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मराठीसृष्टीच्या लेखकांसाठी
वेब पोर्टल वापरण्यासंबंधी मदत करणारी इइ--पुस्तिका....

1

मराठीसृष्टी वेबपोर्टल
www.marathisrushti.com
ठळक वैशिष्ट्ये
२५ वर्षे कार्यरत असलेले इंटरनेटवरील लोकप्रिर् पप्रिले मराठी वेब पोटयल.
 ४,५०,००० हून जास्त नोंदणीकृ त सभासद




जगाच्र्ा कानाकोपर्र्ातन िजारोंच्र्ा संयेर्ेने र्ेणारा प्रनर्प्रमत वावकवगय. लेंसंरह,ि, मराठी यक्त
संदभय कोश, मिाप्रसटीज – ओळं मिाराष्ट्रावी-भारतावी-जगावी, ददनप्रवशेर्ष, मराठीसृष्टी टीव्िी,
मराठी प्रव्िप्रिओ, मराठी पुस्तके , ंाद्यर्ात्रा, मराठी आिनाव कोश िे मुयेर् प्रवभाग

वावकांना तर्ांच्र्ा िप्रतदिर्ा तातकाळ प्रलहून ऑनलाईन पाठप्रवण्र्ावी सोर्
 ३,००,००० हून अप्रिक मराठी लेंांवा संरह,ि असलेले एकमेव मराठी संकेतस्थळ




िप्रतथर्श साप्रिप्रतर्कांपासन सामान्र् माणसापर्ंत अनेकांवे लेंन उपलब्ि
लेंनासाठी लेंांच्र्ा प्रवर्षर्ानुसार प्रवप्रवि प्रवभाग.
मराठी यक्त कोश, मराठी साप्रिप्रतर्क कोश आप्रण मराठी आिनाव कोश िे अतर्ंत मित्त्वाकांक्षी
िकल्प .
मराठीसृष्टीद्वारे िार्ोप्रजत “आम्िी साप्रिप्रतर्क” र्ा रह,ुपवी सभासदसंयेर्ा जवळपास ७०,०००
जाप्रिरातदारांना प्रवप्रवि िकारच्र्ा जाप्रिरात संिी
मराठी भार्षेतील अनेक पोटयल्सवे नेटवकय बनप्रवण्र्ात मराठीसृष्टीवे सिाय्र्



नेटवकय वी एकण वावकसंयेर्ा दररोज २००००० हून अप्रिक



अतर्ािुप्रनक सुप्रविांनी र्ुत लेंनमंव
लेंक आप्रण पत्रकारांना प्रवशेर्ष सुप्रविा
लेंकांना यक्ावसाप्रर्क संिी
स्वेच्छाप्रनवृत्ांसाठी आप्रण सेवाप्रनवृत्ांसाठी आकर्षयक र्ोजना
पत्रकारांसाठी आकर्षयक र्ोजना... स्वत:वे वृत्पत्र बनवा.
मराठी यक्ावसाप्रर्क, पुस्तक िकाशक आप्रण लेंकांसाठी िप्रसद्धी आप्रण जाप्रिरात र्ोजना
ब्लॉगिारकांसाठी ंास र्ोजना














संपकक :
मराठीसृष्टी डॉर् कॉम
चाणक्य, २ रा मजला, क्लासिक प्लाझाच्या मागे, गोखले रोड, नौपाडा, ठाणे ४००६०२.
दूरध्वनी: / ९८२०३ १०८०३ | WhatsApp : 9820310803
इ-मेल : support@marathisrushti.com | वेब : www.marathisrushti.com
फे सबुक : www.facebook.com/marathisrushti
2

अनुक्रमशिका :

