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इंटरनेट - मराठ  सा ह य आ ण भाषे या साराचे साधन
 

       शांत द ा य पटवधन 
 

बी.ए. , एम.ए.  
 

सारांश - रिशया व अमे रका यां यातील शीतयु दा या काळात श ू या ह यातून मा हती सुर त राहावी या 
गरजेतून इंटरनेटची सु वात झाली. ामु याने अमे रकन सैिनकांना एकमेकांशी संवाद साधता यावा हणून 

1969 म ये उपल ध केलेले हे तं ान 1980 पयत संपूण अमे रकेत पसरले. यानंतर सुमारे पंधरा वषात हे 
तं ान उवर त जगात पसरले आ ण  1995 म ये भारतातह  इंटरनेटचा वापर स  झाला.सुरवातीला दोन 
संगणक उपभो यांना एकमेकांशी संवाद साधता यावा, एव या मया दत उपयोगा या या तं ानाचा फायदा 
लोकांना सु वातीला समजला न हता. बदल या इंटरनेट तं ानामुळे हे वै व यपूण उपयोग ल ात आले 
आ ण इंटरनेटचा मो या माणावर वापर सु  झाला.  
 

तावना- 
 

सुरवातीला कंप यांची मा हती दे यासाठ  तसेच कंपनी या उ पादनाची जा हरात कर यासाठ , 

वैय क मा हतीची देवाणघेवाण कर यासाठ  इंटरनेटचा उपयोग होऊ लागला. सुमारे अ या जगात इं जीचा 
वापर अस याने इंटरनेटची भाषाह  इं जीच होती. तं ाना या गतीमुळे ादेिशक भाषांतूनह  संगणकावर 
यवहार करता येतात, हे मराठ  लोकसमूहां या ल ात आ यावर मराठ  अ मता असले या व नसले या 
लोकांनाह  इंटरनेटचे आकषण वाटू लागून यांनी इंटरनेटचा पुरेपूर वापर कर यास सु वात केली. 1995 ते 

2000या काळात ादेिशक भाषांमधून इंटरनेटर हत संगणकावर तसेच इंटरनेट असले या संगणकावर मो या 
माणात यवहार होऊ लागले आ ण 2000नंतर मराठ  संकेत थळांचा उगम झाला. मराठ  लोक जगात सव  

नोकर - यवसायािनिम  अस याने यां या ीने मराठ  संकेत थळे हा वतः या देशाशी जोडून घे याचा 
सवागाने उ म पयाय ठरला. www.manogat.com, www.marathimati.com, www.misalpav.com, 

www.maayboli.com ह  व यासारखी अनेक संकेत थळे अ यंत कमी कालावधीत लोक य झाली. सा ह य व 
भावनां या कट करणासाठ  ामु याने तयार केलेली ह  संकेत थळे मराठ  लोकां या अडचणी सोड वण,े 

यवसायाची जा हरात करणे यासाठ ह  सा भूत ठरत होती. सा ह य,कला,मराठ  सं कृती याना जोड याचे 
काम या संकेत थळांनी के याने संगणक सा र मराठ  लोकांम ये ती य होत गेलीच आ ण याचबरोबर 
यां या जग याचा अ वभा य भाग बनून गेली.मराठ  भाषेचे इंटरनेटवर अ त व तयार कर यात व याची 
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जोपासना कर यात आ ण पयायाने सार कर यात या संकेत थळांचा सवात मोठा वाटा आहे.     
 
मराठ या संगणक य वापराचे तं  
 
    अ र हणजे कधीह  य़ न होणार  गो  होय. भुजप ,े ताडप े अशी गती कर त कर त अ रे 
कागदावर िल हली जाऊ लागली. 1866म ये तोफर शो स ाने अमे रकेत टाईपरायटरचा शोध लावला. 
साधारणपणे 1910 ते 1960पयतचा काळ टाईपरायटर आ ण या या क बोडचा होता.  1960पयत संगणकाची 
केवळ दैनं दन कामकाज वेगवानपणे क न देणारा मदतनीस एवढ च भूिमका होती. कोण याह  भाषे या 
िलपीम ये िच हे असतात. संदेश पाठ व यासाठ  अशा कार या िच हांचा कंवा कोडचा शोध लाग याचे ेय 
सॅ युअल मोसचा िच काराला जाते. संगणक जू लाग यानंतर आ क  या प दतीने इं जी अ रांचे 
माणीकरण झाले. 1985 या सुमारास जपान या कांजी या भाषेतील मॅ कंटॉश हा संगणक बन व याची गरज 

