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अपर मुख्य सचिव श्रीमती लीना मेहेंदळे याांनी राज्याच्या प्रशासनात सांगणकािा अचधकाचधक वापर 
व्हावा यासाठी ‘सांगणकािी जादुई दुचनयाʼ या नावाने चलचहलेले पुस्तक सोप्या, सुलभ व ओघवत्या शलैीत 
असून त्याबद्दल मी त्याांिे अचभनांदन करतो. 
 

महाराष्ट्र आज देशातील अग्रगण्य राज्य आहे. कृषीप्रधान राज्य असूनही औद्योचगक के्षत्रात 
देशामध्ये महाराष्ट्र हे क्रमाांक एकिे राज्य ठरले आहे. 

 
लोकाचभमुख व पारदशशक प्रशासन आचण उत्तम कायदा आचण सुव्यवस्था यामुळे राज्याने नेत्रदीपक 

प्रगती साध्य केली आहे. 
 
नागचरकाांिी सनद आचण माचहतीिा अचधकार, २००५ या कायद्यान्वये माचहतीिे सुयोग्य सांकलन 

आचण चवकें द्रीकरण याांिी उत्तम साांगड राज्यात घालण्यात आली आहे. 
 
शासनाच्या चवचवधस्तरावर माचहतीिे सांकलन गतीने करण्यासाठी सांगणक तांत्रज्ञानािा 

अचधकाचधक वापर करणे गरजेिे आहे. त्यासाठी सांगणकािी सुलभ हाताळणी आचण वापरािे तांत्र माहीत 
असणे आवश्यक ठरते. समाजाच्या सवशस्तरातील सवश वयोगटात सांगणक साक्षरता वाढून त्याांच्या मनात 
असलेली सांगणकाचवषयीिी भीती कमी होण्यास या पुस्तकािी मदत होईल. सांगणकावरील ईमेल 
व्यवहार, फाइलिे व्यवस्थापन, एक्सेलिा वापर याांसारखी प्रकरणे शासकीय कामाांिी गती वाढचवण्यासाठी 
अचतशय उपयुक्त आहेत. 

 
सांगणकावर मराठीिा वापर वाढावा म्हणून सी-डॅकने तयार केलेल्या युचनकोडमान्य इन्स्कन्स्क्रप्ट या 

सोप्या की-बोडशिा वापर आचण युचनकोड प्रमाणकीकरणामधील प्रश्न समजून घेतल्याने भाषेिी अन्स्कस्मता 
चटकवण्याला बळ चमळेल. शासकीय कामकाजात सांगणकावर मराठीिा वापर वाढचवण्याच्या अनुषांगाने हे 
पुस्तक उपयुक्त ठरेल, असा मला चवश्वास वाटतो. 

 
श्रीमती मेहेंदळे याांच्या या उपक्रमास माझ्या शुभेच्छा. 
 

 
 

(अशोक िव्हाण)  
  



 
 

          

       
 

महाराष्ट्र राज्य साचहत्य आचण सांस्कृती मांडळातफे अलीकडेि प्रकाचशत झालेल्या ‘चवज्ञान आचण 
तांत्रज्ञानʼ कोशापाठोपाठ श्रीमती लीना मेहेंदळे याांनी चलचहलेले ‘सांगणकािी जादुई दुचनयाʼ हे 
तांत्रज्ञानचवषयक पुस्तक महाराष्ट्राला सादर करताना मांडळाला आनांद होत आहे. मांडळाच्या मूळ 
उचद्दष्ाांमध्ये चवचवध ज्ञानशाखाांमध्ये ग्रांथचनर्ममती करावी आचण ती अल्प मूल्यामध्ये सामान्य वािकाांना उपलब्ध 
करून द्यावी हे महत्त्वािे उचद्दष् आहे. त्यानुसार मांडळाने तांत्रचवज्ञानाला आपल्या प्रकाशन कायशक्रमामध्ये 
महत्त्वािे स्थान चदलेले आहे व यापूवी तांत्रज्ञानावर काही पसु्तके प्रकाचशत केली आहेत. अलीकडील 
काळात सांगणक हे माचहती तांत्रज्ञान के्षत्रातील एक महत्त्वािे साधन जनतेला उपलब्ध झालेले आहे. 
महाराष्ट्रामध्ये शालेय पातळीपासून महाचवद्यालयीन पातळीपयंत तसेि शासन, खाजगी कां पन्या 
(कार्पोरेट के्षत्र) यामध्येही सांगणकािा वापर अपचरहार्य ठरला आहे. तरीही महाराष्ट्रािी व्यापकता 
लक्षात घेता लोकाांिी सांगणक साक्षरता अजून वाढणे अपेचक्षत आहे. त्या दृचष्कोनातून सांगणक व त्यािा 
उपयोग आचण प्रभाव या चवषयावर सोप्या भाषेमध्ये अचधकारी व्यक्तींकडून जेवढे साचहत्य प्रचसद्ध केले 
जाईल तेवढे आवश्यक आहे. त्यामुळेि प्रस्तुत पसु्तकािे महत्त्व आचण उपयुक्तता चवशषे आहे. 

 
श्रीमती लीना मेहेंदळे ह्या भारतीय प्रशासन सेवतेील एक उच्च पदावरील सनदी अचधकारी आहेत व 

गेली अनेक वष े त्याांिा माचहती तांत्रज्ञान या चवषयािा सखोल व्यासांग आहे. चवशषेतः प्रशासनामध्ये 
गचतमानता येण्यासाठी सांगणक प्रणालीिा जास्तीत जास्त उपयोग कसा करता येईल या दृष्ीने त्या सतत 
प्रयत्नशील असतात. प्रशासनाबरोबरि सवशसामान्य जनतेलाही सांगणक प्रणाली सुलभपणे वापरता यावी 
असा त्याांिा दृचष्कोन आहे. त्यामुळे त्याांनी चलचहलेले ‘ सांगणकािी जादुई दुचनया ’ हे पुस्तक ज्ञान आचण 
स्वानुभव यावर आधारलेले आहे. त्यािी उपयुक्तता वगेळी साांगणे आवश्यक आहे असे मला वाटत नाही. 
ककबहुना अशा तऱ्हेिे महाराष्ट्रासाठी उपयुक्त असे पसु्तक मुद्दाम चलहून त्याांनी मांडळाला उपकृत केले आहे. 
ताांचत्रक आचण वैज्ञाचनक भाषा सुगमपणे कशी वापरावी व सोप्या उदाहरणाांनी माचहती तांत्रज्ञान वािकाांपयंत 
कसे पोहोिवाव ेयािे उत्तम उदाहरण म्हणजे श्रीमती लीना मेहेंदळे याांनी मांडळासाठी चलचहलेले हे पुस्तक 
होय. 

 
मांडळाने यापूवी प्रकाचशत केलेल्या तांत्रचवषयक पसु्तकाांप्रमाणेि याही पुस्तकािे महाराष्ट्रातील 

वािक हार्मदक स्वागत करतील अशी मला आशा आहे. 
 
 
                 
    :            , 
       : २६          २०१०.                                      . 
 
  



 
 

          

      
 

सांगणकासांबांधी पुस्तक चलहावां असां मला का वाटलां? तसां पाचहलां  तर या चवषयावर पुष्ट्कळ पुस्तक 
चलचहली गेली आहेत − इांग्रजीसोबत मराठीतूनही चलचहली गेली आचण आता तर शाळा कॉलेजेसमधून 
सांगणक चशक्षण सुरू झाल्याने अभ्यासक्रमातील पुस्तकेही उपलब्ध आहेत. लहानमोठ्या व्यापारी व 
स्वयांसेवी सांस्थाांमध्ये आचण मध्यमवगीयाांच्या घराांतही वैयचक्तक वापरासाठी मोठ्या सांख्येने सांगणक रुजू 
झाले आहेत. त्याांच्याकडील तरुण चपढीला सांगणक िाांगल्यापकैी वापरता येतो. 

 
हे पुस्तक चलचहताना माझ्यासमोर कोण व्यक्ती आहेत? कोणासाठी हे पुस्तक आहे? सवशप्रथम 

माझ्यासमोर आहे तो शासकीय कायालयातील स्टाफ. सुमारे २० लक्ष कमशिाऱ्याना सांगणकातील काय 
काय व चकती चकती येतां यािी सरासरी काढली तर त्याांना जेवढे यायला हव ेत्यापकैी फक्त वीस टके्क येते 
असे माझे ढोबळ चनरीक्षण आहे. तेही गेल्या दहा वषांत रुजू झालेल्या व तुलनेने तरुण असलेल्या 
स्टाफमुळे. 

 
खरां तर शासनाांत सांगणक वापरण्यासाठी वैज्ञाचनकाांना असते चततकी प्रवीणता नकोि आहे. 

सांगणक प्रोगॅ्रकमगमधे तज्ज्ञता असणेही गरजेिे नाही. तरीही शासनात सांगणकािा प्रभावी वापर न होण्यािी 
दोन कारणे मला चदसतात. शासनात सांगणक सांस्कृती यावी या धोरणाने १९८१ मधेि कें द्र सरकारने 
प्रत्येक चजल्ह्यात NIC िा सांगणक कोऑर्मडनेटर नेमला होता. पण स्टाफ रेकनगिे धोरण ठरवले गेले नाही. 
त्या काळी सांगणक तांत्र आरांचभक अवस्थेत असल्याने रेकनग सोपे नव्हते हे कारण कबूल करता येईल. 
१९८५−९० च्या दरम्यान सांगणकातील हाडशवअेसशिे स्टॅण्डडायझेशन होऊन बाजारात कमर्मशयल स्केलवर 
सांगणक आले, तसेि सॉफ्टवअेसशिे तांत्रही चवकचसत झाल्याने प्रोगॅ्रकमग तज्ज्ञतेिी गरज धाडकन दहा 
टक्क्याांइतकी कमी झाली, मात्र रकेनगिा चविार झाला नाही. तेथून १९९५ पयंत सांगणक वापरासाठी 
थोड्या प्रमाणात प्रोगॅ्रकमग तज्ज्ञतेिी गरज लागत होती. 

 
त्या काळाांत ज्या उत्साही अचधकाऱ्याांनी सांगणक सांस्कृती रुजवण्यािा चविार केला त्यापैकी 

चकत्येकाांनी तज्ज्ञाांच्या व रकेनगच्या अपुरेपणामुळे ते प्रयत्न सोडून चदले. ज्याांनी आग्रहाने प्रयत्न सुरू ठेवले 
त्याांनी आउट−सोर्कसगवर सवश चभस्त ठेवली. या दरम्यान जो स्टाफ सांगणक चशक्षणाबाबत उत्साही होता 
त्याांिा उत्साह जाऊन हे आपल्यासाठी नाही–बरे झाले– चशकण्यािी कटकट सांपली अशी नकारात्मक 
भावना त्या शासकीय कमशिाऱ्याांमध्ये पसरली. १९९५ नांतर सांगणक वापरात जो सोपेपणा आला त्यािी 
दखल घेऊन पनु्हा स्टाफ रेकनगकडे वळाव े हे प्रयत्न कोणी अचधकारी करेनात कारण तोपयंत 
आउटसोर्कसगिी सांस्कृती वगेाने पसरली व ह्यमून चरसोसश डेव्हलपमेंट आचण स्टाफ रकेनग हे शब्द 
शासकीय कोषामधून हरवले. आता पुन्हा एकदा कमशिारी वगाला या चशक्षणािी गरज वाटू लागली आहे. 
त्याांच्यासाठी हे पुस्तक चनचितपणे उपयोगी ठरेल. 

 
दुसरीकडे माझ्या डोळ्यासमोर अशी सवश साचहन्स्कत्यक मांडळी आहेत ज्याांच्यामुळे मराठी भाषा समदृ्ध 

होत असते आचण तरीही या समृद्धीिा वगे शतपटीने वाढण्यासाठी सांगणक चकती उपयोगी पडू शकतो यािा 
चविार त्याांनी केलेला नाही. मधु मांगेश कर्मणकाांसारखे प्रचथतयश लेखक एकदा मला म्हणाले, ‘मराठी 
लेखक अजूनही फार मोठ्या प्रमाणावर सांगणक वापरत नाहीत. कारण सुरुवात कुठून कशी केली तर 
सांगणकािा इतर फापटपसारा न चशकावा लागता आपल्या कामापुरतां चनवडून आपण चशकू शकतो− हे 



 
 

          

माहीत नसतां.ʼ या पुस्तकामुळे अशा मांडळींना सांगणकामधील जे जे आवश्यक तेवढांि नेमकेपणाने ओळखून 
चशकून घेता येईल. 

 
त्यािसोबत माझ्या डोळ्यासमोर माझी आई होती. चतला वळे जाण्यासाठी वािन व टीव्हीचशवाय 

काहीतरी स्वतःिे असे हव ेहोते. चतला मराठी टायकपग व ईमेल चशकवले− म्हटले, आता चलही आपल्या 
आठवणी आचण पाठव ईमेल आपल्या नातवांडाांना− दोघेही खूष! वयाच्या ८१व्या वषी चतला सायबर−सवॅ्ही 
झालेली पाहून चतच्या भावांडाांनाही गप्पाांसाठी एक नवा चवषय चमळाला. 

 
                                                                            

                      .                                                          
                                            .               दे                       की 
                                            ?                                      
                                                                                   
              ए                          ,                                  . 
                              ए                                                     
                                                                  .                   
           , “        ,             - ऊ    .                     .                    
                          ”  

 
सांगणक या चवषयावर मी वळेोवळेी लेख चलचहले आहेत. सांगणकाला फक्त बायनरी अांकाांिी पद्धत 

कळते, आपण व्यवहाराांत मात्र दशाांश अांकपद्धती वापरतो. तर मग सांगणकाच्या अफलातून गचणती 
पद्धतीबरहुकूम आपली नेहमीिी पद्धत कशी बसवली जाते ककवा आपल्या पद्धतीिी गचणतां सांगणक 
बायनरी म्हणजे चिअांश पद्धतीने कशी सोडवतो हा लेख १९८० मध्ये तरुण भारत पुणेसाठी चलचहला. 
त्यानांतर ‘सांगणक पदनाम कोष’ हा लेख महाराष्ट्र टाइम्समधे १९८६ साली चलचहला. त्यामधे सांगणकािे 
हाडशवअेर व सॉफ्टवअेर, नव ेतांत्र याांिी माचहती व बरेि मराठी पयायी शब्द सुिवले होते. आता लवकरि 
भाषा सांिालनालयािे सांगणक पदनाम कोषािे काम सुरू होत आहे. त्यानांतर सांगणकाांत सोपेपणा 
आल्यामुळे त्यािा फायदा घेत शासन व्यवहाराांत सांगणक कसा वापरावा यासांबांधी १९९७ मध्ये साप्ताचहक 
चववकेच्या चदवाळी अांकातील लेख तसेि ‘शासनातील सांगणक प्रणाली’ हा लोकसत्तातील लेख वािून खूप 
जणाांनी असे काही पसु्तक चलचहण्यास सुिचवले. 

 
सांगणकावर इन्स्कन्स्क्रप्ट की−बोडशच्या पद्धतीने मराठी चलचहणे चकती सोपे व ते जागचतक पातळीवर 

स्टॅण्डडाइझ झालेल्या युचनकोड प्रणालीमधे वापरले असल्याने चकती फायद्यािे याबाबत २००४ मधे छोटी 
चफल्म व २००८ मधे लोकसते्तत लेख इत्यादी प्रकारे माझे लेखन िालू होते. याि दरम्यान रवींद्र देसाई 
याांिे चवण्डोजमधील वडश व एक्सेल या दोन प्रोग्राम्सिी अत्यांत सचवस्तर व खुमासदार ओळख करून देणारे 
‘क कम्प्यूटरिा’ व सांगणकामागिे चवज्ञान आचण भचवष्ट्यािा वधे घेणारे अच्युत गोडबोले याांिे ‘सांगणक युग’ 
ही दोन पुस्तके खूप गाजली. चशवाय शाळा कॉलेजच्या पाठ्यक्रमामधली पुस्तके होतीि. 