सलखाणाला िरुु वात करण्यापवू ी
नोंदणी प्रसिया
लेखक म्हणनू नोंदणी करण्याचे फायदे
पोर्टलवर प्रवेश करण्यािाठी ( Log In )
मराठीिृष्टीचा डॅशबोडट
लेख सलसहण्यािाठी
पािवडटमधील बदल
पािवडट सविरलात?
आपल्या लेखाांची वगटवारी
लेखनािाठी योग्य फॉन्र् आसण सकबोडटचा वापर
लेखकाची ओळख – वाचकाांिाठी आपल्या प्रत्येक लेखाच्या खाली
प्रकासशत झालेल्या लेखात बदल करण्यािाठी
लेख पाठवण्याचे अन्य मागट
मराठीिृष्टीची िांपादकीय व कॉपीराईर्बाबत धोरणे
िवटिाधारण प्रश्न
मराठीिृष्टीवर लेखन करण्यािांदर्ाटतील प्रश्न
मराठीिृष्टीच्या लेखकाांिाठी ताांसिक बाबींसवषयी प्रश्न
स्वासमत्त्वहक्क (कॉपीराईर्ि) सवषयक प्रश्न
ब्लॉग बनसवण्यासवषयी प्रश्न
व्याविासयक िांधींसवषयी प्रश्न
जासहरात सवषयी प्रश्न
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ललखाणाला सुरुवात करण्यापूवी:
"मराठीसष्टृ ी डॉट कॉम"वर आपले स्वागत आहे. आपण या वेबपोर्टलवर लेखक म्हणनू नोंदणी के ल्याबद्दल असर्नदां न !
आता आपण आपल्या आवडीच्या कोणत्याही सवषयावर या पोर्टलवर सलखाण करु शकता आसण हजारो वाचकाांपयंत पोहोचू शकता.
आपण इर्ां रनेर्वरील एखाच्या वेबिाईर्वर सलसहत अिाल तर आपल्याला बऱ्याच ताांसिक बाबींची मासहती अिेलच. माि आपण
आतापयंत कोठे ही ऑनलाईन सलखाण के ले निेल तरीही "मराठीसष्टृ ी"वर सलखाण करणे आपल्याला असजबात कठीण जाणार नाही.
आपण आपले लेखन मराठी यसु नकोड फॉन्र्मध्ये थेर् मराठीिृष्टीवर करु शकता. जर थेर् र्ायसपगां आपल्याला शक्य निेल तर आपल्या
िांगणकावरील फाईलमध्ये र्ाईप के लेला मजकूर आपण येथे कॉपी-पेस्र्ही करु शकाल. या पोर्टलवर सलसहताना आपल्याला
तांिज्ञानसवषयक बधां नाांना िामोरे जायला लागणार नाही.
आपण तर मराठीिृष्टीवर लेखक म्हणनू नोंदणी के लेली आहेच. आपल्या पररसचताांपैकीही कोणी सलखाण करत अितील तर त्याांनाही
आमांसित करा... नोंदणी प्रसिया अत्यांत िोपी आहे. मख्ु य म्हणजे नोंदणी िांपणू तट : मोफत आहे.
मराठीिृष्टीचे िध्या िमु ारे ४,५०,००० हून जास्त नोंदणीकृ त वाचक िर्ािद आहेत. आतापयंतच्या २५ हून जास्त वषांच्या प्रवािात
िमु ारे ५,००० हून जास्त जणाांनी लेखक म्हणनू नोंदणी के ली आहे. काळाच्या ओघात काहींनी सलखाण बांद के ले अिेल तर काही नवीन
लेखक येथे आले अितील.
लेखक म्हणनू नोंदणी करणाऱ्या िर्ािदाांना वेबपोर्टलवर सलसहण्यािाठी िवट प्रकारची मदत लपलब्ध करुन सदली जाते. मराठीत लपलब्ध
अिलेल्या सवसवध िॉफ्र्वेअर िसु वधाांची मासहती नोंदणीकृ त लेखकाांना वेळोवेळी पाठसवली जाते. अनेक चाांगल्या िॉफ्र्वेअरवर तिेच
सवसवध सवषयाांवरील पस्ु तकाांवर नोंदणीकृ त िर्ािदाांना र्रघोि िवलत सदली जाते.
यसु नकोडमध्ये मराठीत र्ाईप करण्यािाठी िवटिाधारणपणे िवटच वेबिाईर्िवर के वळ एखादाच सकबोडटचा पयाटय लपलब्ध अितो.
मराठीत अनेक प्रकारचे सकबोडट प्रचसलत अिनू याच
ु े ज्याला-त्याला आपल्या पररचयाच्या
ां े अजनू ही प्रमाणीकरण झाले नाही. त्यामळ
आसण आवडीच्या सकबोडटमध्ये काम करता यावे याची िोय मराठीिृष्टीने सदली आहे. िध्या इसां ग्लश फोनेसर्क, गमर्न फोनेसर्क आसण
इसन्स्िप्र् या सकबोडटद्वारे काम करण्याची िोय पोर्टलवर लपलब्ध आहे. इतर वेबिाईर्ि आसण मराठीिृष्टी यात हाच फार मोठा फरक
आहे.
ज्याांना गगु ल सकांवा मायिोिॉफ्र् ट्रान्िसलर्रे शन िसु वधेद्वारे मराठीत काम करण्याची िवय आहे त्याांना गमर्न कीबोडट जवळचा वार्ेल.
ज्याांना गेली अनेक वषे प्रसिद्ध अिलेल्या लोकित्ता फॉन्र्सिडम तिेच आकृ ती वगैरे िॉफ्र्वेअरमध्ये काम करण्याची िवय आहे त्यानां ा
इसां ग्लश फोनेसर्क हा सकबोडट िोपा वार्ेल.
ज्याांना कोणत्याही मराठी सकबोडटची िवय नाही सकांवा जे मराठीत र्ायसपगां करायला कधीही सशकलेले नाहीत त्याांना हे दोन्ही सकबोडट
सशकण्यािाठी के वळ दोन ताि परु े िे आहेत. मराठीत र्ायसपगां करायला सशकण्यािाठी िवट प्रकारची मदतही मराठीिृष्टीवर लपलब्ध
आहे. मराठीत काम करताना कोणत्या अक्षरािाठी कोणत्या Key चा वापर करावा याची व्यवसस्थत मासहती Typing Help मध्ये
लपलब्ध आहे.
त्याचप्रमाणे आपल्याकडे अिलेल्या कोणत्याही यसु नकोड िॉफ्र्वेअरचा वापर करुन मराठीत सलसहणेही येथे शक्य आहे. आपण जर
गगु लवर लपलब्ध अिलेली मराठी र्ायसपगां ची िोय वापरत अिाल तर त्याच पद्धतीने मराठीिृष्टीवरही सलसहणे शक्य आहे. अशा प्रकारे
सवसवध सकबोडट आसण िॉफ्र्वेअरच्या माध्यमातून मराठीत र्ायसपगां करण्याची िोय करुन देणारे हे कदासचत पसहले व एकमेव पोर्टल
अिेल.
आपल्याला यसु नकोडमध्ये सलखाण करणे शक्य निेल सकांवा काही कारणाने करायचे निेल तर त्यािाठीही लपाय आमच्याकडे आहे.
आपल्याला मराठी र्ायसपांगचा कांर्ाळा अिेल तरीही काळजी करण्याचे कारण नाही. आपण आपला लेख चक्क मराठीत बोलूनही
र्ाईप करु शकता.. किा.. ते पढु े बघयू ाच !!
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पोर्टलवर प्रवेश आणण डॅशबोडट ( Log In & Dashboard ) :
मराठीिृष्टीवर लेखन करण्यािाठी आपल्याला लॉग-इन करावे लागेल. खाली दाखवलेल्या “मराठीसष्टृ ीवर लॉग-इन करा” या
सलांकवर सक्लक करुन आपण लॉग-इनच्या पानावर येऊ शकता.