भासली. ते हाच इं जी यित र  इतर भाषांशी संगणकाचा संबंध येणार, हे प  झाले.याच दशकात मराठ  
भाषेत ीिलपी, िशवाजी, सुबक, आकृती, कृतीदेव, देवयानी, इं डका, आयट आर, एपीएस असे िनरिनराळे फॉ ं ट 
वापरले जाऊ लागले. ादेिशक भाषांम येह  लेखन करता येते, हे ात झा यावर पारंप रक इं जी कळफलक 
वाप न लेखन कर याचे व वध माग शोधले गेले. फोने टक, इ ट, टाईपरायटर असे काह  क बोडचे 
कार होते. यापैक  सवािधक लोक य माग फोने ट स माग होय. या मागात उ चारानुसार  टाय पंग होत.े 

जसा मराठ  भाषेत उ चार केला जातो तसे टंकन इं जी क बोडवर के यास मराठ  अ रे फलकावर उमटू 
लागतात. सु वाती या कालखंडात याच मागाने मो या माणात टाय पंग झाले. टंकन कर यासाठ  वापरकता 
वतःला सुखद वाटेल, अशा क बोडची िनवड करतो आ ण या क बोड माणे इं जी क बोडवर ल अ रे मराठ  

टंकनासाठ  ल ात ठेवून कायरत राहतो.  
 
युिनकोड     
 

ीिलपी, िशवाजी, सुबक, आकृती, कृतीदेव, देवयानी, इं डका, आयट आर, एपीएस या फॉ ं टस ्  संदभात काह  
तां क मयादा हो या. एका मराठ  य ने एका संगणकावर विश  फॉ ंटम ये केलेले लेखन दुस-या 
संगणकावर दसू शक याची खा ी न हती. प ह या संगणकावर ल फॉ ंट दुस-या संगणकावर उपल ध नसणे, हे 
यामागील कारण होते. उदाहरणाथ, ीिलपीतील लेखन आकृतीत दसणे कठ ण होते. ा पा भूमीवर 

संवादा या समान व सवमा य यासपीठाची िनकड भासू लागली. याच गरजेतून 1991म ये ऍपल व झेरॉ स 
या कंप या युिनकोड साठ  एक  आ या. युिनकोड को सोिशयम या कंपनीचे लघु प हणजे युिनकोड. 

युिनकोड या सं थापकांनी अगद  प ह यापासून भारतीय भाषांना मह व दले.याबाबत संगणक त  माधव 
िशरवळकर हणतात क , युिनकोड मा णकरणाची प हली आवृ ी ऑ टोबर  1991 साली आली ते हा यात 
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चोवीस िल या हो या आ ण यांची एकूण 7128अ रे  होती. ा चोवीस िल यांपैक  एक तृतीयांशापे ा 
अिधक हणजे नऊ िल या ा भारतीय हो या. यातील एक देवनागर  होती.  
युिनकोड यव थापनाने देवनागर  िलपीचा वचार अव य केला परंतु मराठ  व हंद  या दो ह  भाषांची िलपी 
देवनागर च अस याने मराठ  भाषेला तोटा झाला. मराठ साठ  वतं  वचार कर याची गरज असताना 
िलपीसा यामुळे मराठ वर हंद चा भाव रा हला.   

युिनकोड प दतीत िनरा या कारचा क बोड वापर याची गरज असते. याचा अथ असा क , युिनकोड 
प दत वीकारली क  क बोडम ये अंतगत बदल होतात. विश  मराठ  अ र उमट वणे गरजेचे अस यास 
विश  इं जी अ र यानात ठेवून टंक त करावे लागते. युिनकोड या सं थेत आता जगातील येक भाषा 
उ म त-हेने टंक त करता यावी, यासाठ  मो या माणात काय सु  आहे. मराठ तील सव अ रे, सव उ चार 
हंद पासून पूण वेगळे वाटतील व टंक त करता येतील, यासाठ  आता य  सु  झाले आहेत. हे य  
यश वी झाले क , मराठ ला मराठ  हणून ओळख िमळेल. युिनकोडचा सार झा यानंतर इतर क बोडची 
प दत हळुहळू लोप पावत आहे. वैय क लेखन तसेच वाचन या दो ह  घटकांसाठ  युिनकोडची उपयु ता 
इंटरनेट वापरणा-या मराठ  समूहा या यानात येत असून हे तं ान वेगाने लोक य हो याची िच हे 
आहेत.         