 
तरी पण सांगणकाच्या चवचवधाांगी उपयोगाांिी माचहती देणारे पुस्तक उपलब्ध नव्हते असे चदसून 

आले. १९९६ मध्ये नाचशक येथे चवभागीय आयुक्त या पदावर रुजू झाल्यावर माझ्या लक्षात आले की चतथे 



 
 

          

सारणी ककवा तके्त लेखनासाठी वडश हा प्रोग्राम वापरत. म्हणून मी स्वतःि माझे PA मांडळी व काही इतर 
कमशिारी याांिा एक वगश घेऊन टाकला व त्याांना सारणीसाठी वडश न वापरता एक्सेल का व कसे वापराव ेहे 
चशकवले. हे व असे रेकनग सेटलमेंट आयुक्त असताना त्या ऑचफसला व पुढे शतेी महामांडळातील 
स्टाफलापण चदले. आता २००९ मध्ये मांत्रालयातील माझ्या सेक्शनमधील लोकाांना मला हेि चशकवाव े
लागते ही चवशषे काळजीिी बाब आहे. पण ते उत्साहाने चशकल्यानेि मला हे पुस्तक चलहून पूणश करण्यािी 
पे्ररणा चमळाली ही माझ्यापेक्षा त्याांिी उपलब्धी म्हणावी लागेल. 

 
तमाम शासकीय कमशिारी, िाचळशीच्या पुढे गेलेले साचहन्स्कत्यक, वानप्रस्थाांत चवरांगुळा शोधणारे 

ज्येष्ठ नागचरक आचण शाळा िुकलेले, तरीही नव े तांत्र चशकण्यािे स्वप्न बाळगणारे तरुण नागचरक अशा 
सवांना या पुस्तकात चदलेल्या सांगणकाच्या छोट्या छोट्या युक्त्या चनचित उपयोगी पडतील. चनदान या 
युक्त्या आपण कधीही वापरू शकू असा आत्मचवश्वास चनमाण झाला तरी या पसु्तकािे उचद्दष् सफल होईल.  
 
 
       : २०          २०१०.               
 
  



 
 

          

     
 

‘‘सांगणकािी जादुई दुचनया’’ या चवषयावर पुस्तक चलचहण्यािी कल्पना मनात आल्यानांतर या 
कामासाठी चकत्येकाांिे सहकायश लागेल असे जाणवले. असे पुस्तक चलचहताना सवांत महत्त्वािी बाब 
म्हणजे, ताांचत्रक पचरशुद्धता. त्यासाठी माझी दोन्ही मुले, आचदत्य व हृषीकेश याांनी मोठी मदत केली. 
पुस्तक सोप्या भाषेत चलहायिे तर चलचहलेल्या वणशनाच्या तुलनेत आपले ताांचत्रक ज्ञान दहापट जास्त 
असाव ेलागते यािी जाणीव ठेवनू त्या दोघाांनी मी चलचहलेला प्रत्येक शब्द तांत्रशुद्धतेच्या तराजूत तोलून 
आजमावनू पाचहला. चकत्येक शब्दाांवर व सांकल्पनाांवर तासां-तास ििा करून नेमकेपणा आणला. अशा 
प्रकारे मला त्याांच्या ताांचत्रक तज्ज्ञतेिा उपयोग झाला. त्याांच्या सल्ल्याखेरीज हे पसु्तक चलचहलेि गेले 
नसते. 

 
या पुस्तकासाठी मा. मुख्यमांत्री श्री. अशोकराव िव्हाण याांना प्रस्तावना चलचहण्यािी चवनांती 

केल्यानांतर त्याांनी लगेिि आनांदाने मान्यता देऊन प्रस्तावना चलहून चदली. त्याांिे आभार मानणे हे मी माझे 
कतशव्य समजते. 

 
महाराष्ट्र राज्य साचहत्य सांस्कृती मांडळािे अध्यक्ष श्री. मधु मांगेश कर्मणक याांनी प्रकाशनासाठी हे 

पुस्तक घेण्यािे आनांदाने मान्य केले. त्याांिेही आभार मानते. 
 
हे पुस्तक लवकर छापून पूणश करण्यासाठी शासकीय मध्यवती मुद्रणालयातील तज्ज्ञ मांडळींनी 

मोलािा सल्ला चदला व अल्पावधीत पसु्तक छापण्यास मदत केली त्यासाठी त्याांिेही आभार. 
 
शासन व्यवहारात कमशिारी पातळीवर सांगणकािा वापर व सांगणकावर मराठीिा वापर 

करण्यामध्ये काय काय अडिणी आहेत याबाबत वळेोवळेी ििा करून या पुस्तकात त्याांिा ऊहापोह 
करण्यामध्ये सामान्य प्रशासन चवभागातील चवशषे कायश अचधकारी श्री. काळे आचण कक्ष अचधकारी श्री. 
सूयशवांशी याांिी मोठी मदत झाली. तसेि माझे सहकारी श्री. सांतोष मोगचवरा याांिी खास मदत झाली. 
त्यािप्रमाणे, पुस्तकातील ज्या−त्या भागातील चवषयासांबांधी त्या त्या खात्यातील अचधकाऱ्याांिी मदत झाली. 

 
हे पुस्तक चलचहण्यास सुरुवात केल्यानांतर, पचहली वािक व समीक्षक माझी आई होती. ‘‘मला 

कळले तरि तुझे पुस्तक सोपे’’ असा छान चनकष चतने ठरवनू चदला. चकत्येक भागात छान जमले म्हणनू 
कौतुक केले तर, काही चठकाणी कठीण आहे असे साांगनू बदलही सुिचवले. मुख्य म्हणजे, पुस्तक लवकर 
पूणश कराव ेयासाठी कायमपणे िौकशी करीत राचहली. त्यामुळे चतिे सवाचधक आभार. 
 
  



 
 

          

          

    १                ? ............................................................................................. 13 
    २             ए      .......................................................................................... 14 
    ३                              ............................................................................ 15 
    ४                 -       ................................................................................... 16 
    ५                    ......................................................................................... 19 
    ६                    ......................................................................................... 21 
भाग ७ संगणक म्हणजे टाइपरायटर ......................................................................................... 26 
भाग ८ संगणक म्हणजे हरकाम्या ............................................................................................ 40 
भाग ९ संगणक म्हणजे कपाट ................................................................................................ 45 
भाग १० संगणक म्हणजे सुपर संदेशवाहक ................................................................................. 47 
भाग ११ संगणक म्हणजे माहहतीचा खहजना ................................................................................ 49 
भाग १२ संगणक म्हणजे अफलातून गहणत ................................................................................. 50 
भाग १३ संगणक म्हणजे थोडेसे बाजार व्यवस्थापन ........................................................................ 58 
भाग १४ संगणक म्हणजे मायेचा ललावा.................................................................................... 62 
भाग १५ संगणक म्हणजे हखडक्याच हखडक्या .............................................................................. 66 
भाग १६ संगणक म्हणजे स्वतःचे पुस्तक .................................................................................... 67 
भाग १७ संगणक म्हणजे आपल्या स्वतःच्या पुस्तकांच ेकपाट ............................................................. 70 
भाग १८ संगणक म्हणजे काळ्या दगडावरची पांढरी रेघ................................................................... 71 
भाग १९ संगणक म्हणजे आहे तरी कुणासाठी? ............................................................................. 73 
भाग २० संगणक म्हणजे सारणी ककवा तक्ता लेखक ....................................................................... 76 
भाग २१ संगणक म्हणजे बुककग क्लाकक  ...................................................................................... 86 
भाग २२ संगणक म्हणजे पेपर सेटर ......................................................................................... 88 
भाग २३ संगणक म्हणजे बैठक मॅनेजर ...................................................................................... 89 
भाग २४ संगणक म्हणजे अकाउण्ट क्लाकक  ................................................................................. 91 
भाग २५ संगणक म्हणजे हचत्रकार ..........................................................................................101 
भाग २६ संगणक म्हणजे गं्रथालय व्यवस्थापक ............................................................................103 
भाग २७ संगणक म्हणजे प्रकाशन हवश्व .....................................................................................105 
भाग २८ संगणक म्हणजे टेहलशॉकपग .......................................................................................107 
भाग २९ संगणक म्हणजे थोडेसे इलेक्रॉहनक्स ............................................................................111 
भाग ३० संगणक म्हणजे हहरकथा ..........................................................................................123 
 
  



 
 

          

                       
 
                                       .                                    
                                 .                                            ?    
                           .                                              .        
                                                  −                                  
                                  .                        −    ,                    ! 
                        ,    ए                                                      
        .                                                                           . 
                                                                                 . 



 
 

          

                         
 
          .                                                    ए         .         
  त्र                 .          ए         −                               
                        .         ए         .               (     )              
                  .         ,      ,       ,     ,    ,      ,    ,                    
    . 

 
                       ,             ,             ,        ,                 

               , −                  .                         .                ए  
                 −                                        ,                   .          
                 ऱ्या   ऱ्हे               .          ,          ,        ऊ     , 
             ,             ,          ,                ,        ए      ऱ्या    
   ऱ्या   ऱ्या  ए                        ,                                      , 
                             . 
 



 
 

          

    ३                             
 
                ए                       .                            ,             
    ऱ्या            .                      .                                         . 
                      -                               ,                           
      .              .                                                − ए     
                                                    ए                  .          
             ?                     ,     ए                                      
      -                      .                                                   
                                                             ,             . 

 
                         ,                      ए                            . 

                                       .                       .                   
                           −                                    .                   
                             ,                    ए        ऱ्या                         
     .                                                                          
            ऱ्या                               .                                            
                      .                     ए -                      ,      
                           .                        ऱ्या                         
                   .                                   .                         . 

 
                          ए                     ए                    

    ऱ्या           .              .                                                  
                          .                                                          
      . 

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

                                                              .               
                                                                                     
                    .                                                                     
   . 



 
 

          

    ४                 -       
 
         ,   -                     
 
                    —        =            ;      =     ;   -     =       ,   फ  ; 
     =      ;       =      ;      =      . 
 
    -                        ?     −                                   −            
   -           -           -                                           .                
                                                                           .        
         ,                      ,                                              
     ,                                                      -      . 
 

      ए       ऱ्या                ,                                       
            ,                    ,            ,                                       . 
                                                                                 . ए     
                                             . 
 

 
 
    -                                    .     ,                     .     -

          -                                                                     .    
                          ए                                    . (                
         .)                             .                                               
                    .                                               .             
(      ),      (    ),   -    (      )           (                  ए       ). 
                     ,   -             (    )                ऱ्हे                      
                                         (      )       ए                       
                                 .                                  .                  
                                 . 

 



 
 

          

                    ए                                          .           
                    ए                                       .           ए          
                                                                         . 

 

 
 
                ए                       ऱ्या          -                 . 

                                                             .                   
                  ए                   -               -         .          
                           ,                                                 
             . 

 

 
 
                            ,                                              

                     ?                                     .                    
                      ,      ,             ,                        ,              
                                                                  .                    
                     . 

 
                                                      ऱ्या                   

                             .                                                    . 
                  ए                     .                                  .     
                    .                                                            
             . 

 
          ,                                                           ए     

              .                                                                   . 



 
 

          

   ए                         .                                                
   ?                . 

 
                ए                    -                      .          

              ऊ                                          .                          . 
                                                                                  
       ,        ए                                                            
                . 

 
                            ,                                              

                . 
 

 
 
   .                ,               ,                                              . 
                 ?     ए                                                     
                                    -           . 

 
                                                                          

           .                                                                   ए     
                                            .                                   
                      .                            .                         
    −               .                ऱ्या                                         
                   .                          ?                              
    .                                                            .    ,       ,      
 .      .                             .                                        
                                                  ऱ्या               .        ए     
                                             ए                      ऱ्हे          
           . 
--------------------------------------------------------------------------------- 

                                                         .               
                                .                                           
                     ए                                 . 



 
 

          

    ५                    
 
                                                                             
     . 
 

                            — 
 
–                      , 
 
–                                           , 
 
–                                                   . 
 
–                     ए          .                                     

     . 
 
–                               . 

 
                                                                             

                .     ए                                                      
              ऊ                                                       . 

 
                              .         ए                             . 

        ऱ्या                              .                                
                                                                     .            
                               ,                                          . 

 
                             .                              ए             

                             .            ,    -     ,      ,                            
           .                                       ए                                   
                                                           . 

 
                                                .                 . 

                                                                                 , 
                                                                 .                
      ,                                                     ,                         
                  .                        ,                                          
                                         . 
 



 
 

          

                         . 



 
 

          

    ६                    
 
                             
 
                    −   −     =       ,   फ  ;         =         ;       =?; 
        =       ;         =       ;       =?;         =         ;        =       . 
(?                               .) 
 
                                  .                                 . 
 

                                        .                                
          .                 ,       स्त     ,      ऊ                               
                           . 

 
                           ?                               ए     .     

                                                                                 .     
       ए                                                                          . 
                                    ,                                             
            ए       ,                                                           
ए                                                            .                  
                       ,              ,                ऱ्या                     
      ,                          .                                                   
                                                   -         . 

 
                                     ऊ                                   

                                              . (                           ,    
                                                             ).                    
              .                                  ,                –ए           
      –                               .                                           
                  .          ,     ,                                          ,          
                -                     .              (BSNL)                           
      .                                                        ,                ,        , 
ए                  . 

 
                               -ए                               ए     

                          (        )                                      .          
                ऱ्या                            .                                 
                         (                  ). 

 



 
 

          

                                           ए                        
      .                                (Ieenameh)                                  
   ,                                          (sign up)                        
           ए                      .                          .     –                  
    leenameh (       )                         .                  (      )        . 
              jayhind (     –              )       .                                  
                                    ,         –                               
    .                        ए                .                                   ए     
     –                   ऊ       .  

 
                                          –                     .     ए   

         ए          ए                  .                ऱ्या                    
                   .       ए                    ए                                  
                                                  .     ए         ए                
          .                                                       ,         
               ,                                                      . 

 
                            leenameh@yahoo.com         .        ॲ     

                                  @ (               a)                    ,          
(  –      )                         (  )      .                  jayhind.             
                                                       –ए                        , 
           –   (sign–in)                 .            २                     .       
 

 
 
                          (     )                                    .         
  ऊ     leenameh                       ऊ  jayhind                               
      .                                                   .                        
                                                . 



 
 

          

                                              (sign–out)                     
                    .                                                             
     . 

 
            ए                         ‘         ’                          

                      ए           .                                              
     .                                                 leenameh@yahoo.com     
       .                                         .                                    
      . 

 
                                                                     .         

                                                        .                           
                     leenameh@yahoo.com                               .          
              ऊ        .                                                           
        .                                                                . 

 
                        ऱ्या                                                 . 

                       ,                                                            
                    . 

 
                   (       )                         –             

                                        –                                         
       .                ,         ,                                          . 
--------------------------------------------------------------------------------- 
                              
 

समजा आपण इांटरनेट–एक्सप्लोअरर उघडून याहूमेलवर पोिलो. चतथे साइन-इनच्या पानावर 
आपले नाव (आयडी) व पासवडश साांगून लॉग–इन झाले की आपला मेलबॉक्स उघडतो. त्याांत नवीन 
आलेल्या ईमेल्सिी यादी चदसते. त्याांतील एखादी ईमेल उघडली की आपल्याला असे पान चदसते— 
 

 



 
 

          

त्याांतील Reply, Forward, Delete या सोई नेहमी लागणाऱ्या. 
 
फॉरवडश असे साांगनू आपण आलेली ईमेल जशीच्या तशी, पुन्हा टाइप न करता इतराांना पाठव ू

शकतो. 
 
एखादी ईमेल पाठवावी की नाही असां असेल तर save draft म्हणून वगेळी ठेवनू द्यायिी. आलेल्या 

ईमेल खूप काळ जपून ठेवता येतात, मग त्याांिा गोंधळ वाढू नये यासाठी folder ही सोय आहे. 
मेलबॉक्समधेि आपण folder तयार करायिे आचण move साांगून वगेवगेळ्या मेल्स सांबांचधत folder मधे 
टाकून ठेवायच्या. मेलबॉक्स उघडल्यावर ते ते फोल्डर उघडून त्या वािता येतात. 