लॉग-इन करण्यािाठी आपण आपले यजु रनेम, सकांवा नोंदणी के लेला इ-मेल आयडी वापरु शकता.
आपण लॉग-इन के ल्यावर िवटप्रथम आपल्याला मराठीिृष्टीच्या डॅशबोडटवर (Dashboard) नेले जाईल.
लेख वाचणे सकांवा प्रसतसिया देणे यािाठी लॉग-इन करण्याची आवश्यकता नाही.
डॅशबोडटवर आपल्याला मराठीिृष्टीवर सलखाण करण्यािाठी िवट िसु वधा लपलब्ध आहेत. येथेच आपल्याला एक सव्हसडओ पहाता
येईल ज्यामध्ये आपला मराठीिृष्टीवरील वावर असतशय िोपा करण्यािाठी िचू ना सदल्या आहेत. आपण मराठीिृष्टीवर पसहल्याांदाच
आले अिाल तर हा सव्हसडओ नक्की बघा.

आपण जर लॉग-इन अिाल आसण मराठीिृष्टीच्या कोणत्याही पानावर अिाल तर आपल्याला ब्राऊझरच्या िवाटत वरच्या र्ागात
मराठीिृष्टीचा एडसमन बार सदिेल. खाली सदलेल्या सचिातील काळ्या रांगाच्या पट्टीत हा Admin Bar सदित आहे.

डॅशबोडटवर आपल्याला सदलेल्या सवसवध सलांक्ि आसण ऑप्शन्िचा वापर करुन आपण आपल्या लेखाांची िचू ी बघणे, नवीन लेख
सलसहणे, आधी सलसहलेला लेख िपां ासदत करणे वगैरे कामे करु शकाल.
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लेखनासाठी ववववध सुववधा..
आपण लॉग इन के ल्यानतां र िवटप्रथम डॅशबोडटवर याल. येथे डाव्या बाजल
ू ा आपल्याला Menu सदिेल. यामध्ये लेख या सलांकवर
सक्लक के ल्याि आपल्या िवट लेखाांची िचु ी सतथे सदिेल. नवीन लेख सलसहण्यािाठी नवीन लेख शलहा या सलांक वर सक्लक करा.
येथे आपल्याला खालील सचिात दाखवल्याप्रमाणे एक एसडर्र सदिेल.

आपण MS Word वगैरेिारख्या एसडर्रशी पररसचत अिालच. त्यामळ
ु े हा एसडर्र वापरणे आपल्याला कठीण जाणार नाही.
मराठीत लेखन करण्याची िोय आम्ही एसडर्रमध्येच िमासवष्ट के ली आहे. यािाठी आपल्या
एसडर्रच्या वरच्या र्ागात आपल्याला अनेक आयकॉन्ि सदितील. यातील योग्य ते
आयकॉन वापरुन आपण िहजपणे मराठीत र्ायसपगां करु शकाल. आपल्याला हवा
अिलेल्या सकबोडटवर सक्लक करा आसण मराठीत सलहायला िरुु वात करा. मराठीत र्ायसपगां करणे असतशय िोपे अिनू त्यािाठीची िवट
मदत आपल्याला मराठीिृष्टीवर लपलब्ध आहे.
आता आपण मराठीमध्ये आपल्याला हवा अिलेला मजकूर र्ाइप करण्यािाठी िज्ज आहात. वर दाखवलेल्या कीबोडट
ऑप्शन्िपैकी कोणताही एक आपण सनवडू शकता. आसण आतातर आपण चक्क मराठीत बोलूनसद्ध
ु ा आपल्याला हवा तो
मजकूर टाईप करु िकता आसण सतथल्यासतथे एसडर्िद्ध
ु ा करु शकता... किां.. ते पढु च्या र्ागात बघयू ा... !
हा आहे आपल्याला पररसचत अिलेला फॉन्टशिडमचा इशं ललि फोनेशटक शकबोडक. आपण जिां
इग्रां जीत बोलतो तिांच इथे र्ाईप करायचां. अगदी िोप्पां !!!
हा आहे गमभन शकबोडक. आपण जिां इांग्रजीत स्पेसलांग सलसहतो तिांच 'र्ाईप करायचां. आपण गुगल
र्ायसपांग करत अिाल तर हा तुम्हाला जवळचा वार्ेल.
िगां णकाच्या िरुु वातीच्या काळाला बरे च लोक इशन्रक्रप्ट कीबोडक वापरत अित. त्यामळ
ु े त्याांच्या
िोयीिाठी हा िद्ध
ा
ये
थ
े
सदला
आहे
ु
आपण जर गुगल र्ायसपांगला िरावलेले अितात सकांवा इतर कोणताही वापरत अिाल तर इथे इसां ग्लश
कीबोडक सिलेक्र् करा आसण आपण वापरत अिलेल्या त्या िॉफ्र्वेअरमधनू र्ाईप करायला िरुु वात करा.

