉम – www.marathisrushti.com 

 

30 

 

सांपकव : 

मराठीसषृ्टी िॉट कॉम 

चािक्य, २ रा मजला,  

क्लावसक प्लाझाच्या मार्े, र्ोखले रोड, 

नौपाडा, ठािे ४००६०२. 

दरूध्र्नी: (०२२) २५४२ ११८५ / ९८२०३ १०८०३ 

इ-मले : support@marathisrushti.com 

र्बे : www.marathisrushti.com 

WhatsApp : 9820310803 

फेसबुक : www.facebook.com/marathisrushti 

 

८ जून २०१७ 