 
ज्याांना वारांवार ईमेल पाठवावी लागते त्याांिे पते्त contacts  या यादीत ठेवले की पुढच्या वळेी 

सांगणक स्वतःि तो पत्ता दाखवतो. 
 
एकाि ईमेलवर खूप जणाांिे पते्त चलचहले की एकदाि पाठव (सेंड) साांचगतल्यावर सांगणक सवांना 

ती ईमेल पाठवतो. 
 
कुणी खूप जणाांना ईमेल चलचहली, त्याांत आपले नावही असेल आचण आपल्याला वाटलां  की आपले 

उत्तर पण त्या सवांना कळाव ेतर उत्तर पाठवताना आपणही reply all साांगायिे. तसे नको असेल तर फक्त 
reply  साांगायिे. 
 

 
 

महत्त्वाच्या ईमेल्सना फ्लॅग ककवा माकश  असे साांगून वगेळे दाखवता येते. ककवा सरळ त्याांना पुन्हा 
unread िा चशक्का मारायिा की कधीही मेलबॉक्स उघडली की आपले लक्ष जातेि. 
 
ईमेल प्रभावीपणे वापरण्याच्या या युक्ती आहेत. 
--------------------------------------------------------------------------------- 



 
 

          

कधीकधी आपण ब्राउझर उघडल्यावर आपल्याला About Blank या नावािे कोरे पानि समोर 
येते. अशा वळेी त्या address bar वर याहू ककवा गूगल चलचहले की त्याांिे पान उघडते व आपण ईमेल 
पाठव ूशकतो. 

Lotus notes अथवा outlook express सारख्या काही सुचवधा वापरून आपल्या सवश ईमेल्स 
डेस्कटॉपवर ठेवनू त्याांिे व्यवस्थापन करता येते. या सुचवधेला मेसेकजग सोल्यूशन म्हणतात. आता जास्त 
वगेवान ब्रॉडबॅण्ड मोडेममुळे घरच्या ककवा वैयचक्तक सांगणकावर यािी गरज उरलेली नाही. मोठ्या 
कायालयाांना यािा उपयोग होतो. 
 



 
 

          

भाग ७ सगंणक म्हणजे टाइपरायटर 
 
                                
 
                    – KEY =      ;           =       ;        =     ; फ    = 
       ; फ        =           ; Keyboard =       ,   फ  ;         =       ; 
        =       . 
 
                                   (      )                .               
                                                      . 
 

टाइपरायटरिा आचवष्ट्कार व उपयोग १८७३ पासून सुरू झाला तो थेट १९८०–१९९० पयंत. या 
यांत्रामध्ये एक की–बोडश होता. एक खीळ (Key) दाबली की एक काडी उिलली जायिी आचण पढेु 
अडकवनू ठेवलेल्या कागदावर आपटायिी. काडीवर ते ते अक्षर उलटे कोरलेले असायिे. कागद आचण 
काडीच्या मध्ये एक शाईने भरलेली चरचबन असायिी. काडी कागदावर आपटली की शाईमुळे कागदावर ते 
ते अक्षर उमटायिे. त्यािवळेी शाईिी चरचबन आचण कागद थोडे पुढे सरकायिे, म्हणजे दुसरां अक्षर चलहून 
घेण्यासाठी दोन्ही तयार. इांग्रजी की–बोडावर तीन ओळीत A ते Z अक्षरे, िौथ्या ओळीत आकडे, इतर 
काही खुणा उदा. +, = वगैरे असत. मात्र A ते Z ही अक्षरे अनुक्रमाने नसत. कोणते अक्षर जास्त वापराव े
लागते, त्यासाठी कोणते बोट योग्य, कोणती अक्षरे एकापाठोपाठ वापरावी लागतात, त्याांच्या काड्या गुांतू 
नयेत, वगैरे बराि काथ्याकूट आचण चविार करून, दाही बोटाांिा वापर करून टायकपग सोईिे होईल अशा 
पद्धतीने की–बोडशवरील अक्षराांिा अनुक्रम ठरवला होता. सवांत जास्त वापरला जाणारा की–बोडश अनुक्रम 
म्हणजे के्वटी–qwerty (ज्यात वरच्या ओळीतील डावीकडिी पचहली सहा अक्षरे ही अनुक्रमे q, w, e, r, t, 
y आहेत असा) पण इतरही काही अनुक्रम होते. 

 
भारतात इांग्रजी टांकयांत्राांमधे जवळजवळ शांभर टके्क qwerty अनुक्रमि वापरात होता. सांगणकाच्या 

की–बोडशवरदेखील हाि अनुक्रम ठेवल्यामुळे भारतात चवकल्या जाणाऱ्या सांगणकावर इांग्रजी टायकपगसाठी 
qwerty हाि अनुक्रम चदसतो. त्यामुळे ज्याांना टायकपग येत होते, त्याांिी खूप खूप सोय झाली. थोडक्यात 
ऑफीसमध्ये काम करणाऱ्या तमाम टांकलेखकाांिी. सांगणक सांस्कृती वाढली तसे बॉसदेखील कामिलाऊ 
इांग्रजी टायकपग चशकून घेऊ लागले. 

 
जुन्याकाळी टांकलेखन तसेि छपाईसाठी वगेवगेळ्या वळणाांच्या अक्षराांिे सेट तयार करण्यात 

आले. त्याांना फॉण्टसेट म्हणतात. मराठीत आपण वणाकृती म्हणू शकतो. त्या त्या वळणाांना चवचशष् नाव 
देण्यात आले. उदा. इांग्रजीमधील एचरयल, टाइम्स न्यू रोमन, कूचरयर हे फॉण्ट सगळ्या टांकलेखकाांच्या 
पचरियािे आहेत. 

 
टाइपरायटरवर टांकलेखन करताना आपल्याला फॉण्ट बदलता येत नसे. हविे तर वगेळ्या 

वळणािा दुसरा टाइपरायटर चवकत घ्यावा लागे. 
 



 
 

          

पण सांगणक आल्यावर त्या काड्या, शाईिी चरचबन हा सवश प्रकार सांपला. एका चवचशष् बटणावर 
जाऊन सांगणकाला फॉण्टिे नाव साांचगतले की तो त्या फॉण्टमध्ये चलहायला सुरुवात करतो. आपण मधेि 
काही पचरच्छेद चनराळ्या फॉण्टमध्ये चलहू शकतो, काही अक्षराांिा आकार लहान–मोठा, जास्त गडद ककवा 
रांगीतही करू शकतो. ककवा त्याांना रांगीत बॅकग्राउांड देऊ शकतो. हे झालां  इांग्रजीच्या टायकपगबद्दल. 

 
मराठीतसुद्धा टांकयांत्राच्या की–बोडशवरील अक्षरे वणशक्रमानुसार मुळीि नव्हती. पण जो  काही 

अक्षर–अनुक्रम होता तो सगळ्या टांकलेखकाांना ओळखीिा होता. म्हणून सांगणकावर मराठी टायकपगिे 
सॉफ्टवअेर बनचवणाऱ्याांनी तोि अक्षर–अनुक्रम सांगणकासाठीपण कायम ठेवला जेणेकरून पूवीपासून 
टांकयांत्रावर टाइप करत होते त्याांिी सोय झाली. या अक्षर अनुक्रमाला मराठी टाइपरायटर ककवा गोदरेज 
अनुक्रम असे म्हणता येईल कारण मराठीसाठी बहुताांशी गोदरेज टांकयांत्र वापरात होते. चशवाय 
सांगणकावरील लेखन उठावदार चदसण्यासाठी मराठीतसुद्धा चनरचनराळ्या वळणाांिे खूपसे फॉण्ट सेट 
(म्हणजे वणाकृतीसांि) उपलब्ध झाले. 

 
पण त्याांनी आणखीन एक गांमत केली. त्याांनी की–बोडासाठी इन्स्कन्स्क्रप्ट नावािा एक आचण 

फोनेचटक नावािा एक असे दोन जादा अक्षर–अनुक्रम तयार केले. एका चवचशष् बटणावर जाऊन 
सांगणकाला साांगता येते की तुम्हाला कुठला अनुक्रम वापरायिा आहे. 

 
इन्स्कन्स्क्रप्ट अनुक्रम फारि छान आहे. त्याांत िार गांमती केल्या. पचहली गांमत आपण मुळाक्षरे चशकतो 

क,ख,ग.......क्ष,ज्ञ. तोि अनुक्रम कायम ठेवला. त्यामुळे की–बोडावरिा अनुक्रम लक्षात ठेवायिी 
कटकट सांपली. नाहीतर पूवी टांकयांत्रावरिा अनुक्रम डोक्याांत पक्का बसावा म्हणून सहा–आठ मचहने 
टायकपग क्लास लावनू प्रॅन्स्कक्टस करावी लागत असे, परीक्षा द्यावी लागत असे. आता सांगणकावर इन्स्कन्स्क्रप्ट 
पद्धतीने मराठी टायकपग चशकायला पाि चमचनटे पुरेशी आहेत. कमी चशक्षण झालेल्या लोकाांना इांग्रजी न 
चशकाव ेलागता सांगणकावर मराठी टांकन चशकून घेण्यािी हमखास पद्धत म्हणजे इन्स्कन्स्क्रप्ट. 

 
दुसरी गांमत म्हणजे हा अनुक्रम असा बसवला आहे की सगळे स्वर, काना, मात्रा हे सवश डावीकडे 

आहेत – ते डाव्या बोटाांनी व सगळी व्यांजने उजव्या बाजूला आहेत–ती उजव्या बोटाांनी टाइप करायिी. 
मराठी भाषेतल्या आपल्या सगळ्या शब्दात व्यजांन आचण स्वर गळ्याांत गळा घालून असतात. इन्स्कन्स्क्रप्ट की–
बोडशवर टाइप करताना आपणसुद्धा उजवां बोट, डावां बोट असां टाइप करतो–त्यामुळे आपोआप एक 
प्रकारिी लय चनमाण होते आचण टायकपग सोप्पां होऊन जातां. 

 
इन्स्कन्स्क्रप्टिी चतसरी गांमत अशी की सवश भारतीय भाषाांिी चलपी वगेळी असली तरी वणशमाला सारखी 

आहे. म्हणून सगळ्या भाषाांसाठी सारखाि अनुक्रम ठेवला आहे. आपण मराठीत काहीही चलहायिी प्रनॅ्स्कक्टस 
करायिी आचण कुणावरही इम्पे्रशन मारायिां-बघ हां, मी आता बांगालीत टाइप करून दाखवीन (ककवा 
कन्नड, ताचमळ, गुजराती काहीही). चशवाय एकदा मराठीत टाइप करून झाले असले तरी एक बटण दाबनू 
सांगणकाला साांगता येते–बाबा रे, हे चलचहलेलां  सवश कानडी चलपीत बदलून दे– की सांगणक ते पण करून 
टाकतो. ज्याांना देशपे्रम, भारतीय एकात्मता चटकवण्यािी ऊमी वगैरे आहे त्याांनी ही इन्स्कन्स्क्रप्ट नामक युक्ती 
नक्की वापरावी. 

 



 
 

          

सांगणक नव्हते–टांकयांत्र होती तेव्हा प्रत्येक भाषेसाठी की–बोडािा अक्षर–अनुक्रम वगेळा होता. 
त्यामुळे मराठी येईल त्याला पांजाबीत टाइप करता येत नसे. पुन्हा वगेळे चशकाव े लागे. सांगणकावर 
इन्स्कन्स्क्रप्ट अनुक्रम वापरला तर ही समस्या खलास. 

 
या िार सोईमुळे इन्स्कन्स्क्रप्ट अनुक्रम भारतीय भाषाांसाठी इतका िपखल ठरतो की “सांगणकािे सवश 

सॉफ्टवअेसश जगभर फुकट वाटा, आचण सवांना चशकू द्या” असे तत्त्वज्ञान असलेल्या चलनक्स ऑपरेकटग 
चसस्टममध्ये व तसे तत्त्वज्ञान नसलेल्या मायक्रोसॉफ्टनेही आता चवण्डोज ऑपरेकटग चसस्टमकचरता हा 
अनुक्रम वापरला आहे. त्यामुळे जगभराांत मराठीतून सांदेशवहन करण्यासाठी यािा छान उपयोग होतो. 

 
फोनेचटक हा अनुक्रम रोमन अक्षरे वापरून मराठी चलचहणाऱ्याांसाठी आहे. 
 
पण एक गोष् महत्त्वािी. सांगणक उघडल्यावर आपल्याला गद्य लेखन करायिे आहे की 

इांटरनेटवरून पत्र पाठवायिे आहे की चित्र काढायिे आहे हे सांगणकाला आपणहून कसे कळणार? तो 
काही मनकवडा नसतो. आपणि साांगाव ेलागते. म्हणजे काय करायिे? तर त्याच्याकडील वडश नावाच्या 
प्रोग्रामवर डबल न्स्कक्लक करायिे मग तो आपल्याला पडद्यावर एक कोरा कागद देतो–मग आपण कोणती 
चलपी वापरणार तेही साांगायिे. मगि त्यावर आपले लेखन चलहायला सुरुवात करायिी. 

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

महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन चवभागाच्या मुख्य पानावर मागासवगश कक्षािी (कायासन 
१६–ब) कलक उघडल्यावर इन्स्कन्स्क्रप्ट पद्धतीने सांगणकावर मराठी टायकपग चशकण्यासाठी खालील मजकूर 
आहे:– 

 
“मराठी चशकायिे आहे तर ६ मचहन्याांच्या टायकपग क्लासिी गरज नाही. केवळ १० चदवसाांत 

चशकण्यासाठी इथे न्स्कक्लक करा.” 
 
त्यावर चटिकवल्याने खालील कलक उघडते ज्यावर पायरी–पायरीने व सोपेपणाने इन्स्कन्स्क्रप्ट 

पद्धतीने टांकन चशकण्यािी सोय आहे. चशवाय सरावासाठी दहा धडे चदलेले आहेत. 
 
http://gad.maharashtra.gov.in/marathi/dcmNew/news/bin/inscripttyping.pdf 
 
ही कलक उघडण्यात फॅण्ट-समस्या आल्यास ही दुसरी कलक पाहा 
 
http://bhasha-hindi.blogspot.com/2009/02/blog-post.html 
 
चशवाय खालील ३ चमचनटाांच्या चित्रचफतीवर प्रात्यचक्षक पाहायला चमळते. 
 
http://www.youtube.com/watch?gl=GB&hl=en-

GB&v=0YspgTEilxI&feature=related 
--------------------------------------------------------------------------------- 

http://gad.maharashtra.gov.in/marathi/dcmNew/news/bin/inscripttyping.pdf


 
 

          

                                   –       – ऊ . 
 
    –         — 
 

इन्स्कन्स्क्रप्ट की बोडश ले आऊटमध्ये सवश व्यांजने उजव्या बोटाांनी व सवश स्वर डाव्या बोटाांनी चलचहतात 
त्यामुळे टायकपगमध्ये आपोआप एक लय चनमाण होऊन टायकपग चशकणे व करणे खूप सोपे जाते. 

 

 



 
 

          

 
 
पुढील मजकूर वािण्याआधी शक्य असल्यास चित्रचफत पाहावी. 
 
             २०     — 
 

सांगणकाच्या की–बोडश वर मधल्या ओळीतील K आचण वरच्या ओळीतील I अशी KI ही जोडी पाहा. 
K या अक्षराच्या कुां जीने क, ख, आचण I च्या कुां जीने ग, घ, चलचहता येते. यािप्रमाणे पुढील LO या कुां जींच्या 
जोडीने त, थ आचण द, ध चलचहता येते. L च्या पुढील दोन कुां जी ि, छ, ज, झ साठी तर त्या पढुील दोन ट, 
ठ, ड, ढ साठी आहेत. K च्या डावी कडील H, Y या कुां जींनी प, फ, ब, भ चलचहता येते. म्हणजे मराठी 
वणशमालेिी ही २० अक्षरे चशकायला फारसा वळे लागत नाही–दोन चमचनटे पुरतात. याला कारण आपण 
शाळेतील इयत्ता पचहलीत घोकलेली क ते ज्ञ ही वणशमाला आचण या वणशमालेच्या आधाराने तयार केलेला 



 
 

          

इन्स्कन्स्क्रप्ट पद्धतीिा की–बोडश. यापैकी प्रत्येक कठीण अक्षरासाठी (ख, घ, छ, झ, थ, ध ...) कुां जीसोबत 
चशफ्ट हा खटकापण दाबावा लागतो. 
 