कीबोडटि च्या बाजल
ू ा आयकॉन आहे व्हॉइस टायशपगं चा. ह्यावर सक्लक के ल्याि माईक िरू
ु होतो.
काहीवेळा आपल्याला माईक वापरायला ब्रालझरला परवानगी द्यावी लागते. यािाठी Allow या
बर्णावर सक्लक करा. आता तो माईकचा आयकॉन फ्लॅश व्हायला िुरुवात होईल.
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व्हॉईस र्ायपप िंग (Voice Typing)
“मराठीसष्टृ ी” वेब पोर्टलवर आम्ही नेहमीच लेखकाांना वेगवेगळ्या अत्याधसु नक िसु वधा देण्याचा प्रयत्न करत अितो. यापैकीच एक
िसु वदा, जी इतर कोणत्याही पोर्टलवर समळणार नाही.. ती म्हणजे व्हॉईस टायशपगं !!
आता या एसडर्रमध्ये आपण चक्क बोलून आपल्याला हवे ते र्ाईप करू शकता. त्याचप्रमाणे वेगवेगळे कीबोडट वापरून र्ाईप झालेला
मजकूर दरुु स्तही करू शकता.
सकबोडटि च्या बाजल
ू ा आयकॉन आहे व्हॉइि र्ायसपांगचा. ह्यावर सक्लक के ल्याि माईक िरू
ु
होतो. काहीवेळा आपल्याला माईक वापरायला ब्रालझरला परवानगी द्यावी लागते. यािाठी
Allow या बर्णावर सक्लक करा. आता तो माईकचा आयकॉन फ्लॅश व्हायला िरुु वात होईल.
आता आपला किटर एसडर्रमध्ये आणा. आसण बोलायला िरुु वात करा. आपण बोललेला
शब्दिमहू सकांवा वाक्य वरच्या एका सवांडो मध्ये र्ाईप होताना सदिेल. आपले बोलणे थाांबल्यावर आपण ज्यासठकाणी आपला किटर
ठे वला अिेल सतथे हा मजकूर जाऊन पडेल.
आपण बोलण्यामध्ये मोठा पॉझ घेतल्याि, सकांवा फार जलदपणे बोलल्याि कदासचत त्यात काही चक
ु ा होण्याची शक्यता आहे. काही
शब्द कदासचत र्ाईप होणार नाहीत सकांवा चक
ु ीच्या पद्धतीने र्ाईप होतील. ते बदलण्यािाठी येथचे आपण आपल्याला हवा तो कीबोडट
वापरू शकता. म्हणजेच र्ायसपांग आसण कीबोडटवरून र्ायसपांग या दोन्ही गोष्टी आपल्याला एकाच सठकाणी समळतील.
येथे एक असतशय महत्त्वाची िचु ना आहे ती म्हणजे आपण चागां ल्या प्रतीचा माइक वापरायला हवा. लॅपर्ॉपच्या इनसबल्र् माइक ऐवजी
एक्िर्नटल माइक वापरल्याि लत्तम. त्याचप्रमाणे आपले लच्चार असतशय स्पष्ट अिले पासहजेत. एखादा शब्द चक
ु ला तर तो कीबोडट
वापरून िधु ारता येऊ शकतो. सकांवा त्या शब्दाला सिलेक्र् करून आसण सडलीर् करून माइक मध्ये पन्ु हा तो शब्द लच्चारून र्ाईप करता
येऊ शकतो.
काम करत असताना व्हॉइस टायपपगिं अचानकपणे बिंद झाल्यास माईकच्या आयकॉन वर पन्ु हा एकदा पलिक करा म्हणजे ते पन्ु हा सरुु
होईि. काम करत असताना व्हॉइस टायपपिंग बिंद करायचे असल्यास माईकच्या आयकॉन वर पन्ु हा एकदा पलिक करा म्हणजे तो फ्िॅश
होण्याचा थािंबि
े .
ही िसु वधा नव्यानेच िरू
ु के लेली आहे. या िसु वधेिाठी आम्ही व्हॉईि मॉड्यल
ु वापरले आहे. त्यात वेळोवेळी िधु ारणा होत
आहेत. जिजशा िधु ारणा होत जातील तिा आपल्याला येथे येणारा अनर्ु व जास्त चाांगला येऊ लागेल. आपण जिजिे आसण
सजतके व्हॉईि र्ायसपगां कराल सततकी तमु च्या आवाजाची िवय त्या िॉफ्र्वेअरला होईल. जे शब्द र्ाइप होणार नाहीत सकांवा चक
ु ीच्या
पद्धतीने र्ाइप होतील ते कुठे तरी िेव्ह करून ठे वा आसण आम्हाला कळवा.