 
ई- यासपीठ 
 

पारंप रकर या कागदावर सा ह य उपल ध क न दले जात आहे. एक वसा या शतकात कागदाची 
जागा इंटरनेटने घेतलेली आहे. इंटरनेट हाच पाया ठेवून िनरिनरा या तां क जागा बदल या तं ानाने 
तयार के या. अशा जागा ह  न या शतकातील ई- यासपीठे होत. संकेत थळ, लॉग व सोशल नेटव कग 
साईटस ्  ह  मुख तीन ई- यासपीठे आहेत.  

इंटरनेट हे वतःच एक मा यम आहे. या मा यमावर लॉग, वतं  साईटस ्  व सोशल नेटव कग 
साईटस ह  मजकूर साठ व याची तां क बेटे होत.मराठ  सा ह या या सारा या ीने ई- यासपीठे 
मह वाची आहेत.याचा वापर सु  झाला आहे  

 
संकेत थळ –  
 

संकेत थळे ामु याने इं जी भाषेत व यावसाियक हेतूंनीच सु  झाली. यवसायाची मा हती देणारे 
थळ हाच ारंभी संकेत थळांचा हेतू होता. गे या काह  वषात संघटनेची कंवा कायाची आ ण विचत ्  
य ब ल मा हती देणार  अ यावसाियक संकेत थळेह  सु  झाली. हेतू कोणताह  असला तर  अशा 
संकेत थळांवर वैय क वचार व ितसादांना थान नसते. संकेत थळ वतःब ल, साईट बन वणा-या 
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य ंब ल आ ण साईटला समांतर असणा-या कंवा साईट या वचारांशी साध य असणा-या ोतांकडे 
िनदश करते. खु  संकेत थळ ह  कधीह  सा ह याचा कार हणनू समोर येत नाह .  

व वध संकेत थळावर िनवडक मराठ  क वता, वनोद  लेखन, लेखक प रचय, मराठ  जगातील चालू घडामोड  
सं कृती, संवाद, ववाह,वाढ दवस शुभे छा,नववष शुभे छा, सं ांतीसार या सणा या शुभे छा, मै ी दवस 
शुभे छा, मराठ  शु दलेखन, नोकर , रोजगार या वषयींची असं य मा हती उपल ध आहे. ड लू ड लू ड लू 
गोिनदा डॉट कॉम, ड लू ड लू राजािशवाजी डॉट कॉम, यासारखे प रपूण मा हती देणार  संकेत थळे ड लू ड लू 
ड लू डॉट कॉम मराठ  व ड वर मराठ  अथ पासून इितपयत मा हती उपल ध आहे. ड लू ड लू ड लू जे जे 
मराठ  डॉट कॉम वर 5000 मराठ  पु तकांची पर णे उपल ध आहेत. काशन जगातील ड लू ड लू ड लू ई 
रिसक डॉट कॉम हे संकेत थळ मराठ या न या पु तकांची मा हती देते.   

 
अनु दनी ( लॉग)  
 

कोणताह  लॉग वैय क पातळ वर चाल वली जाणारे संकेत थळच  असते. वैय क वचाराचंी 
मांडणी व यावर ल ितसादांना या लॉ जवर मोठे थान असते कंबहुना तोच मूलो ेश असतो. लॉग आता 
फॅशन नसून य  हो याची गरज झालेली आहे. या माणे कधीकाळ  उगाचच उघडले जाणारे ई-मेल 
अकाऊंट आज गरज झालेली आहे, याच माण े लॉगह  गरज झालेली आहे. संपकासाठ  ई-मेल आ ण 
अिभ य साठ  लॉग कंवा संकेत थळ हे भ व य आहे. 1990 या दशकात लॉग िल ह यास सु वात झाली. 
परदेशातील दोन व ा यानी सा या व पात लॉग िल ह यास  1994म ये सु वात केली. या मा यमाला 
1997 म ये जॉन बगर यांनी वेबलॉग हा श द थम वापरला आ ण पीटर मरहो झ यांनी याचे लॉग हे 
लघु प केले. मराठ त लॉगचे अनु दनी असे नामकरण झाले आहे. 