       २०                        — 
 

तशीि आपण बाराखडीही घोकलेली असते. त्यापैकी अ, आ,इ, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ही दहा 
अक्षरे आचण त्या अक्षराांनी लावायच्या काना मात्रा (अ सोडून) अशा वीस गोष्ींसाठी डाव्या हाताने 
डावीकडील मधल्या व वरच्या ओळीतील जोडीजोडीने पाि–पाि खटके (कुां जी) वापरतात. त्याांिा क्रम 
थोडा उलट–सुलट आहे– ओऔ, एऐ, अआ, इई, उऊ असा तो क्रम सोईसाठी लावला आहे. की–
बोडावर 
 

AQ – ओऔ, 
SW – एऐ, 
DE – अआ, 
FR – इई, 
GT– उऊ 
 
अशी अक्षरे ककवा काना–मात्रा चलचहता येतात. 
 
अशा युक्तीने काकू, बाब,ू दादू चलचहण्यासाठी 
 
क (K) + काना (E) + क (K) + ऊकार (T) = काकू 
 
ब (Y) + काना (E) + ब  (Y) + ऊकार (T) = बाब ू
 
द (O) + काना (E) + द (O) + ऊकार (T) = दादू 
 
अशी युक्ती आहे. 
 
अकारान्त अक्षरासाठी अकारािा खटका (D) मुद्दाम वापरावा लागत नाही. 
 
ताक या शब्दासाठी त (L) + काना (E) + क (K) आचण 
 
हूक चलचहण्यासाठी ह (U) + ऊकार (T) + क (K) चलहाव ेलागते. 
 
चकती हा शब्द चलचहण्यासाठी क (K) + इकार (F) + त (L) + ईकार (R) असे चलहायिे असते. 
 
हे इतके सोपे आहे की तीन–िार वळेा करून यािा सोपेपणा कळला की आपल्याला एक वगेळाि 

आनांद होतो. 



 
 

          

काना–मात्रा चलचहण्याऐवजी प्रत्यक्ष तो स्वर चलहायिा असेल तर कुां जीसोबत चशफ्ट हा 
खटकापण दाबावा लागतो. 

 
तुमच्या घरात येणारी पािवी सहावी चशकलेली पण इांग्रजी न येणारी कामवाली मांडळी ककवा 

त्याांच्या पािवी–सहावीत जाणाऱ्या मुलीमुलाांनादेखील ही युक्ती चशकवनू पचहल्याि चदवशी त्याांच्याकडून 
या वीसही अक्षराांच्या बाराखड्याांिी प्रनॅ्स्कक्टस करून घ्या. पाहा त्यामुळे त्याांच्यात केवढा प्रिांड आत्मचव वास 
चनमाण होतो. सांगणक चशकण्यासाठी इांग्रजी येत नसल्याने अडून राहत नाही यािे भानही त्याांना येते. 

 
           — 

 
उरलेल्या १६ अक्षराांपखैी ज्ञ, त्र, क्ष, श्र आचण ऋ ही अक्षरे आकड्याांसोबत ॲडजस्ट केली आहेत 

तर म, ण, न , व , ल , ळ, स, श, ष, य ही अक्षरे खालच्या ओळीत (काही ‘चशफ्ट की’ सोबत तर काही 
‘चशफ्ट की’ चशवाय) आहेत. K शजेारील JU या जोडीवर र, ह, ङ, आहेत तर ड च्या पुढे ञ आहे. याांच्या 
जागा डोक्यात बसण्यासाठी थोडीशी प्रॅन्स्कक्टस लागते. कुणाला १० चमचनटे पुरतील तर एखाद्याला एक 
चदवस लागेल. पण त्याांना काना–मात्रा लावण्यािी पद्धत आधी साांचगतल्याप्रमाणेि आहे. 

 
       

 
अकार असलेल्या अक्षरासाठी अ िा खटका (D) मुद्दाम वापरावा लागत नाही. त्याऐवजी अकार 

काढून टाकण्यासाठी त्यािा वापर करतात. 
 
म्हणजे दत्त या शब्दासाठी 
 
दत्त = द (O) + त (L) + अकार काढल्यािी खूण (D) + त (L). 
 
यातील D या अच्या खटक्यामुळे त िा पाय मोडला जाऊन जोडाक्षरािी तयारी होते. अशा प्रकारे 

तुमच्या घरी असलेल्या सांगणकावर मराठी चशकण्यािी ही सोप्पी पद्धत आहे. 
 
नव ेसॉफ्टवअेर न घेताि, फक्त सुरुवातीिे एक सेकटग करा— 
 
तुमच्याकडील सांगणक पेन्स्कण्टयम जातीिा असून त्यावर चवन्डोज XP ही ऑपरेकटग चसन्स्कस्टम असेल 

तर फारि छान. २००० सालानांतर ज्याांनी सांगणक घेतले ते बहुतेक या तऱ्हेिे आहेत. 
 
सुरुवातीिे एकदाि कराव े लागणारे सेकटग हे तुमच्या सांगणक चवके्रत्याने करून द्याव े यासाठी 

आग्रह धरा. (पण आपणही खालील १, २, ३ पैकी करू शकतो हे चवसरू नका. ते न िालल्यास ४था पयाय 
मात्र चवके्रताि देऊ शकतो.). 

 
(१) तुम्ही सांगणकावर चलनक्स ऑपरेकटग चसस्टम वापरायिे ठरवल्यास काही कराव े लागत 

नाही, सरळ मराठी (देवनागरी) ऑप्शन साांगून सुरुवात करता येते. 



 
 

          

(२) तुमिी ऑपरेकटग चसस्टम चवन्डोज XP असेल तरीही सॉफ्टवअेरसाठी मायक्रोसॉफ्ट ऑचफस 
ककवा ओपन ऑचफस असे दोन पयाय असतात, त्यापकैी ओपन ऑचफस हा पयाय घेतला तरी वगेळे 
काहीही कराव े लागत नाही. चशवाय हे सॉफ्टवअेर फुकट डाउनलोड करता येते व मायक्रोसॉफ्ट 
ऑचफसप्रमाणेि यात वडश, एक्सेल, पॉवरपॉइांट इत्यादी सवश प्रोग्राम्स असतात. 

 
(३) चवन्डोज ऑपरेकटग चसस्टम व त्यामधे मायक्रोसॉफ्ट ऑचफस हा पयाय चनवडला असेल तर— 
 
सांगणक सुरू करून स्टाटश–सेकटग–कां रोल पॅनेलमध्ये जाऊन रीजनल ॲण्ड लँग्वजे सेकटगच्या 

आयकॉनवर डबल न्स्कक्लक केल्याने एक नवीन प्रश्नावली तुमच्यासमोर येते. चतथे लँग्वजेच्या प्रश्नावर मला 
मराठी ऑप्शन हव ेआहे असे साांगायिे. हे सेकटग सुरुवातीला एकदाि कधीतरी करून घ्याव ेलागते. ते 
केल्याने सांगणकाच्या खालच्या पट्टीत जो टास्कबार आहे चतथे En (म्हणजे इांग्रजी) हा शब्द चदसू लागतो. 
चवन्डोजमधील वडश हा प्रोग्राम उघडल्यानांतर टास्कबारवर लेफ्ट न्स्कक्लक करून आपल्याला टायकपगसाठी 
इांग्रजीऐवजी Ma म्हणजे मराठी हा पयाय चनवडता येतो. असा पयाय चनवडायिा आचण टायकपगला सुरुवात 
करायिी. 

 
(४) वरीलप्रमाणे मराठी सेकटग सवश सांगणकाांवर असेल असा समझोता IBM ने भारत 

सरकारबरोबर केलेला आहे तरीपण चकत्येक सांगणकाांवर तसे आपणहून उपलब्ध करून चदलेले नसते, 
आपण आग्रह धरल्यास एक ठेवणीतील सीडी आणून अक्षरशः एका चमचनटाांत ते करून चदले जाते. 

 
वरील कोणत्याही उपायाने आपल्या सांगणकावर मराठी एनेन्स्कब्लां ग केल्यानांतर गूगलच्या जी–

मेलवर ककवा याहू–मेलवर आपण याि पद्धतीने मराठीत अगदी सहज टाइप करू शकतो. फक्त 
टास्कबारवर Ma ऑप्शन देण्यािे लक्षात ठेवायिे. गूगलच्या www.blogspot.com या साइटमाफश त ब्लॉग 
करायिे असतील, तर वरील टायकपगच्या पद्धतीने आपले पसु्तक थेट सांगणकावरि चलचहले जाऊ शकते. 
या ब्लॉगच्या शीषशकाला मराठी अक्षराांतून नाव देऊन चशवाय इांग्रजी अक्षरातूनही द्याव े म्हणजे गूगल सिश 
करणाऱ्याांनी मराठी ककवा इांग्रजी दोन्हींपैकी कोणत्याही भाषेतून चवषय चदल्यास त्याांना तुमिे ब्लॉग 
सापडतात. 

 
                      

 
एका माचहतीपत्रावरून असे चदसून येते की सवश भारतीय भाषा चमळून इांटरनेटवर टाकलेल्या 

पानाांिी सांख्या १ कोटीच्याही खाली आहे–त्यािवळेी इांग्रजी भाषेत मात्र इांटरनेटवर उपलब्ध असलेल्या 
पानाांिी सांख्या पद्म, महापद्म (इांग्रजी भाषेत साांगायिे तर चरचलयन्स ऑफ पेजेस) एवढी आहे. 

 
तेव्हा भारतीय लेखकाांनी थोड्याशा प्रयत्नाने मराठी चलपीिे टायकपग चशकून महाजालावर (का 

याला इन्द्रजाल म्हणूया, कारण हेही चकती मायावी!) धडाधड मराठी वाङ मय उपलब्ध करून देण्याने 
आपल्या साचहत्य–सांस्कृतीिे िाांगले जतन होऊ शकेल. 
 
--------------------------------------------------------------------------------- 
 



 
 

          

          
 
क   ख   ग   घ   त   थ   द   ध   ि   छ   ज   झ  
 
ट   ठ   ड   ढ   प   फ   ब   भ   र   ह   ङ 
 
          
 
क   त   ि   ट   ाा   ाी   ाू 
 
काका   काकी   काकू 
 
काटा   कात   काि   िकािक   िाकू   िाक 
 
टाका   ताट   तूट   तीट   ताटातूट 
 
          
 
प   फ   ब   भ   र   ह   य   चा   ाु 
 
पापा   पर   पार   पपया   यार   बया   याहू 
 
रुह   याहू   चहरा   चरपू   चरपचरप   चरता 
 
टीप   कात   काका   िाट   िाट 
 
हुरूप   रूप   हरहर   हार   राह 
 
भारत   भार   हरी   िीट   पकुार   िुकार 
 
िुका   ताक   टीका   ताट   तुटीिी   काकी 
 
काकू   किरा   पार   टापटीप   कातकरी 
 
पाट   पाटी   चटका   िरािर 
 
         
 
ख   थ   छ   ठ   फ   उ   इ   अ   ए   ओ 



 
 

          

खोत   खान   खानपान   छान 
 
थाप   छाप   ऊस   ओस   ओक   ठोक 
 
फेक   फी   पोपट   पाट   पोट   रोख 
 
रोखठोक   ठोक   आई 
 
          
 
क   का   चक   की   कु   कू   के   कै   को   कौ   कां    क: 
 
अशा प्रकारे क ते ज्ञ पयंतच्या सवश अक्षराांिी बाराखडी टांकचलचखत करणे. 
 
          
 
ह   ग   द   ज   ड   ब   घ   ध   झ   ढ   भ   ऊ   ई   आ   ऐ   औ   ाू   ाी   ाै   ाौ 
 
हापूस   गादी   दरवाजा   जाड   जाडी   बुडबुडा 
 
कागद   गाजर   हौद   औजार   ऐपत 
 
भारत   भात   थाप   भार   धार   घार   झाड 
 
ऐक   खारट   खीर   चखरा   चखसा 
 
          
 
म   ण   न   व   ल   ळ   य 
 
वारा   मासा   मामा   माळ   शाळा   वलय 
 
मणका   मळा   वळण   बाळ   खेळ   वळे 
 
माळ   नळ   मन   नवल   लहान 
 
लळा   वाळा   नळ   चनळा 
 
बाण   खाण   वाण   सहाण   राहणे 



 
 

          

         
 
स   श   ष 
 
ससा   सारांग   समई   सांतोष 
 
शूळ   शारदा   शशाांक   शामक   शूर 
 
षटकोण   षट  कार   षटक   मेष 
 
         
 
ज्ञ   त्र   क्ष   श्र   ऋ   ाः   ाॅ   ,   ाॉ 
 
ज्ञान   ज्ञात   ज्ञानदेव   ज्ञापन 
 
मात्र   गात्र   त्राचटका   त्रागा   त्रास   त्रुटी 
 
क्षुब्ध   क्षती   क्षमा   क्षचत्रय 
 
श्री   श्रीमती   श्रीयुत   श्रीराम   श्रीकाांत 
 
ऋतु   ऋिा   ऋण   ऋणको   ऋषी 
 
स्वतः   प्रथमतः   उषःकाल   यःकचित 
 
बॅग   रॅक   कॅट   िॅप्टर 
 
बॉक्स   फॉक्स   पॉवर   लॉन   टॅक्स   रॉक 
 
          
 
एखाद्या अक्षराला ऋकार जोडण्यासाठी प्रथम ते अक्षर टाइप कराव े
 
नांतर   ऋ   टाईप   कराव.े   (=   ही   कुां जी) 
 
कृपा   कृताथश   कृष्ट्ण   कृषी   नृप   दृष्ी   सृष्ी   वृष्ी 
 



 
 

          

एखाद्या अक्षराला खाली र जोडण्यासाठी प्रथम ते अक्षर टाइप कराव ेनांतर हलन्त (शब्दािा पाय मोडणारी 
कळ – D अक्षर असलेली) नांतर र अक्षर टाइप कराव.े 
 
क्रम   भ्रम   प्रत   व्रत   व्रण   क्रमाांक 
 
एखाद्या अक्षरावर रफार देण्यासाठी उदा. गवश चलचहताना प्रथम ग, नांतर र अक्षर, नांतर हलन्त, नांतर व हे 
अक्षर दाबाव.े 
 
गवश   सवश   कमश   धमश   शतश 
 
आतश   साथश   अथश   व्यथश   अनथश 
--------------------------------------------------------------------------------- 
लेखन करताना— 
 

सांगणकावर नवी वडश फाइल उघडली ककवा जुनी फाइल उघडलेली असेल तर चतिे आपण काय 
काय करू शकतो— 
 

 
 

फाइल उघडल्यावर समोर जी पाटी चदसते त्या पाटीच्या आत जाऊन न्स्कक्लक केले की, 
सांगणकाला कळते की, आपल्याला फाइलिे पढुले काम करायिे आहे. या पाटीच्या वरच्या बाजूला एक 
मेनू–बार (म्हणजे आडव्या ओळीत बरेि कामािे शब्द) चदलेला असतो. तो समजावनू घेऊया. 

 
मेनू–बारवर डावीकडे पचहला शब्द असतो File. त्यावर न्स्कक्लक केले तर एक उभा आखलेला 

सब–मेनू उघडतो. त्यावरही खूपसे पयाय असतात. फाइलबद्दल जे काही करायिे असेल ते साांगण्यासाठी 
फाइल हा मेनू व त्यािा सब–मेनू वापरायिा. 
 

उदा. Save— फाइलमधील बदल जपून ठेवायिे आहेत का? तर Save वर न्स्कक्लक करायिे. 