लेखाचे सिंग्रहण (Save, Forward etc.)
आपला लेख सलहून झाल्यावर आपण येथे तो िांग्रसहत करू शकता. त्याचप्रमाणे
Doc File, Text File सकांवा pdf File च्या स्वरूपातही तो आपल्या
िांगणकावर डाऊनलोड करून ठे वू शकता. आपण के लेले लेखन थेर्पणे
WhatsApp सकांवा GMail च्या माध्यमातून इतराांना पाठवू िद्ध
ु ा शकता.
फे िबक
ु वर सकांवा आपल्या ब्लॉगवर तिेच िोशल मीसडयावर िद्ध
ु ा ते इतरापां यंत शेअर करू शकता.
यासशवाय इतर बऱ्याच िसु वधाांचा लार् घेण्यािाठी आमच्या "रमाटक ललोबल मराठी साशहशययक"
(Smart Global Marathi Sahityik—SGMS) या लपिमात िहर्ागी व्हा !
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नवीन लेख ललहहताना
नवीन लेख सलसहताना त्याचे सशषटक, लेखाचा मख्ु य र्ाग, िाराांश आसण लेखाच्या सवषयाची थोडक्यात (जास्तीत जास्त २५ शब्दात
ओळख, लेखािोबत हवे अिल्याि छायासचि, लेखािाठी वगटवारी, र्ॅग्ि ही िवट मासहती नीर्पणे र्रा. लेखाच्या शेवर्ी आपले नाव जरुर
सलहा.