स या जगभरात 1.3कोट  लॉ ज अस याचा अंदाज आहे (संदभ: technorati.com). भारतात सुमारे 
दहा लाखांपे ा अिधत लॉगस असून, यात त णांची सं या (15ते ४५ वष) 60ट यांहून अिधक आहे. 

(संदभ: MSN LIVE स ह). मराठ  लॉ ज.नेट या जाल थळाशी  आजघड ला दोन हजार पाचशेहून अिधक 
लॉ ज जोडले गेले आहेत. या संकेत थळा यित र  अजून काह  संकेत थळे अशी आहेत क  जेथे मराठ  
लॉग जोडले जाऊ शकतात. एका अथ  या वयंघो षत न दणी सं था आहेत. शासक य पातळ वर अशा 
लॉ ज या न दणीची सोय झा याची मा हती नाह . यामुळे खासगी पातळ वर अशा न द  के या जात 
आहेत.  दोन ते तीन खासगी संघटकांनी अशा कार या न द  क न घे याचे य  के याचे दसून येत.े 

लॉग हेह  सा ह याचा कार हणून समोर येत नसून सा ह यिनिमतीसाठ  उपयु  मा यम हणून समोर 
येत आहे.मराठ सह इतर भारतीय भाषांमधील लॉ ज www.blogadda.comया साईटशी जोडले गेले 
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आहेत.मराठ  भाषेतील बहुसं य लॉ ज www.marathiblogs.net या साईटशी जोडले गेले आहेत.या 
लॉग यित र  मोगरा फुलला या संकेत थळांवरह  काह  लॉ ज जोडले गेले आहेत.  

या माणे www.google.com, www.sadhanatrust.com ह  संकेत थळची उदाहरणे होत. याच माणे 
www.marathimati.blogspot.com  हे लॉगचे उदाहरण आहे.  लॉग जर  संकेत थळ व पाचा असला, तर  
संकेत थळ ह  लॉग असतेच असे नाह . उलट, लॉग हा संकेत थळमधला एक घटक असू शकतो. लॉग 
वनामू य तयार करता येतो. Blogger, WordPress, Typepad, Tripad आ ण Squarespace अशी अनेक 
संकेत थळे लॉग देतात. पैक  Blogger आ ण WordPress या दोन साईटस ्  वनामोबदला तु हाला आपला 
लॉग बनव याची सोय देतात.  

मराठ ची गळचेपी, मराठ  भाषेची दुरव था हा महारा  रा य िनिमतीपासून चचत असणारा वषय 
आहे. मराठ  भाषे या संवधनासाठ , सा ह य िनिमती आ ण सारासाठ  भाषा संवधन महामडंळ, सा ह य 
प रषद, व कोष मंडळ असे अनेक उप म सु  आहेत. आज अधा डझन मनोरंजन आ ण ितत याच 
वृ वा ह याह  मराठ त आहेत. अनेक सा ा हकं, मािसकं, दैिनकं, दवाळ  वा षकं यांची रेलचेल आहे. पण 
यां या आवा याला मयादा आहेत. कुठ याह  भाषेचे संवधन या भाषे या िल ह यावर, बोल यावर, 

वाच यावर, ऐक यावर अशा सव बाजूंनी, सव वषयावर आ ण मह वाचे हणजे सवाकडून वापर हो यावर 
अवलंबून असते आ ण हेच काम लॉगने िन तपणे केलेले आहे. एखादा मराठ  लॉग या माणे चं पूर 
ज ातील य  तयार क  शकते  तसे भारताबाहेरची महारा ावर ेम करणार  य  क  शकते. 
ध मच  वतना या दवशी नागपूरमध या द ा भूमीवरचा अनुभव ते अगद  कोपनहेगनमध या 
वातावरण वषयक प रषदेचा वृ ा त, शेअरबाजाराची मराठ त मा हती, औरंगाबाद जवळ या अ जंठा 
ले यां वषयी सिच  लेखन, व वध भाषांमधील लेखांचा अनुवाद, वतःचे वैर अनुभव, फोटो, काय माचं 
शूट ंग अशी वषयवै व यता लॉग ारे अनुभवता येत.े मराठ  भाषेत असे असं य लॉग आहेत.  