 
 

          

Save as—हा दुसरा पयाय–म्हणजे ती फाइल जपून नेमकी कुठे ठेवायिी व कोणत्या नावाने? 
 
new—म्हणजे समोर असलेली फाइल बाजूला ठेऊन नवीन कोरी पाटी आपल्या समोर येणार. 
 
Open—आपण आधी कुठेतरी जपून ठेवलेली फाइल असेल तेव्हा open असे साांचगतल्यानांतर 

सांगणक आपल्याला चकत्येक पयाय दाखवनू चविारतो की, नेमकी कोणती फाइल उघडायिी आहे. त्या 
फाइलवर जाऊन आपण न्स्कक्लक करायिां. 

 
Print—म्हटल्यावर जर सांगणकाला कप्रटर जोडला असेल तर ती file कागदावर कप्रट होऊ लागते. 

हे सुरू होण्यापूवी अजून एक चखडकी उघडली जाऊन कप्रकटगबद्दल आपल्याला खूप गोष्ी चविारल्या 
जातात. कोणतां पान? चकती प्रती? कागदावर मार्मजन चकती हवे? रांगीत की साधे? उभे की आडव?े 
हळूहळू आपण त्या प्रश्नाांकडे दुलशक्ष करून फक्त गरजेपुरतेि एखाद्या प्रश्नािे उत्तर द्यायला चशकतो. 

 
pdf—कप्रकटगमध्येि हा एक महत्त्वािा पयाय असतो. कागदावर कप्रट न घेता सांगणकावरि अशी 

वगेळी फाइल बनवायिी ज्या फाइलमध्ये बदल करण्याला वाव नसतो–जणू काही कागदावर काढलेली 
प्रति. अशा फाइल्सना pdf (portable document format)  हे लेबल लावलेले असते व ते जगन्मान्य 
मानकानुसार आहे. ही फाइल आपण इतराांना पाठव ूशकतो. कारण त्यात िटकन फेरबदल करता येत 
नाही, चवशषेतः लेखनातील रांगसांगती, अलाइनमेंट, इत्यादी. मुख्य म्हणजे जेव्हा आपल्या मूळ फाइलमध्ये 
चित्र असेल ककवा आपले मराठीतील फॉण्ट तुटून junk चदसतील अशी भीती असेल तेव्हा जर त्या 
धाचरकेला pdf केले तर ती खात्रीलायक मूळ आहे त्याप्रमाणेि चदसते. यासाठी ईमेल करायच्या फाइली 
खूपदा pdf करून पाठवतात. 

 
मेनू–बारवर फाइलनांतर पुढला मेनू असतो edit चतथे न्स्कक्लक केले की सब–मेनू चदसतो व आपण 

फाइलमधे दुरुस्त्या काय काय करू शकतो ते कळते. 
 
त्यामधील select all व undo हे खूप महत्त्वािे आहेत. पूणश फाइल select करण्यासाठी select all 

हा पयाय वापरायिा. फाइलमधे आधी जे बरेिसे बदल केले असतील ते एक–एक करून रद्द करण्यासाठी 
undo वापरायिा. याचशवाय cut, copy, paste, redo हे पयाय आहेत. 

 
Copy + Paste–आपण आपल्या फाइलमधील एखादा भाग select करून copy करू शकतो व 

त्याला दुसरीकडे ककवा दुस ऱ्या एखाद्या फाइलवर paste करू शकतो. 
 
Copy + Paste सारखेि आपण cut + paste देखील करू शकतो. 
 
Delete केलेला भाग फाइलमधून पुसून टाकला जातो. 
 
redo वापरून आधी बदललेला भाग पुन्हा पचहल्यासारखा करता येतो. 
 



 
 

          

मेनू–बारवर त्यापुढिे शब्द view, insert, format, tool, table, windows व help असे असतात. 
त्याांिी वगेवगेळी कामे आपण सावकाश चशकून िालते. 
 



 
 

          

भाग ८ सगंणक म्हणजे हरकाम्या 
 
अथात सांगणक वापरायच्या छोट्या छोट्या युक्त्या 
 
                  –             =          . 
 
     साांचगतलां  तसां, इतर यांत्र त्याांिे एखादे ठरावीकि काम करू शकतात पण सांगणकाला मात्र खूप 
तऱ्हेिी कामां करता येतात. प्रत्येक वगेळ्या कामासाठी त्याच्याकडे एक वगेळा प्रोग्राम असतो. तो प्रोग्राम 
उघडून आपण सांगणकाकडून ते काम करून घेऊ शकतो. म्हणून तो हरकाम्या. प्रोग्रामबरहुकूम काम 
करण्यािी मके्तदारी आचण चजम्मेदारी कारभारी डब्याच्या आतील प्रोसेसर चिपिी असते. 
 

या हरकाम्याला आपण नेहमी नेहमी जे काम साांगणार असू त्या त्या प्रोग्रामिी खूणचिते्र 
डेस्कटॉपवर ठेवायिी म्हणजे सांगणक सुरू केल्या केल्या त्या कामाांिी खूणचिते्र आपल्याला समोर 
चदसतात. चतथे माउस नेऊन डबल न्स्कक्लक केले की तो प्रोग्राम सुरू होतो. 

 
सांगणकातील हाडशवअेरला मराठीत जडवस्तूप्रणाली म्हणता येईल. ही सांगणकातील यांत्र, तर 

प्रोग्राम म्हणजे सांगणकािे तांत्र. 
 
आपण नवा सांगणक घेतला की साधारणपणे सांगणकावर वारांवार करतो ती कामे अशी—  

 
० लेखनकाम करण्यासाठी वडश या प्रोग्रामच्या खूणचित्रावर–डबल न्स्कक्लक  
 
० गाणां ऐकण्यासाठी चमचडया प्लेयर या प्रोग्रामच्या खूणचित्रावर 
 
० चित्र काढण्यासाठी पेंट ककवा फोटोशॉप प्रोग्रामवर 
 
० इांटरनेटने पत्र पाठवणे ककवा आलेली पत्र उघडून वािण्यासाठी फायरफॉक्स ककवा इांटरनेट 

एक्सप्लोअररवर 
 
० सारणी ककवा िाटश तयार करण्यासाठी एक्सेल ककवा तत्सम प्रोग्रामच्या खूणचित्रावर 
 
० काही फाइली खूप मोठ्या झाल्या तर त्याांना करकिून बाांधून त्याांिा आकार छोटा करणां व 

कामाच्या वळेी पुन्हा उघडणां–यासाठी चझप–अनचझप या खूणचित्रावर 
 
० माय डॉक्यूमेंट्स नावाच्या खूणचित्रावर डबल न्स्कक्लक केले की त्यातील सवश फाइलींिी यादी 

आपल्यासमोर येते. आपल्या जुन्या फाइली पाहण्यासाठी हे करावे. 
 
० एक्सप्लोअर—सांगणकात ही महत्त्वािी सोय आहे चजिा वापर पटकन चशकून घेतला पाचहजे. 

स्टाटशवर राइट न्स्कक्लक करून चदसणाऱ्या यादीतील एक्सप्लोअर हे बटण न्स्कक्लक केले ककवा माय कम्प्युटर 



 
 

          

या खूणचित्रावर डबल न्स्कक्लक केले तर कम्प्युटरमध्ये कुठे कुठे काय काय आहे ते सवश चदसते. हाडशचडस्किे 
चकती कप्पे पाडले आहेत, व कोणत्या कप्प्याांत चकती व कोणत्या फाइली आहेत ते एकत्र ककवा एकएकटे 
पाहता येते तसेि फाइली व फोल्डसशिा आकार चकती मोठा आहे तेही बघता येते. 

 
० स्टाटश नावाच्या खूणचित्रािा वापर–? 

 
ही गमतीिी गोष् आहे. सांगणक तर सुरू झालेलाि असतो. पण स्टाटशच्या खूणचित्रावर डबल 

न्स्कक्लक केले की इतर बरीि खूणचिते्र चदसतात आचण त्याति शवेटी शट–डाऊन हे खूणचित्र असते. 
त्यावर डबल न्स्कक्लक केले की सांगणक स्वतःला बांद करू लागतो. जसा सांगणक सुरू होण्यासाठी एखादां 
चमचनट वळे द्यावा लागतो. तसेि सांगणक बांद होण्यासाठी पण एखादां चमचनट लागतां. तो बांद झाला की 
पडद्यावर सांकेत चमळतो. मगि चवजेिी बटणां बांद करावी. आधी करू नये. 

 
० सिश नावाांच्या खूणचित्रावर डबल न्स्कक्लक केले की एक चखडकी आपल्यासमोर येते. आपल्याला 

एखादी फाइल नेमकी कुठे आहे हे आठवत नसेल तेव्हा या चखडकीत त्या फाइलिे नाव चलचहले ककवा 
त्याांतील काही अक्षरे चलचहली की सांगणक शोधून साांगतो फाइल कुठे आहे. 

 
०सांगणकाकडे एक किराकुां डी–चरसायकल चबन पण असते. आपण चडलीट म्हटलेल्या सवश 

फाइली या चरसायकल चबनमधे टाकल्या जातात. त्या खूणचित्रावर डबल न्स्कक्लक करून आपण त्या 
फाइलींिी यादी पाहू शकतो–एखादी फाइल चरस्टोअर असे साांगून सांगणकावर परत आणू शकतो. 
चरसायकल चबनमधील फाइलला पुन्हा एकदा चडलीट साांचगतले तरि ती सांगणकातून पूणशपणे नष् केली 
जाते, तोपयंत नाही. 

 
० यािप्रमाणे सांगणकावर न्स्कव्हचडओ बघणे, न्स्कव्हचडओ तयार करणे, व्हायरस इन्फेक्शन पासून 

वािवणे, वबे पेज तयार करणे, चित्र बघणे, याांसारखी कामां केली जातात.  
 
हे सगळां काम सोपां करण्यासाठी त्या त्या प्रोग्रामिी खूणचित्र डेस्कटॉपवर आणनू ठेवली की 

नवख्या माणसाला प्रारांचभक तयारीवर फार मेहनत न घेता सरळ कामाला सुरुवात करता येते. 
 
आपण खूपसे प्रोग्राम सांगणकावर ठेवतो व नांतर ते वापरून आपल्याला हव्या त्या फाइल्स तयार 

करतो आचण सांगणकाांत साठवनू ठेवतो. हे एका उदाहरणातून समजून घेऊया. आपल्याजवळ चलखाणािां 
खूप साचहत्य असतां – पेन, पेन्स्कन्सल, रबर, कागद. ही सवश उपकरणां आहेत – सोय उपलब्ध करून देणारी. 
ही वापरून आपण हव े तर कागदावर एखादी छान गोष् चलहू शकतो, आचण हव े तर केलेल्या खरेदीिा 
चहशोबपण चलहू शकतो. असे खूप काही चलहून झाल्यावर कुठे काय चलचहले ते कळाव े म्हणून प्रत्येक 
चलखाणाला एक शीषशक देतो. चशवाय ते चलखाण ज्या चवषयािे असेल त्या चवषयािे एखादे लेबल पण 
चलखाणाला लावतो – हेतू हा की ते पटकन वगेळे ओळखता व शोधता यावे. सांगणकाांतदेखील ही पद्धत 
वापरतात. आपण जो जो प्रोग्राम वापरून फाइली तयार करतो त्या त्या प्रोग्रामिे लेबल त्या फाइलींना 
चदलेल्या नावापुढे चिकटवले जाते. 

 
–वडश हा कायशक्रम वापरून केलेल्या फाइलला .doc हे लेबल चिकटते. 



 
 

          

–कोणत्याही चझप केलेल्या फाईल पुढे .zip हे लेबल चिकटते. 
 
–पेंट वापरून काढलेल्या चित्राच्या फाइलला .bmp ककवा .jpg ककवा .gif हे लेबल चिकटते. 

चकती सूक्ष्म वणशन जपून ठेवायिे आहे त्याबरहुकूम आपण लेबलिी चनवड करतो. 
 
–फाइलमधे काही बदल केला जाऊ नये यासाठी pdf फाइल केली असल्यास त्याला .pdf हे 

लेबल चिकटते. 
 
–एक्सेल प्रोग्राम वापरून सारणी केली असल्यास .xIs 
 
–साधे नोटपॅड वापरून काही चलचहले असल्यास .txt 
 
–पॉवर पॉइांट हा कायशक्रम वापरून एखादे पे्रझेंटेशन तयार केले असल्यास त्याला .ppt 
 
–इांटरनेटवर टाकण्यासाठी webpage तयार केले असल्यास त्याला .html 
 
अशा प्रकारे लेबल्स चिकटवली जातात. 
 
Explore ककवा Search वापरून सवश फाइलींिी यादी बघताना आपल्याला पयाय असतो. 

आपल्याला हव्या त्या क्रमाने फाइली लाव असे सांगणकाला साांगता येते. कधी लेबल्सप्रमाणे, कधी ज्या 
तारखाांना फाइली तयार झाल्या त्याप्रमाणे, तर कधी कोणत्या कप्प्याांत जपून ठेवल्या आहेत त्याप्रमाणे क्रम 
लावनू मागता येतो. तसेि फाइल शोधताना आपण साांगू शकतो की फक्त अमुक लेबलच्या फाइलींमधे 
शोध. 

 
अशा प्रकारे फाइलींिे क्रम उलट–सुलट करून अधूनमधून एकदा सवश फाइलींिी नाव ेवािण्यािी 

सवय िाांगली असते. त्यामुळे आपण जुन्या चनरुपयोगी फाइल्स काढून टाकू शकतो. 
 
मेनू–बारवर फाइलच्या सब मेनूमध्ये अगदी खाली आपण नुकत्याि हाताळलेल्या िार–सहा 

फाइलींिी नाव ेअसतात. त्यामुळे त्याांच्या सांबांधाने काम करायिे असेल तर त्याांना दुसरीकडे शोधाव ेलागत 
नाही. 
--------------------------------------------------------------------------------- 

 
मराठी सांगणक शब्दकोषासाठी मला सुिलेले व न सुिलेले शब्द 

 
Computer – सांगणक 
 
Hardware – जड – वस्तू–प्रणाली 
 
Software – आज्ञावली 



 
 

          

Application Software – उपयोचजत आज्ञावली 
 
Hard Copy – मुचद्रत प्रत 
 
Soft Copy – ? 
 
CPU – कारभारी डबा 
 
digital –? 
 
analogue –? 
 
Monitor, Screen – पडदा, पाटी 
 
Mouse –उांदीर, 
 
Keyboard – कळपाटी, कळफलक 
 
Typewriter िी  key – खीळ 
 
Folder – सांचिका, सांदूक 
 
Zip – आवळणे, गठ्ठा बाांधणे, UnZip – गठ्ठा उघडणे 
 
डेस्कटॉप – लेखन–पाटी, पाटी 
 
लॅपटॉप–? 
 
इांटरनेट – (महाजाल) 
इांरानेट – अांतजाल 
 
Icon – खूणचित्र 
 
Processor – चवविेक 
 
Hard Disc – सांग्राहक 
 
pdf – ? 
 



 
 

          

Click – चटिकवा 
Double Click –चटकचटकवा 
 



 
 

          

भाग ९ सगंणक म्हणजे कपाट 
 
                            
 
                   –फ    =       ; फ     =       ;           =       ;        = 
      . 
 
      कपाटात बरेि कप्पे असतात आचण आपण त्यामध्ये आपल्या सोयीने वगशवारी करून वस्तू ठेवतो. 
त्यातला एखादा कप्पा आपण कुलूपबांदपण करून ठेवतो. चशवाय कपाटात आपण काही गाठोडी बाांधून 
ठेवतो व प्रत्येक गाठोड्यात बऱ्याि गोष्ी असतात. सांगणकावर तेि करायिे असते. 
 