आपण जर येथे थेर् मराठीत र्ाईप करु शकत निाल सकांवा आपले लेख र्ाईप करुन तयार अितील तर आपण आपले लेख कॉपी-पेस्र्
पद्धतीनेही अपलोड करु शकता. माि कॉपी-पेस्र् करण्याचा मजकूर जर MS Word File मध्ये अिेल तर तेथनू थेर् कॉपी-पेस्र् करु नका.
आधी तो Notepad मध्ये घ्या आसण तेथनू या बॉक्िमध्ये आणा. MS Word मधील मजकूर जेव्हा आपण कॉपी-पेस्र् करता तेव्हा
त्यािोबत अनावश्यक र्ॅग्ििद्ध
ु ा आणले जातात जे आपल्या लेखाची िाईझ अनावश्यकररत्या वाढवतात.
आपण जर आपला लेख Facebook सकांवा WhatsApp मधनू येथे Copy-Paste करत अिाल तर तो Editor च्या Text Mode मध्ये
जाऊन Paste करा. यामळ
ु े अनावश्यक Tags लेखािोबत येणार नाहीत.
आपल्या लेखांची वगटवारी:
आपण जे लेख सलहू इसच्छता त्याांच्यािाठी योग्य ती वगटवारी सनवडा. आपण एकापेक्षा जास्त वगटवारीिद्ध
ु ा सनवडू शकता. आपल्याला योग्य
अशी वगटवारी न िापडल्याि आपण आम्हाला कळवू शकता. आम्ही ती वगटवारी आपल्यािाठी तयार करु. अशी नवीन वगटवारी तयार
होईपयंत आपण तो लेख “इतर िवट अवसगटकृत” या सवर्ागात ठे वावा. वगटवारी तयार झाल्यावर तो सतथे नेता येईल.
लेखासोबत फोर्ो
आपल्या लेखािोबत आपण एक सकांवा जास्त फोर्ोिद्ध
ु ा अपलोड करु शकता. हे फोर्ो आपण Featured Image या सलांकवरुन सकांवा
Add Media हे बर्ण दाबनू अपलोड करु शकता. लक्षात ठे वा.. हे फोर्ो 75 DPI पेक्षा जास्तचे निावेत. शक्यतो १०० KB पेक्षा जास्त
निावेत. ते 4:6 या आकारात, landscape Orientation मध्ये अिावेत, म्हणजेच, आडवी बाजू ६ अिेल तर लर्ी बाजू ४ अिावी.
फोर्ोची आडवी बाजू 600 PIXEL पेक्षा जास्त निावी. असधक मासहती आसण नमन्ु यािाठी वेबिाईर्वरील Help येथे सक्लक करावे.
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लेख प्रकाशनासाठी पाठवणे
आपला लेख सलसहताना तो अपणू ट रासहल्याि लजव्या कोपऱ्यातील "Save Draft" या बर्णवर सक्लक करा. आपला लेख सलहून पणू ट
झाला अिल्याि "Submit For Review" या बर्णवर सक्लक करा. आपण लेख Draft म्हणनू िेव्ह के ला अिल्याि आपण त्यावर
कालाांतराने काम करु शकाल. माि " Review" िाठी िबसमर् के लेले लेख आपण िपां ासदत करु शकणार नाही.
लेख ववलशष्ट तारखेला प्रकालशत करणे
आपला लेख एखाद्या सवसशष्ट सदवशी सकांवा तारखेला प्रकासशत करायचा अिेल तर तिे करणे आता शक्य आहे. यािाठी लेखाच्या शेवर्ी
अआपल्याला हवी अिलेली ताररख सलहा.
प्रकालशत झालेल्या लेखात बदल करण्यासाठी :
आपल्या लेखात कोणताही बदल करायचा अिल्याि त्यािाठी लेखाांच्या िचू ीच्या पानावर या. येथे लेखाच्या सशषटकावर सक्लक करा.
आता आपण आपला लेख िांपासदत (Edit) करु शकाल. माि Publish के ला गेलेला लेख िांपासदत करता येणार नाही. अशा वेळी
िांपादक मांडळाशी िांपकट िाधा.
लेखकाची ओळख – वाचकांसाठी आपल्या प्रत्येक लेखाच्या खाली:
मराठीिृष्टीवरील प्रत्येक लेखात लेखकाची मासहती दाखवलेली अिते. आपण लेखक नोंदणीिाठी फॉमट र्रताना त्यात आपली मासहती
जरुर र्रावी. या मासहतीच्या आधारे आम्ही आपली िांसक्षप्त ओळख वाचकाांना दाखवू शकू. आपल्याला आपला फोर्ो पाठवण्यािांबांधी
िचू ना आमच्याकडून समळतील. हा फोर्ो .jpg फाईलच्या स्वरुपात अिावा. हा फोर्ो पािपोर्ट अआकारातला अिावा. त्याचा आकार
(आडवा - width) २०० सपक्िेलपेक्षा जास्त निावा. आपली िांसक्षप्त मासहती िमु ारे २५-३० शब्दाांमध्ये आसण सवस्ताररत मासहती िमु ारे
१०० शब्दाांमध्ये सलहून Menu मधील Profile या सलांकवर सक्लक करुन तेथे upload करु शकता.
आपल्या मासहतीत सदलेला इ-मेल आयडी, फोन सकांवा मोबाईल िमाांक आपल्याला पोर्टलच्या पानावर थेर् दाखवायचा निल्याि तिे
करण्याची िोय आपल्याला लपलब्ध आहे. यािाठी िांपादक मांडळाशी िांपकट िाधा.
पासवडटमधील बदल:
आपण आपला पािवडट के व्हाही बदलू शकता. यािाठी डॅशबोडटच्या मेनमू धील प्रोफाईल (Profile) या सलांकवर सक्लक करा. येथे आपण
आपला पािवडट बदलू शकाल.
पासवडट ववसरलात?
आपण आपला पािवडट सविरला अिाल तरीही काळजी करण्याचे काहीच कारण नाही. लॉग-इनच्या पानावरील “पासवडक शवसरलात?
पासवडक बदलायचाय?” या सलांकवर सक्लक करा. येथे आपला नोंदणीकृ त इ-मेल र्ाईप करा. आपल्याला एक इ-मेल पाठवले जाईल
ज्यात पािवडट बदलण्यािाठी सलांक अिेल. या सलांकवर जाऊन आपण पािवडट बदलू शकता.