      मराठ  लॉग व ात त णांची सं या मोठ  आहे. सकस वषयांवर या अिभ य ची उणीव तसेच  

लॉग िल ह यातली अिनयिमतता, ा मु य अडचणी आहेत. ािशवाय मराठ त िलह या या अडचणी, 
इंटरनेटची सु वधा दजदार नसणे ( वशेषत: ामीण भागात) या काह  अ सल अडचणीह  आहेतच. चालू 
घडामोड , पयटन, योितष, शा , संगीत, कला, तं ान यांना वा हलेले उ म लॉगह  खूप आहेत. 

लॉगलेखनाची ओढ मा  खर  आहे. यामुळे मराठ  भाषा साव क हो या या ीने लॉिगंगचे फायदे 
न क  झालेले आहेत. िस दाराम पाट ल या प कारा या संशोधनानुसार, मराठ तील अिधकािधक हणजे 
सुमारे 64 ट के लॉ ज सा ह यावर आधार त आहेत तर चालू घडामोड ंवर ल लॉग केवळ चार ट के 
आहेत. गंमत हणजे चालू घडामोड ंवर ल लॉग वाचणा-या व ा याची ट केवार  मा  67आहे. पाट ल 
यां याच संशोधनानुसार, 31 ते 60 या वयोगटातील मराठ तील लॉगसचे माण साठ ट के आहे व 18 ते 30 
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या वयोगटातील मराठ  लॉगसचे माण चाळ स ट के आहे. (संदभ आव यक http://psiddharam.blogspot.in) 

एक वशेषा न द व यासारखी बाब अशी क , आप या लॉगला कती जणांनी भेट दली हणजेच पयायाने 
आपला लॉग कती जणांनी वाचला याची न द लॉगवर दसू शकते. लॉगवर आकडा दाख व याची सोय 
उपल ध क न देणार  काह  ऑनलाईन सॉ टवेअस आहेत. 

 
  काह  उ लेखनीय लॉग असेः 
 
  संजयसोनवणी      (http://sanjaysonawani.blogspot.in) 

  गंगाधर मुटे      (http://gangadharmute.wordpress.com) 

 कथापौ णमा        (http://kathapournima.blogspot.in) 

  ध डोपंत         ( http://dhondopant.blogspot.in)  

  हर  नरके        (http://harinarke.blogspot.in) 

  मायमहाभारत    (http://mymahabharat.blogspot.in) 
 
सोशल नेटव कग साईटस ्  – 
 

2005पासून सोशल नेटव कग साईटस ्  जगभरात लोक य झा या. युिनकोड हाच अशा संकेत थळांचा 
तां क पाया आहे. अशी संकेत थळे मुळात मा यम हणून गणली जावीत का ? याबाबत त ात मतभेद 
आहेत. यांचे मूळचे व प लोकसं ह वाढ व यासाठ  होते; तथा प, कालांतराने यवसायवृ द  व 
वचार सारासाठ ह  याचा वापर होऊ लागला. मराठ  भाषेतून िल हता येत अस याने या मराठ  
सुिश तां या व लेखन क  इ छणा-यां या व ात भावी ठर या. ऑकुट ह  साईट सोशल नेटव कगची 
सु वात मानली जाते. 2008पासून या साईटची एकािधकारशाह  फेसुबक या साईटने मोडून काढली व ितने 
मराठ  संगणक सा रां या जगात मह वाचे थान िमळ वले. या साईटवरह  पारंप रक मराठ  याकरणाचाच 
अवलंब केला जातो. या जाल थळावर कोणतीह  य  वतःचे खाते उघडू शकते. मराठ  य ंनी वतः या 
खा याचा लोकसं ह वाढ व यासाठ , यवसायवृ द साठ  व सा ह य काशनासाठ  उपयोग के याचे मो या 
माणात दसून येत आहे. या संकेत थळावर वतःचा सा ह या व कार करता येतो तसेच इतरां या 

अ त वाब ल तसेच आ व काराब ल चचा करता येत.े एकाचवेळ  व तृत समूहाला कवेत घेणा-या या 
मा यमामुळे मराठ  समाजात कती ितभावंत आहेत, हे जागितक तरावर कळू शक याने एकमेकां या 
संपकात राहून मराठ  भाषेसंबंधी चळवळ चाल व या या दशेने अनेक पावले पडली. तां क या सोशल 
नेटकक ग हे मा यम अशा संकेत थळापे ा यापक पैस उपल ध क न देत अस याने मराठ  लेखनासाठ  
ते अिधक वापरात आहे.  
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