यासाठी सांगणकावरील प्रोग्राम, फाइली आचण फोल्डर या तीन गोष्ी समजावनू घेऊ या. प्रोग्राम हे 
काही तज्ज्ञ मांडळींनी चवकचसत केलेले तांत्र असते व खास-खास कामाांसाठी खास प्रोग्राम करतात. तसेि 
खूपसे स्टॅण्डडश प्रोग्रामही आहेत. याांिा वापर करून आपण जी कामे करतो त्यातून वगेवगेळ्या फाइली 
(धाचरका) तयार होतात. त्याांना एकत्र ठेवायिे असेल तर सांगणकाांत एखादे फोल्डर (सांचिका) तयार 
करायिे आचण हव्या त्या फाइली त्याांत ठेवायच्या. 

 
सांगणकािा कारभारी डबा म्हणजेि प्रोसेसर बॉक्स आपण उघडून बघत नाही. हाडशवअेर चशकणारे 

ककवा चशकलेले चवद्याथी बघतात. (तसां आपणही बघू शकतो म्हणा, कारण चनव्वळ एका स्कू्र ड्रायव्हरने 
डब्यािे बाजूिे दार उघडता येते) त्याच्या आत वगेवगेळी कामां करण्यासाठी वगेवगेळ्या पीसीबी (कप्रटेड 
सर्मकट बोडश) वर चिप्स, सर्मकट्स वगैरे वगैरे असतात. त्यातला सवांत प्रमुख भाग म्हणजे काम 
करण्यासाठी मेंदू–म्हणजे प्रोसेसर चिप. या मेंदूला स्वतःच्या कामामधील तात्पुरती माचहती साठवायला 
लागणारी पाटी म्हणजे रॅम (RAM) आचण कामाच्या फाइली कायमस्वरूपी जपून ठेवण्यासाठी लागतो ती 
हाडश चडस्क. ही हाडश चडस्क म्हणजेि कपाट. प्रोसेसरला चवविेक आचण हाडश चडस्कला सांग्राहक असे छान 
मराठी शब्द वापरता येतील. 

 
आपण सांगणक चवकत घेतानाि आपल्याला चकती मोठी हाडश चडस्क घ्यायिी ते ठरवतो. जेव्हा 

चवके्रत्यािा इांचजचनयर आपल्याला सुरुवातीिे सेकटग करून देत असतो, तेव्हाि त्याला हाडश चडस्किे दोन 
ककवा तीन भाग करायला साांगायिे. या भागाांना C, D, E, अशी नावां देण्यािी पद्धत असून C drive मधे सवश 
प्रोग्राम ठेवण्यािी पद्धत आहे. त्याच्यात कधीकधी चबघाड होतो. अशावळेी सी–ड्राईव्ह पूसून टाकायिा. 
सवश स्टॅण्डडश प्रोग्राम्सच्या प्रमाणभतू सीडी बाजारात चमळतात. त्यावरून पुन्हा सवश प्रोग्राम्स सी–ड्राईव्हवर 
आणून बसवता येतात म्हणजेि चरलोड करता येतात. मात्र आपण केलेल्या कामाांच्या फाइली C drive वर 
न ठेवता D drive वर ठेवायच्या, म्हणजे सी–ड्राईव्ह पुसला तरी फाइली सुरचक्षत राहतात. 

 
माय डाक्यूमेंट हे सी–ड्राईव्हवर असते. आपण नव्या केलेल्या फाइली चतथेि ठेवल्या जातात. 

म्हणून मधूनमधून त्या फाइली डी ड्राईव्हवर नेऊन ठेवल्या की सुरचक्षत राहतात. 
 
कपाटात आपण कधीकधी एकाि चवषयाच्या खूपशा गोष्ी एका गाठोड्यात बाांधून ठेवतो व हवां 

तेव्हा ते गाठोडि हलवतो. तोि प्रकार सांगणकात करता येतो. सांगणकाला नवी सांचिका–न्यू फोल्डर 



 
 

          

उघडायला साांगायिे आचण हव्या त्या फाइली ककवा इतर सांचिका त्यात नेऊन ठेवायच्या. त्या सांचिकेला 
आपल्या सोईिे नाव द्यायिे. अशी ही सांपूणश सांचिका गाठोड्यासारखी फक्त एका सूिनेने दुसऱ्या ड्राईव्हमध्ये 
नेऊन ठेवता येते. म्हणजे प्रत्येक फाइल न फाइल उिलून ठेवावी लागत नाही. 

 
इांटरनेटिारे फक्त फाइली पाठचवता येतात. सांचिका पाठवता येत नाही. मात्र सांचिकेला Zip केले 

की त्यािी एक चझप फाइल तयार होते–ती इांटरनेटवर पाठवता येते. ज्याला चमळेल त्याने आपल्या 
सांगणकावर ती फाइल उतरवनू घ्यायिी आचण अनचझप करायिी (म्हणजे गाठोडे उघडायिे) की त्या सवश 
फाइली िुटकीसरशी त्या सांगणकावर उपलब्ध होतात. 

 
अजून एक महत्त्वािी बाब–कपाटात आपण एखाद्या छोट्या कप्प्याला कुलूप लाव ूशकतो ककवा 

पूणश कपाटालाि. तसेि आपण एखाद्या फाइलीला, ककवा फोल्डरला ककवा ड्राईव्हला ककवा पूणश 
सांगणकालाि कुलूप लाव ू शकतो. त्या कुलूपाच्या चकल्लीला पासवडश (गुप्तशब्द) म्हणतात. तो पासवडश 
चदल्याचशवाय कुणालाही ती फाइल उघडता येत नाही. या आचण अशा इतर बऱ्याि पद्धती वापरून 
सांगणकावरिे काम गोपनीय व सुरचक्षत ठेवले जाऊ शकते. 

 
सामान्यपणे आपल्याला एवढी सुरक्षा बाळगण्यािी गरज नसते. मात्र चजथे बँकाांिे व्यवहार होतात, 

गोपनीय कागद साठवावयािे असतात, ककवा चजथे एखाद्या फॅक्टरीिे उत्पादन क्षणोक्षणी सांगणकाने 
कण्रोल करतात, चतथे अशी सुरक्षा अत्यावश्यक असते. 
--------------------------------------------------------------------------------- 

नव ेफोल्डर— 
 
सांगणकात नव ेफोल्डर कसे उघडायिे? तर पडद्यावरील चरकाम्या जागेत कुठेही राईट न्स्कक्लक 

केले की जो सब–मेनू उघडतो त्यामध्ये न्यू या शब्दावर उांदीर न्यायिा–की आपल्याला फोल्डर असा 
पयाय चदसतो, चतथे चटिकवले की एक New folder तयार होऊन समोर चदसते. या सांचिकेला हव ेते नाव 
देऊन टाकायिे व नांतर आपल्याला हव्या त्या धाचरका (फाइली) या सांचिकेत आणून ठेवायच्या. 

 
सव्हशर— 
 
कामाच्या सोईसाठी आपण खूपसे सांगणक एकत्र जोडू शकतो. ते एकाि इमारतीत असतील तेव्हा 

जोडणीच्या पद्धतीला लॅन(LAN–Local Area Network) म्हणतात आचण खूप लाांब–लाांब–इतर शहरात, 
इतर देशात, ककवा शहराच्या चवरुद्ध टोकालाही असतील तेव्हा जोडणीच्या पद्धतीला वनॅ (WAN–Wide 
Area Network) म्हणतात. 

 
या देन्ही प्रांसगी जोडलेल्या सगळ्या सांगणकाांमधून एखाद्याला मुख्य सांगणक असे ठरवले तर 

कामात खूप सोय होते. अशा प्रमुख नेमलेल्या सांगणकाला सव्हशर म्हणतात. 
 



 
 

          

भाग १० सगंणक म्हणजे सुपर संदेशवाहक 
 
         इांटरनेटिारे जगभर फाइली पाठचवण्यािा शोध १९८३ मध्ये लागला. त्यासाठी आधीच्या तीन 
शोधाांिी मोठी मदत झाली. 
 

पचहला खूप आधीिा शोध लाउडस्पीकरिा – म्हणजेि आपण बोललेला आवाज इलेन्स्कक्रक 
चसग्नलमधे बदलता येतो हा तो शोध. या उपकरणाला मायक्रोफोन म्हणतात. मग तो इलेन्स्कक्रक चसग्नल 
मोठा करायिा आचण पुन्हा त्यािे रूपाांतर आवाजात करून हा मोठा आवाज लोकाांना ऐकवायिा. 

 
१८८५ च्या आसपास जगदीशिांद्र बोस व माकोनी या वैज्ञाचनकाांनी दुसरा शोध लावला. रेचडयो 

तरांगाांच्या साहाय्याने एका जागेवरून दुसरीकडे आवाज ककवा सांदेश पोिवण्यािां तांत्र त्याांनी शोधलां  होतां. 
त्यातूनि पुढे रेचडयोिा जन्म झाला. रेचडयोसाठी प्रसारण करणाऱ्या आकाशवाणी कें द्राांवरून चतथले 
कायशक्रम रेचडयो तरांगाच्या साहाय्याने अवकाशात पाठवतात. त्यािवळेी आपण आपला रान्स्कन्झस्टर टू्यन 
केला असेल तर तो या रेचडयो तरांगाांना पकडतो, आचण मूळ कें द्रावर िालणारा कायशक्रम आपल्याला 
जसाच्या तसा ऐकवतो. पण तो क्षण चनघून गेल्यावर आपण तो कायशक्रम ऐकू शकत नाही. म्हणूनि 
आकाशवाणी कें द्रावर सहा वाजता लागणारा कायशक्रम आपण सात वाजता ऐकू शकत नाही. याला चरयल 
टाइम ककवा ऑन–लाईन ॲप्रोि म्हणजे “ज्या च्या त्या क्षणाला” असे नाव आहे. (हुशार लोकाांनी त्यावर 
तोडगा काढलाि–की सहा वाजता लागलेला कायशक्रम कुणाला तरी रेकॉडश करून ठेवायला साांगायिे 
आचण मग तो सावकाश ऐकायिा.) 

 
तसेि या पद्धतीला ‘ब्रॉडकास्ट पद्धत’ असे नाव आहे. कारण कें द्रावरील रान्सचमशन ताबडतोब 

दाहीचदशात पसरते आचण कुणीही ते ऐकू शकतो. सवांसाठी खुले! 
 
त्याच्या थोडे आधी म्हणजे १८७६ मधे अलेक्झाांडर ग्राहम बेल (Alexander Graham Bell) ने 

टेचलफोनिा शोध लावला होता. त्यामध्ये एका यांत्रावर बोललेले स्वर लगेि इलेन्स्कक्रक चसग्नलमध्ये 
बदलतात, आचण टेचलफोनच्या तारेतून दुसऱ्या टोकाला ककवा लाांबच्या गावाला पोितात. चतथल्या 
चरसीव्हरमध्ये ते पनुः स्वराांच्या रूपाने चतकडच्या माणसाला ऐकू येतात. हेदेखील ऑन–लाईनि असते. 

 
यात महत्त्वािा मुद्दा असा की फोनवरील सांदेशवहन एका चवचशष् फोन नांबरवरून दुसऱ्या चवचशष् 

फोन नांबरवरि जाऊ शकते–ते सवांना खुले नसते कारण ते ब्रॉडकास्ट पद्धतीने नसते. सांदेश 
पाठवणाऱ्यािा पत्ता (म्हणजे फोन नांबर) माहीत असतो आचण ज्याला पाठवायिे त्यािापण फोन नांबर 
साांगावा लागतो. याला point to point सांदेशवहन म्हणतात. 

 
फोनिे सांदेशवहन जगभर जाणे गरजेिे असल्याने गेल्या शांभर–सव्वाश े वषांत समुद्रातून, 

जचमनीखालून, जचमनीवरून असे ताराांिे जाळेि जगभर चवणले गेले. त्यासाठी अल्युचमचनयमच्या तारा, 
ताांब्याच्या तारा यासोबत कािेच्या तारा – ऑचप्टक फायबरिा वापर करण्यात आला. ऑचप्टक फायबरिी 
क्षमता व त्यातील सांदेशवहनािा वगे इतर ताराांपेक्षा चकत्येक हजारपट अचधक असतात. असे ताराांिे जाळे 
चवणणाऱ्या कां पन्या जगातील अचत श्रीमांताांच्या यादीत असतात. सांगणकासाठीदेखील याि तारा वापरल्या 
जातात. 



 
 

          

यावरून आपल्या लक्षात येईल की, सुरुवातीच्या काळापासून सांदेश पाठचवणाऱ्या दोन तऱ्हा 
चवकचसत झाल्या. एका चवचशष् पत्त्यावरून दुसऱ्या पत्त्यावर सांदेश पाठचवणे – जो फक्त त्याि व्यक्तीला घेता 
येईल अशी एक पद्धत. फार पूवीपासून िालत आलेली टपाल खात्याने पत्र पाठचवण्यािी पद्धत याि 
प्रकारिी होती हे तुमच्या लक्षात आले असेलि. मात्र टपालाला पोिायला वळे लागतो ही गैरसोय, तर 
येणारे पत्र हे ऑफ–लाइन म्हणजे ज्याला चमळाले त्याने त्याच्या सोईने थोडाफार उशीर करून वािलेले 
िालते, ही मोठी सोय. ते त्याने वािले की नाही हे कळायला मागश नसतो ही गैरसोय. 

 
दुसरी तऱ्हा म्हणजे ब्रॉडकास्ट मेथडने एकाि वळेी कोण्या एका सांपूणश के्षत्रात ऐकता येईल अशा 

पद्धतीने सांदेश प्रसाचरत करणे. रेचडयो ककवा दूरदशशनवरून येणारे सांदेश ब्रॉडकास्ट पद्धतीिे म्हणजे 
कुणीही ऐकाव े असे असतात. ही सोय – पण ऑन लाइन, म्हणजे ज्या क्षणी ते पोहोितात त्याि क्षणी 
ऐकाव ेलागतात ही गैरसोय. 

 
सांगणकात या दोन्ही सोईांिा मेळ घातलेला आहे. जाणारी ईमेल टेचलफोनच्या ताराांमधून जात 

असल्याने लगेि पोहोिते. ती point to point पद्धतीिी असते, म्हणजे ज्याच्या पत्त्यावर ईमेल पाठचवली 
त्यालाि ती चमळते, मात्र सोईने केव्हाही वािता येते. मोबाईल वरील SMS मधेसुद्धा हीि सोय असते पण 
त्याांत छोटेसे सांदेशि पाठवता येतात. ईमेलिा प्रवास बव्हांशी तारेतून, क्वचित थोडे अांतर रेचडओ तरांगाच्या 
माध्यमातून व कधीकधी सटेॅलाइटच्या माध्यमातून होतो. मोबाईलिे सांदेशगमनदेखील point to point 
असते. मात्र टेचलन्स्कव्हजनिे सांदेशगमन ब्रॉडकास्ट पद्धतीने असते. 

 
सांगणकावरून वाईड एचरया नेटवकश िारे लाांबवर फाइली पाठचवण्यािी सुचवधा १९८३ मधेि आली. 

मात्र सामान्य माणसाांना सोपेपणाने इांटरनेट वापरणे १९९५ पासून शक्य झाले. 
 
 



 
 

          

भाग ११ सगंणक म्हणजे माहहतीचा खहजना 
 
अथात इांटरनेटवरून सिशने माचहती घेण्यािे तांत्र 
 
      म्हणजे माचहतीिा खचजना कसा बनतो ते पाहूया. ईमेलिे सांदेशवहन point to point असले तरी 
प्रगत तांत्रज्ञानािा वापर करून गूगल, याहूसारख्या कां पन्याांनी अशी सुचवधा चनमाण केली ज्यािारे आपण 
अवकाशाांत आपल्या स्वतःिा एक माचहतीिा ढग तयार करू शकतो व तो चतथे कायमपणे राहतो. त्याांतील 
माचहती गद्य, पद्य, चित्र, गाणी, न्स्कव्हचडयो अशा सवश प्रकारिी असते. यासाठी आपल्याला अवकाशाांतील 
जागाांिे चनयोजन करणाऱ्या तसेि ढग तयार करण्यािी सुचवधा देणाऱ्या अशा दोन्ही कां पन्याांकडे पैसे भरून 
रचजस्रेशन कराव ेलागते. त्या कां पन्या आपल्या ढगासाठी एक पासवडश व एक पत्तादेखील देतात. इतराांना 
हा पत्ता गाठून चतथे चलचहलेली माचहती वािता येते ककवा आपण परवानगी देऊ त्याप्रमाणे इतरही काही 
कामे करता येतात. पासवडश वापरून आपण आपल्या माचहतीत फेरबदल करतो. म्हणून आपल्या ढगािा 
पत्ता इतराांना मुक्तहस्ते द्यायिा पण पासवडश द्यायिा नाही. आपला ढग छोट्या आकारािा असेल (सुमारे १ 
चगगाबाइटपेक्षा लहान) व वैयचक्तक स्वरूपािा असेल तर चकत्येक कां पन्या एखादा ढग फुकटही देतात. 
 