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मराठीसृष्टीची सिंपादकीय व कॉपीराईर्बाबत धोरणे
कॉपीराईट भंगाच्या कोिययाही प्रकरिात मराठीसष्टृ ीची जबाबदारी के वळ सबं ंशित लेख शकंवा फोटो, शचत्र, शव्हशडओ वगैरे
गोष्टी मराठीसष्टृ ी पोटकलवरुन काढून टाकण्यापयंतच मयाकशदत आहे. अिा प्रकरिात कोिययाही पररशरितीत कायदेिीर
कारवाई कोिाकडूनही सरुु झाल्यास ययाची सपं ूिक जबाबदारी अिा प्रकारे कॉपीराईटचा भंग करिार्या लेखकावर शकंवा
व्यक्तीवर असते.
या वेब पोर्टलची रचना सजतकी िोपी आहे सततकीच पारदशटकही. या पोर्टलला िपां ादक मांडळ आहे माि कोणत्याही प्रकारची
िेन्िॉरसशप नाही. िांपादक मांडळाचे काम मख्ु यत: िवट लेखाांच्या मॉडरे शनपरु तेच मयाटसदत अिते. त्याचप्रमाणे लेखाांवर आलेल्या
प्रसतसिया प्रदसशटत करणे, सवसवध सवषयाांवर स्वत: लेखन करणे, पोर्टलवरील सवसवध सवर्ागाांची काळजी घेणे ही िांपादक मांडळाची कामे
आहेत.
मराठीिृष्टीवर सलखाणाची बांधने नाहीत माि इथे लथळ सलखाणाला थारा नाही. वैचाररक सलखाणाचे स्वागत आहे माि वैयसिक
दोषारोप, सचखलफे क यालाही थारा नाही. िवट लेख िपां ादक मांडळ एकदा नजरे खालून घालते. कोणत्याही लेखात काही आक्षेपाहट
मजकूर आढळल्याि त्याबद्दल लेखकाला कळसवले जाते. मजकूर बदलून पन्ु हा िबसमर् के ल्यावर िपां ादक मांडळ तो प्रदसशटत करते. या
प्रसियेमळ
ु े काही वेळा आपण सलसहलेला एखादा लेख प्रदसशटत होण्याि वेळ लागू शकतो.
मराठीिृष्टीचे िवट लेखक सवचाराने प्रगल्र् आहेत. आम्हाला असर्मान आहे की आमच्याकडे आतापयंत आलेल्या हजारो लेखाांपक
ै ी
अक्षरश: हाताच्या बोर्ावर मोजण्याइतके च लेख आम्हाला नाकारावे लागले आहेत.
आम्हाला आणखी एका गोष्टीचा असर्मान आहे की मराठीिृष्टीवर प्रकासशत होणारे लेख वैचाररक स्वरुपाचे आहेत. कसवता, वािसर्का
आसण सवनोद वगळता जवळपाि िवट लेख सकमान २०० शब्दाचां े आहेत. एखाद्या ब्लॉग सकांवा फोरम िाईर् सकांवा िोशल नेर्वसकं ग
िाईर्वर होत अिलेले १५-२० शब्दाांचे लथळ लेखन मराठीिृष्टीवर होत नाही.
एखाद्या धमाटच्या, पांथाच्या, िमहु ाच्या सकांवा देशाच्या र्ावनाांना धक्का पोहोचवेल अशा प्रकारच्या कोणत्याही लेखनाला मराठीिृष्टीवर
स्थान नाही. जासतवाचक मजकूर, बदनामीकारक मजकूर यािारख्या गोष्टींनाही इथे थारा नाही.
िध्या िोशल समसडयावरुन अनेक लेख फॉरवडट के ले जातात. त्यामध्ये अनेकदा लेखकाचे नाव निते सकांवा Forwarded Post अिे
सलसहलेले अिते. अिे लेख मराठीिृष्टीवर आल्याि ते ज्याांनी पाठवले आहेत त्याांच्या नावाने प्रकासशत के ले जातात. माि अशा
लेखाांच्या बाबतीत परु ाव्याांिह काही तिारी आल्याि ते लेख येथनू काढून र्ाकले जातात.
आपल्या लेखािाठी सचिे, छायासचिे सनवडताना आपण िजग रहावे. आपल्या लेखाांमध्ये काही वेळा इतर वेबिाईर्िवरील लेखाांचा
िांदर्ट अिल्याि त्याबाबतचे योग्य ते श्रेय त्या त्या वेबिाईर्ला द्यावे व त्याांचा लल्लेख करावा. काही प्रिांगी बाहेरील वेबिाईर्वरील
लेखाांचा िांदर्ट देणे आवश्यक अिल्याि त्या लेखाला सलांक्ि देण्याि काहीच हरकत नाही कारण इर्ां रनेर् हे अिेच एका सलांकमधनू
दिु री सलांक अशाच प्रकारे बनले आहे.
मराठीिृष्टीवरुन बऱ्याचदा सवसवध वृत्तपिातील बातम्याांना सकांवा लेखाांना सलांक अितात. अशा सलांक्ि देताना त्या बातमीचा सकांवा
लेखाचा िाराांश आम्ही मराठीिृष्टीवर ठे वतो आसण त्यानांतर पणू ट वाचन करण्यािाठी वाचकाला त्या वेबिाईर्वर पाठवतो. यात
कॉपीराईर्चा र्गां होत नाही.
आपण मराठीिृष्टीवर लेखन करताना येथे लल्लेखलेल्या सनयमाांचे व्यवसस्थत पालन के ल्याि कोणतीही अडचणीची वेळ येणारच नाही.
कॉपीराईर्च्या बाबतीत आम्ही अत्यांत जागरुक आहोत. कोणत्याही प्रकारचा कॉपीराईर् र्गां आम्ही िहन करत नाही. एखाद्या लेखात
कोणाच्या कॉपीराईर्चा र्ांग झाल्याचे परु ाव्यािसहत आमच्या सनदशटनाला आणले गेले तर तो लेख लवकरात लवकर पोर्टलवरुन
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काढण्याची कारवाई आम्ही करतो. माि तिार करणाऱ्याने परु े िा परु ावा लपलब्ध करणे आवश्यक आहे. लगाचच कोणत्याही
परु ाव्यासशवाय आलेल्या तिारींना आम्ही महत्त्व देत नाही आसण अशा अशा पररसस्थतीत आम्ही आमच्या लेखकाांचीच बाजू घेतो.
आमचे िपां ादक मांडळही कॉपीराईर् र्ांगाच्या बाबतीत नेहमीच दक्ष अिते. इर्ां रनेर्चा पिारा आसण जगर्रातल्या कोर््यावधी
वेबिाईर्ि बसघतल्या तर कोणता मजकूर, सचि, फोर्ो, सव्हसडओ वगैरे कोणत्या िाईर्वरुन लचललेला आहे काय हे तपािणे िाक्षात्
ब्रह्मदेवालाही शक्य नाही. एखाद्या लेखात कोणत्याही कॉपीराईर्चा र्गां झाल्याचे िपां ादक मडां ळाच्या सनदशटनाि आले तर त्याबाबत
लेखकाला िचू ना सदली जाते. अशा प्रकारचा लेख पोर्टलवरुन काढून र्ाकण्याचीही कारवाई के ली जाते.
मी शलशहलेल्या लेखाचे रवाशमत्त्वहक्क कोिाकडे रहािार?
वाचकानां ी स्वत:हून सवनामोबदला सलसहलेल्या लेखाचां े स्वासमत्त्वहक्क वाचकाांकडेच अितील. माि मराठीिृष्टीच्या इतर
वेबिाईर्ि, सनयतकासलके , न्यजु लेर्िट, इ-पस्ु तके इत्यासदमध्ये हे िासहत्य वापरण्याचे असधकार मराठीिृष्टीकडे अितील.
मराठीिृष्टीने आमांसित करुन आसण मानधन देलन करुन घेतलेल्या लेखाांचे स्वासमत्त्वहक्क मराठीिृष्टीकडेच अितील.
मराठीसष्टृ ीवर पाठवल्या जािार्या लेखांमध्ये कॉपीराईटचा भगं होत नाही हे आपि तपासता काय?
आमचे िांपादक मांडळही कॉपीराईर् र्ांगाच्या बाबतीत नेहमीच दक्ष अिते. माि इर्ां रनेर्चा पिारा आसण जगर्रातल्या कोर््यावधी
वेबिाईर्ि बसघतल्या तर कोणता मजकूर, सचि, फोर्ो, सव्हसडओ वगैरे कोणत्या िाईर्वरुन लचललेला आहे काय हे तपािणे
िाक्षात् ब्रह्मदेवालाही शक्य नाही. एखाद्या लेखात कोणत्याही कॉपीराईर्चा र्गां झाल्याचे िांपादक मांडळाच्या सनदशटनाि आले तर
त्याबाबत लेखकाला िचू ना सदली जाते. अशा प्रकारचा लेख पोर्टलवरुन काढून र्ाकण्याचीही कारवाई के ली जाते.
आपल्याकडे शदल्या गेलेल्या लेखात कॉपीराईटचा भगं झाल्यास आपि काय कारवाई करता?
एखाद्या लेखात कोणाच्या कॉपीराईर्चा र्गां झाल्याचे परु ाव्यािसहत आमच्या सनदशटनाला आणले गेले तर तो लेख लवकरात
लवकर पोर्टलवरुन काढण्याची कारवाई आम्ही करतो. कॉपीराईर् र्गां ाच्या कोणत्याही प्रकरणात मराठीिृष्टीची जबाबदारी के वळ
िांबांसधत लेख सकांवा फोर्ो, सचि, सव्हसडओ वगैरे गोष्टी मराठीिृष्टी पोर्टलवरुन काढून र्ाकण्यापयंतच मयाटसदत आहे. अशा प्रकरणात
कोणत्याही पररसस्थतीत कायदेशीर कारवाई कोणाकडूनही िरुु झाल्याि त्याची िांपणू ट जबाबदारी अशा प्रकारे कॉपीराईर्चा र्ांग
करणाऱ्या लेखकावर अिते.
कॉपीराईटचा भंग होिार नाही यासाठी काय काळजी घेता येईल?
आपण मराठीिृष्टीवर लेखन करताना कॉपीराईर्िांबांधी सनयमाांचे व्यवसस्थत पालन के ल्याि कोणतीही अडचणीची वेळ येणारच
नाही. आपल्या लेखािाठी सचिे, छायासचिे सनवडताना आपण िजग रहावे. आपल्या लेखाांमध्ये काही वेळा इतर वेबिाईर्िवरील
लेखाांचा िांदर्ट अिल्याि सकांवा छायासचिाचा वापर के ल्याि त्याबाबतचे योग्य ते श्रेय त्या त्या वेबिाईर्ला द्यावे व त्याांचा
लल्लेख करावा. काही प्रिांगी बाहेरील वेबिाईर्वरील लेखाांचा िदां र्ट देणे आवश्यक अिल्याि त्या लेखाला सलांक्ि देण्याि
काहीच हरकत नाही कारण इर्ां रनेर् हे अिेच एका सलांकमधनू दिु री सलांक अशाच प्रकारे बनले आहे. यामध्ये कॉपीराईर्चा र्गां
होत नाही.
लेखामध्ये बाहेरील वेबसाईटला शलक
ं शदली असल्यास कॉपीराईटचा भगं होतो काय?
इर्ां रनेर् हे अिांख्य सलांक्िने बनलेले एक आश्चयट आहे. इतर िाईर्िप्रमाणेच मराठीिृष्टीवरुनही बऱ्याचदा सवसवध वृत्तपिातील
बातम्याांना सकांवा लेखाांना सलांक अितात. अशा सलांक्ि देताना त्या बातमीचा सकांवा लेखाचा िाराांश आम्ही मराठीिृष्टीवर ठे वतो
आसण त्यानतां र पणू ट वाचन करण्यािाठी वाचकाला त्या वेबिाईर्वर पाठवतो. यामध्ये कॉपीराईर्चा र्गां होत नाही.
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अधधक माहहतीसाठी....

मराठीिृष्टी वेब पोर्टलबद्दल असधक मासहती, आपल्या मनात अिलेले कोणतेही प्रश्न.. याांच्या लत्तरािाठी
वेबपोर्टलवरील िांबांसधत सवर्ागाला र्ेर् द्या.
त्यानतां रही आपल्याला कोणतीही शक
ां ा अिल्याि आमच्या िपां ादक मडां ळाशी सकांवा िपोर्ट सर्मशी िपां कट करा...
संपकक :
मराठीसृष्टी डॉर् कॉम
चाणक्य, २ रा मजला, क्लासिक प्लाझाच्या मागे, गोखले रोड, नौपाडा, ठाणे ४००६०२.
दूरध्वनी: / ९८२०३ १०८०३ | WhatsApp : 9820310803
इ-मेल : support@marathisrushti.com | वेब : www.marathisrushti.com
फे सबुक : www.facebook.com/marathisrushti
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