या ढगाांमधे सांगणकाच्या भाषेत वबेसाईट, ब्लॉग साईट ककवा पोटशल असे प्रकार आहेत. गूगल, 
याहू याांिे स्वतःिे असे ढग तर आहेति चशवाय ते इतराांच्या ढगाांिे प्रबांधन पण करतात. त्यामुळे त्याांना 
सवांिे सवश ढग व त्यातील माचहती पाहता येते. या सुचवधेिा वापर करून त्याांनी पुढिा टप्पा म्हणजे 
स्वतःिी सिश इांचजन्स तयार केली. म्हणून जर कोणी गूगल सिशवर भारत हा शब्द टाइप केला तर ज्या ज्या 
ढगाांवर, ज्या ज्या माचहतीच्या पानावर भारत हा शब्द आला असेल त्या सवश पानाांिी एक यादीि आपल्या 
समोर ठेवली जाते. आजि मी गूगल सिशवर भारत हा शब्द टाइप केल्यावर सांगणकाने मला दाखवले की, 
सगळ्या माचहती–ढगाांवर चमळून एकूण एक कोटी दोन लाख पानावर भारत हा शब्द आढळतो व ती यादी 
शोधून माझ्यासमोर ठेवायला गूगलला फक्त ०.२१ सेकां द लागले. यातील ज्या पानावर आपण चटिकऊ 
(न्स्कक्लक करू) त्या पानावरिी माचहती वािता येईल. 

 
यावरून आपल्याला कळेल की सांगणक उघडून त्यावर इांटरनेट सुरू करून गूगल सिश उघडले 

तर माचहतीच्या एका अफाट जगाांत नेणारी चखडकी आपल्यासमोर उघडते. आपण केवळ हवा असलेला 
चवषय त्याांत चलहायिा की क्षणाधात माचहती चमळते. त्यात वृत्तपत्रातील माचहती असते, काही अख्खे 
वृत्तपत्रि असते. चकत्येक लेखक आपले सबांध पुस्तकच्या पुस्तक स्वतःच्या माचहती–ढगाांवर टाकून 
ठेवतात. ते आपण वािू शकतो. प्रश्न चविारू शकतो. चमत्रमांडळ स्थापन करू शकतो.  

 
तर मग िला आचण तयार करा आपापले माचहतीिे ढग आचण कळू द्या जगभराला तुमिे चविार. 
 
माचहतीच्या ढगासाठी ज्ञानढग हा शब्द कसा वाटतो? 
 



 
 

          

भाग १२ सगंणक म्हणजे अफलातून गहणत 
 
                    decimal system =          ; binary system =          . 
 
      म्हणजे एक युचक्तबाज जादूगार असतो, कारण त्याच्याकडे एक मेंदू असतो वगैरे ठीक आहे. पण 
हा मेंदू येतो कुठून? आचण माणसाकडे मेंदू असतो या वाक्यािा नेमका अथश काय? मेंदूमुळे काय होते? 
 

मेंदूमुळे आपल्याला वगेवगेळ्या वस्तूांिे वगेळेपण ओळखता येते आचण त्यामुळे आपण पुढे काय 
कराव े हे ठरवता येते. वगेवगेळ्या रांगाांिे वगेळेपण, आवाजाांिे, स्पशांिे, वासाांिे आचण िवींिे वगेळेपण, 
आपण ओळखू शकतो. याहून महत्त्वािे म्हणजे मानवी उत्क्राांती होत असताना माणसािा मेंदू कधीतरी 
आकडे मोजायला चशकला. या घटनेला काही हजार वष े झाली असावीत. मानवाला आकड्याांिा शोध 
लागला तेव्हा कदाचित हातािी दहा बोटे त्याच्यासमोर असतील. 

 
ज्याांनी कुणी अांकाांिा शोध लावला त्याांिी कल्पनाशक्ती अफाटि म्हणावी लागेल. त्याांनी १ ते ९ हे 

आकडे तर कल्पकतेने माांडलेि चशवाय शून्य या अफलातून आकड्यािी पण य़ोजना केली.१ ते ९ हे आकडे 
एकापेक्षा एक ज्येष्ठ – मोठे असतात, त्यानांतर एका वतुशळािी िक्कर मारून आल्याप्रमाणे पुनः १ वर यायिां, 
आचण यावळेी एक वतुशळ पूणश झाल्यािा सांकेत म्हणनू जोडीला शून्य (०) पण आणायिां, असा २ आकडी 
अांक तयार करायिा. या सगळ्याला काय चदव्यदृष्ीि लागली असेल. मग एकावर एक ११, एकावर दोन 
१२ असां करत करत एकावर नऊ १९ पयंत आले की पढेु २ वतुशळ पूणश झाल्यािा सांकेत म्हणून दोनवर शनू्य 
२०, त्यापुढे ३ वर शून्य तीस................ ही चदव्य जादू ज्याला सगळ्यात आधी समजली तो आनांदाने 
चकती नािला असेल? अथशवशवदेाच्या काही सूक्ताांमधे अशा पद्धतीने आकडे समजून व चशकून घ्यावते असे 
वणशन चदले आहे. 

 
असे जेव्हा दर नऊ आकड्याांनी एक वतुशळ पूणशत्वाच्या जवळ येऊन पुढला आकडा चलचहण्यासाठी 

शून्य वापरले जाते, तेव्हा अांक चलचहण्याच्या या पद्धतीला दशमान ककवा दशाांश पद्धत असे म्हणतात. एक ते 
नऊ या आकड्याांना मूळाांक असे म्हणतात. आचण हा शोध आपण भारतीयाांनी चकत्येक हजारो वषांपूवी 
लावला होता. त्यातूनि पुढे गचणत शास्त्र जन्माला आले. गचणत ककवा गणना करता येणे म्हणजे मेंदूला 
अफाट िालना. 

 
आता अशा जगािी कल्पना करूया चजथे मूळ आकड्याांिी सांख्या अगदीि कमी आहे. फक्त एकि 

मूळ आकडा आहे. तो झाला की पुढल्या आकड्यासाठी पुन्हा शनू्यािी जोड घ्यावी लागते. अशा जगात १ 
हा आपल्या १ सारखाि चलचहला जाईल. पण २ नावािा आकडा नसेल, त्याऐवजी १ व जोडीला शून्य 
म्हणजे १० असे चलहाव ेलागेल. याला दहा असे वािू नका  – गोंधळ होईल, त्याऐवजी एक–शून्य असां 
वािा. आता त्यापढुिा आकडा एक–एक असा चलचहला जाईल. आचण त्यापुढिा चलचहण्यासाठी पुन्हा 
शून्यािी जोड घेऊन एक–शून्य–शून्य असे चलहाव ेलागेल. अशा जगात आपले आकडे कसे चलचहलेले 
चदसतील ते पाहूया. 

 
  १ – १ 
  २ – १० 



 
 

          

  ३ – ११ 
  ४ – १०० 
  ५ – १०१ 
  ६ – ११० 
  ७ – १११ 
  ८ – १००० 
  ९ – १००१ 
१० – १०१० 
११ – १०११ 
१२ – ११०० 
१३ – ११०१ 
१४ – १११० 
१५ – ११११ 
१६ – १०००० 
 
अशा या आकड्याांनी आपल्याला बेरीज, वजाबाकी, गुणाकार, भागाकार करता येईल का? हो 

करता येतो–आचण ते गचणत सोडवताना धमाल गांमत येते. तसां ते खूप सोप्पां असतां. उदाहरणादाखल एक 
करूनि पाहूया. 

 
                                

      
1101 = 13 
+111 = +7 
10100 = 20 
   
1101 = 13 
-111 = -7 
110 = 06 
 
आकडे माांडायच्या या पद्धतीला चिअांश पद्धत (binary) असे म्हणतात. 
 
आपण दशाांश पद्धतीिी उजळणी केली आचण चिअांश पद्धत समजावनू घेतली. आता फुली–

गोळ्यािी एक गांमत पाहूया. समजा माझ्याकडे फुली ककवा गोळे असलेली खूप लेबल्स आहेत पण वस्तूांवर 
एका वळेी एकि लेबल चिकटवायिे आहे. तर या लेबलाांकडे बघून मला फक्त x आचण 0 असे दोनि प्रकार 
ओळखता येतील. मात्र मी एका वळेी दोन लेबल चिकटवायिी असे ठरवले तर मला xx, x0, 0x, 00 असे 
िार प्रकार ओळखता येतील. 

 
एका वळेी तीन लेबल्स वापरून िालत असेल तर आठ प्रकार ओळखता येतील— 
 



 
 

          

xxx, xx0, x0x, x00, 0xx, 0x0, 00x, 000 
यािे सूत्र आपण चलहू शकतो... 
 
एका वळेी १ लेबल वापरले तर ओळखता येणार – २ प्रकार 
 
एका वळेी २ लेबल वापरली तर ओळखता येणार – ४ प्रकार 
 
एका वळेी ३ लेबल वापरली तर ओळखता येणार – ८ प्रकार 
 
एका वळेी ४ लेबल वापरली तर ओळखता येणार – १६ प्रकार 
 
एका वळेी ८ लेबल वापरली तर ओळखता येणार – २५६ प्रकार 
 
एका वळेी १६ लेबल वापरली तर ओळखता येणार – ६५५३६ प्रकार. 
 
या खेळािा वापर कुठे झाला असेल? तार खात्यात. ते करणारा वैज्ञाचनक होता मोसश. त्याच्या 

कसगल–वायर टेलीग्राफी या पद्धतीत एका तारेतून तो दोनि तऱ्हेिे चसग्नल पाठव ू शकत होता. एक 
छोट्या वळेेिा आचण एक मोठ्या वळेेिा, चडड् आचण डाऽऽ (ककवा डॉट . आचण डॅश -). 

 
आता फुली–गोळ्याच्या गचणतावरून आपण चशकलो की एकेका चसग्नलिा सांकेत पाठवायिा 

म्हटला तर एकूण दोन प्रकारिे सांकेत पाठवता येतील. दोन चसग्नलिी जोडी करून सांकेत पाठवायिां 
ठरवलां  तर िार प्रकारिे, तीन चसग्नलिा गु्रप केला तर आठ प्रकारिे आचण िार चसग्नलिा गु्रप केला तर 
सोळा प्रकारिे सांकेत पाठवता येतील. १६ + ८ + ४ + २ = ३० असे ३० प्रकार होऊ शकतात. 
इांग्रजीमधील अक्षरे फक्त सव्वीस. म्हणजे जर प्रत्येक अक्षरािा एक साांकेचतक गु्रप ठरवनू टाकला तर त्या 
त्या गु्रप–चसग्नलवरून ते ते अक्षर ओळखता येईल. शून्य ते नऊ या आकड्याांसाठी पाि चसग्नलाांिे गु्रप 
आचण कॉमा, फुलस्टॉप व प्रश्नचिन्हासाठी सहा चसग्नलाांिे गु्रप अशा तऱ्हेने मोसश कोडिा जन्म झाला. या 
पद्धतीने सांदेश पाठवण्यािी प्रथा इतकी रुजली की, टपाल आचण तार खात्यापकैी तार चवभाग फक्त याि 
कामासाठी होता. दुसऱ्या महायुद्धात या सांदेश यांत्राांनी मोठी कामचगरी बजावली. या मोसश कोकडगमध्ये 
कोणत्या अक्षराला कोणता गु्रप ठरवला तो तक्ता गांमत म्हणून या लेखाच्या शवेटी चदला आहे. 

 
म्हणजे दोनि वगेळे चसग्नल हातात असताना त्याांिे चनरचनराळे गु्रकपग करून त्यामधून भाषा व्यक्त 

करण्यािी युक्ती माणसाने शोधली. माझ्या मते सांगणकािा शोध लागण्याच्या चदशनेे हे पचहले पाऊल होते. 
 
याि प्रकारे समजा आपण आठ बल्बाांिी एक माळ केली. त्यातलय्ा ज्या बल्बपयंत एक वीजप्रवाह 

पोिेल तो बल्ब पेटेल, त्याला आपण १ म्हणायिां आचण ज्या बल्बपयंत वीजप्रवाह पोिणार नाही तो पेटणार 
नाही त्याला आपण ० म्हणायिां. अशी व्यवस्था केली तर त्या माळेतले कोणकोणते बल्ब पेटले, त्या 
अनुक्रमाला आपण एखाद्या ठरावीक अक्षरािी खूण ककवा अक्षरसाखळी असे ठरव ू शकतो. मोसश कोडिा 
आवाका त्याने िार चसग्नलिा म्हणजे लहान ठेवला होता व फक्त कॅचपटल लेटसश वापरून काम िालवले 
होते, त्या ऐवजी आठ बल्बाांिी माळ केली तर वरील फुली–गोळ्याांच्या गचणताप्रमाणे २५६ गु्रप चमळतील. 



 
 

          

सगळी इांग्रजी अक्षरे, चवराम चिन्ह, अांक इत्यादींना एक–एक अनुक्रम बहाल करून टाकता येईल. 
सांगणकािी प्रोसेसर चिप आठ–आठ बल्बाांच्या त्या अनुक्रमावरून ओळखेल की नेमके कोणते अक्षर 
चलहायिे आहे, आचण सांगणकाच्या पडद्यावर नेमके तेि अक्षर चलहून दाखवले. यामधील बल्बिी गरज 
माणसाला, पण यांत्राांना बल्ब नसला, फक्त वीजप्रवाह आहे का नाही तेवढे ओळखता आले तरी पुरते. मग 
कुठल्या कुठल्या तारेवर वीजप्रवाह आहे ते तपासून सांगणक ते अक्षर ओळखणार. अशा आठ सांकेताांच्या 
अक्षरसाखळीला बाइट असे नाव पडले. 

 
आठ–आठ ताराांिा जो सांि करतात, त्याला BUS म्हणतात. हल्ली आठ ताराांच्या ऐवजी सोळा, 

बत्तीस ककवा िौसष् ताराांिी BUS वापरतात. 
 
अशा रीतीने खूप मोठ्या जागेत, खूप वीज वापरून आचण आठ–आठ वीजप्रवाहाांच्या गु्रपिे सांकेत 

वापरून काम करणारे सांगणक १९४५ मध्येि उपयोगात आलेले होते. सेमीकण्डक्टरच्या शोधामुळे मोठे 
वीजप्रवाह बाद करून त्याऐवजी अचतसूक्ष्म वीजप्रवाहावर िालणारी छोटी यांत्र वापरणां शक्य झालां . 

 
म्हणजे पाहा हां, फक्त वीजप्रवाह आहे की नाही एवढ्यावरून आपण गचणती भाषेत अथश ठरव ू

शकतो. सांगणकाकडे मेंदू असतो यािा नेमका अथश एवढाि की आठ ताराांच्या गु्रपपैकी कुठे–कुठे वीज आहे 
ककवा नाही एवढां तपासून तो त्यािा भाषेतला अथश काढू शकतो. इतकां ि नाही तर त्यामधील आकडे 
ओळखून गचणत करायिे असेल तर तेही करू शकतो. 

 
आकड्याांिा शोध लावनू आचण गचणत शास्त्रात प्रगती करून माणसाने चवकासािे आतापर्यांतिे टप्पे 

गाठले. गचणत समजणारां, गचणत करू शकणारां असां यांत्र असल्यामुळेि सांगणकदेखील इतर सवश यांत्राांच्या 
तुलनेत श्रेष्ठ ठरलेला आहे. या एका गचणत चवदे्यच्या चबजातून मोठा वृक्ष वाढला आचण त्याने सांगणकामध्ये 
अिाट कामां करण्यािी अफाट क्षमता चनमाण केली. 
--------------------------------------------------------------------------------- 
–Morse code 
 

मोसशिी गोष् िटका लावनू जाणारी आहे. एक उत्कृष् चित्रकार अशी ख्याती असलेला हा माणसू 
वॉकशग्टनमधे मोठे पेंकटग करत असताना बायको दूरच्या गावी आजाराने एकाकी झुांजत मरण पावते. तेव्हा 
इतर सवश सोडून तो सांिारयांत्रणा दु्रतगामी कशी होईल या एकाि ध्येयाने पछाडतो व सन १८२५ ते १८४० 
या काळाांत कसगल–वायर टेचलग्राफी या नावाने एका तारेतून सांदेश पाठवण्यािा शोध लावतो. मोसशच्या 
लक्षात आले की तो दोनि तऱ्हेिे चसग्नल पाठव ूशकत होता. एक छोट्या वळेेिा आचण एक मोठ्या वळेेिा, 
चडड् आचण डाऽऽ (ककवा डॉट . आचण डॅश -). त्याांिेि गु्रकपग करून मोसश कोडिी रिना केली. 
 
International Morse Code 
 
1. A dash is equal to three dots. 
2. The space between parts of the same letter is equal to one dot. 
3. The space between two letters is equal to three dots. 
4. The space between two words is equal to seven dots. 



 
 

          

 
 

पुढे सन १८९० ते १९०० या काळाांत जगदीशिांद्र बोस, ह्यजेूस आचण माकोनी याांच्या प्रयोगाांमधून 
चबनतारी सांदेश यांत्राांिा (वायरलेस टेलीग्राफी) शोध लागला तेव्हा मोसशिीि कोकडग पद्धत वापरली. यामधे 
मोसशने फक्त कॅचपटल अक्षरेि वापरली हे तुमच्या लक्षात आले असेलि. चशवाय नेहमी लागणारी अक्षरां एक 
ककवा दोनि चसग्नल वापरून उदा. E साठी . T साठी – तर कमी वापराच्या Z साठी --•• असे चविारपूवशक 
ठरवले होते. 

 
मोसश कोडमधे सांदेश पाठवणारा व सांदेश घेणारा, दोन्हीं माणसे होती त्यामुळे एक अक्षर साांगनू 

सांपले, हे दशशचवण्यासाठी पॉज ही चतसरी खूण पण वापरता येत होती. सांगणकाांत मात्र दोन शब्दाांमधील 
जागा सोडण्यासाठी जो space bar वापरतात त्यालादेखील एक साांकेचतक गु्रप ठरवलेला असतो. 
--------------------------------------------------------------------------------- 

अन्स्कग्नपुराणाांत गांमत म्हणून एक चत्रअांश पद्धत पण माांडून दाखवली आहे. त्यातील आकडे असे 
चदसतील— 

 
१–१ 
२–२ 
३–१० 
४–११  
५–१२ 
६–२० 
७–२१ 
८–२२ 
९–१०० 
१०–१०१ 
११–१०२ 



 
 

          

१२–११० 
१३–१११ 
१४–११२ 
१५–१२० 
१६–१२१ 
१७–१२२ 
१८–२०० 
१९–२०१ 
२०–२०२ 
२१–२१० 
२२–२११ 
२३–२१२ 
२४–२२० 
२५–२२१ 
२६–२२२ 
२७ –१००० 
 
वगैरे. 
 
इथे चत्रअांशातील जे १०, १००, १००० हे आकडे आहेत त्याांिे मूल्य दशाांश पद्धतीत अनुक्रमे ३, ९ 

(तीनिा वगश), व २७ (तीनिा घन) आहे. गचणताच्या जगाांत अशा गमती जमती खूप आहेत. 
--------------------------------------------------------------------------------- 

वर साांचगतलेल्या ८ ताराांतील प्रत्येक चसग्नलला चबट म्हणतात, व असे ८ चसग्नल एकत्र केले की 
त्याला बाईट म्हणतात. ८ चबट (म्हणजेि एक बाईट) वापरून २५६ वगेवगेळ्या अक्षरसाखळ्या बनू 
शकतात. इांग्रजीिे काम एवढ्याने झकास भागले कारण इांग्रजीत फक्त २६ अक्षरे आहेत. त्यामुळे स्मॉल 
लेटसश, कॅचपटल लेटसश, सवश चवराम चिन्हे, आकडे, ही सगळी काही बसवता आली. इांग्रजी अक्षराांसाठी 
अक्षर–साखळ्या ठरचवण्यािे प्रमाणकीकरण (standardisation) १९६० मधेि सुरू झालेले होते. याला 
ASCII standard असे नाव पडले. इांग्रजीिी वणशमाला ग्रीक, लॅचटन, रोमन असा प्रवास करत आली आहे. 
त्याि वणशमाला घेतलेल्या आचण रोमनसोबत काही अचधक चवशषे अक्षरखुणा घेतलेल्या भाषा उदा. फ्रें ि, 
जमशन, स्वीडीश, इटाचलयन या भाषा वरील २५६ आकड्याांत बसून गेल्या. पूवश–युरोपीय देशाांत लॅचटनशी 
साम्य असणारी चसरीचलक वणशमाला वापरतात, उदा. रचशयन भाषेसाठी. त्याांिी जादा अक्षर-चिन्हे आहेत, 
ती पण बसवली. त्या सवश अक्षर-चिन्हाांिे स्टॅण्डडश कोड ठरले.  
 

Symbol Decimal Binary Symbol Decimal Binary 
A 65 01000001 a 97 01100001 
B 66 01000010 b 98 01100010 
C 67 01000011 c 99 01100011 
D 68 01000100 d 100 01100100 
E 69 01000101 e 101 01100101 



 
 

          

F 70 01000110 F 102 01100110 
G 71 01000111 g 103 01100111 
H 72 01001000 h 104 01101000 
I 73 01001001 i 105 01101001 
J 74 01001010 j 106 01101010 
K 75 01001011 k 107 01101011 
L 76 01001100 l 108 01101100 
M 77 01001101 m 109 01101101 
N 78 01001110 n 110 01101110 
O 79 01001111 o 111 01101111 
P 80 01010000 p 112 01110000 
Q 81 01010001 q 113 01110001 
R 82 01010010 r 114 01110010 
S 83 01010011 s 115 01110011 
T 84 01010100 t 116 01110100 
U 85 01010101 u 117 01110101 
V 86 01010110 v 118 01110110 
W 87 01010111 w 119 01110111 
X 88 01011000 x 120 01111000 
Y 89 01011001 y 121 01111001 
Z 90 01011010 z 122 01111010 

 
वरील सारणीत आपण पाहतो की A साठी ०१०००००१ ही अक्षर-साखळी तर a साठी ०११००००१ 

ठरली. सांगणकाच्या दृष्ीने फक्त उजवीकडून सहाव्या या एकाि चठकाणी फरक पडला. अक्षर-साखळ्या 
ठरवताना हे भान ठेवणे खूप गरजेिे असते.                                                 
         . 
--------------------------------------------------------------------------------- 
 

आठ-चबटिी अक्षर-साखळी व आठ ताराांिी बस याांिे काम छान जुळले पण इतर चकत्येक भाषाांच्या 
अक्षर-चिन्हाांना आठ-चबटिी अक्षर-साखळी पुरत नव्हती. मग १९८७ पासून जागचतक स्तरावर सोळा-
चबटिी अक्षर-चिन्हे वापराांत आली. त्यासाठी युनीकोड हे वगेळे स्टॅण्डडश जास्त उपयुक्त ठरत होते. त्यामधे 
सोळा-बीटिी अक्षर चिन्हे आठ ताराांच्या बसवर दोन टप्प्याांत पाठव ूहाही चविार झाला. 

  
जगाांत एकूण िार वणशमाला आहेत– 
 
(१) ब्राह्मी व त्यातून उद्  भवलेल्या वणशमाला ज्या भारत, मलेचशया, थायलां ड, इांडोनेचशया, चतबटे, 

श्रीलां का येथील मूळ भाषाांच्या वणशमाला आहेत. 
 
(२) िायनीज, मांगोचलयन, जपान व कोचरयन भाषेिी वणशमाला. 



 
 

          

(३) अरेचबक, फारसी या भाषाांच्या वणशमाला. 
 
(४) ग्रीकमधून उद्  भवलेल्या ककवा त्या सदृश लॅचटन, रोमन, चसरीलीक इत्यादी युरोपीय 

वणशमाला. 
 
पचहल्या तीन वणशमालाांसाठी २५६ अक्षर-चिन्ह अपुरी पडत होती. सोळा-चबटाांिी अक्षर-साखळी 

वापरली तर ६५५३६ प्रकारिे सांकेत उपलब्ध होऊन अरेचबक व िायनीज वणशमाला त्यात बसवता येतात. 
त्याांनी त्याांच्या भाषाांसाठी युनीकोड स्टॅण्डडश कसे असेल ते ठरवले सवांनी ते स्वीकारले. त्याि वळेी 
हाडशवअेरमधेही प्रगती होत होती व पढेु सोळा ताराांिी बस आली तेव्हा त्याांिे काम अजून सोपे झाले. 

 
भारतीय भाषाांसाठी जागचतक युनीकोड कन्सॉर्मशयमने एका टप्प्यापयंत स्टॅण्डडश तयार केलेले 

आहे. आपण नवा सांगणक घेऊ तेव्हा नव्याने आलेली चलनक्स ऑपरेकटग चसस्टम घेतल्यास युनीकोड 
स्टॅण्डडश इन्स्कन्सक्रप्ट कळपाटी, फॉण्ट व मराठी आपोआप चमळतात. ते इांटरनेट, ईमेल, वबेसाईटसारख्या 
वबे-व्यवहाराला िालतात. चवण्डोज ऑपरेकटग चसस्टममधे हे चमळण्यािी गरॅांटी नाही, पण आपण त्यासाठी 
आग्रह धरला तर चमळते. अन्यथा मराठी सॉफ्टवअेर चवकत घ्याव ेलागते, पण ते एकमेकाना ककवा वबे-
व्यवहाराला िालत नाही. 

 
नुकतेि (२००९) महाराष्ट्र शासनाच्या आग्रहावरून सी-डॅकने त्याांिे लीपलाईट हे एका पानापरुते 

िालणारे मराठी  सॉफ्टवअेर त्याांच्या साईटवरून फ्री-डाउनलोडसाठी उपलब्ध केले आहे पण ते वापरून 
कुठलाही व्यापार-धांदा करायिा नाही अशी जािक अटही घातली आहे. म्हणजे एखाद्या सॉफ्टवअेर 
डेव्हलपरला ते चनरुपयोगी. चशवाय ते वबे-व्यवहारालादेखील चनरुपयोगीि आहे. 

 
भारतीय माणूस तसा खूप हुशार पण चततकाि गोंधळीही. सोळा-चबट साखळ्याांिी सोय 

झाल्याबरोबर िीन-जपान-कोचरयाने त्याांच्या भाषाांमधली चलप्यात्मक एकता चटकवनू धरण्यासाठी एकत्र 
येऊन व राजकीय हेवदेाव े बाजूला ठेवनू खास स्टॅण्डडश ठरवले व युनीकोडला तेि स्वीकाराव े लागले. 
अरबी वणशमालेिी एकात्मता चटकवणारे स्टॅण्डडश देखील ठरले. भारतीयाांनी आपली वैिाचरक गोंधळ व 
फाटाफुटीिी परांपरा अजून चटकवनू ठेवली आहे. त्यामुळे युनीकोडमधेही ईमेलिा गोंधळ सावरताना दुसरे 
गोंधळ झाले आहेत. त्याबाबत पुढील एका भागाांत वाियूा. 
--------------------------------------------------------------------------------- 

इांग्रजीऐवजी, स्वतःिी मातृभाषा वापरल्याने प्रगती होते का याच्या उत्तरासाठी ही आकडेवारी 
पाहा–  
 

२००४ साक्षरता इांग्रजी-साक्षरता सांगणक-साक्षरता 
भारत ५२ २५ ०९ 
िीन ८८ ११ ५३ 

 
त्याांिी सांगणक-साक्षरता इांग्रजीसाठी अडून राचहली नाही. 



 
 

          

भाग १३ सगंणक म्हणजे थोडेसे बाजार व्यवस्थापन 
 
      म्हणजे चनदेश चदलेल्या पद्धतीबरहुकूम उपलब्ध माचहतीिी छाननी करून चनष्ट्कषश काढू शकणारे 
यांत्र. जगभर मान्य असलेली ही व्याख्या पाचहली तर फार पुरातन काळातले साधी बेरीज करू शकणारे 
यांत्रदेखील सांगणक ठरते. पण आकड्याांिी चिअांश पद्धत वापरून इलेक्रॉचनक उपकरणाांच्या आधाराने 
सांगणकािा चवकास १९४५ च्या आसपास सुरू झाला. त्या सांगणकाना आजच्या तुलनेत शांभरपट वीज 
(पॉवर) आचण हजारपट जागा लागत असे. त्यावर वैज्ञाचनकाांनी काम करायला सुरुवात केली तेव्हा प्रत्येक 
सांगणक म्हणजे ज्याला जसा हवा तसा बनवला गेला. त्यात कारभारी डब्यासारखी बाहेरील खोळसुद्धा 
असायिी गरज नव्हती. वगेवगेळ्या पीसीबीवर रायोड व इतर सर्मकट्स माांडून त्याांना कसेही जोडून 
िालायिां− मुख्य मुद्दा होता त्याच्याकडून काम करवनू घेण्यािा. सेमीकण्डक्टर आचण इांचटगे्रटेड सर्मकट या 
इलेक्रॉचनक्समधील दोन शोधाांनांतर वीज आचण जागा दोन्हींिी गरज खूप कमी झाली. 
 

मग १९८० च्या सुमारास कधीतरी IBM कां पनीच्या लक्षात आले की आपण सांगणक बनवायिी 
फॅक्टरी टाकून त्याांिी मोठ्या प्रमाणावर चवक्री करू शकतो. यासाठी त्याच्या जडवस्तूांना प्रमाणबद्ध केले 
(हाडशवअेर स्टॅण्डडायझेशन) की झाले. म्हणून त्याांनी असे प्रमाण ठरवायला सुरुवात केली. एक अमूक 
आकारािा मदरबोडश असेल, त्यावर अमक्या आकारािी हाडशचडस्क असेल व ती या पद्धतीच्या चपनाांनी 
जोडली जाईल, जोडणाऱ्या केबल्स अशा पद्धतीच्या असतील, प्लग, सॉकेट्स अमक्या पद्धतीिे असतील 
– वगैरे. तसां पाचहलां  तर अशा जडवस्तू फार नसतात. त्यामुळे त्यािे प्रमाण ठरवणे आचण त्याांिे मोठे 
उत्पादन करणे शक्य झाले.  

 
कशा-कशाला प्रमाणभतू केले? 
 
० कारभारी डबा आचण मॉचनटरला पॉवर सप्लाय करणाऱ्या केबल्स 
 
० माउस व की-बोडश जोडणाऱ्या तारा आचण त्याांिे प्लग-सॉकेट्स 
 
० मॉचनटर व कारभारी डब्याला एकमेकाांशी जोडणाऱ्या तारा आचण प्लग सॉकेट्स 
 
० कारभारी डब्याच्या आतला मदर बोडश 
 
० मदरबोडशवर बसचवण्याच्या हाडशचडस्क, रॅम, चिप, याांिे आकार व जोडण्यािे स्कू्र अथवा चपना. 
 
० कारभारी डब्याच्या आतील सवश केबल्समधे एकावळेी सोळा चसग्नल्स घेऊन जाणाऱ्या तारा 

असतात. त्याांना बस (BUS) म्हणतात. त्याांना प्रमाणभतू केले 
 
० मायक्रोफोन व लाऊडस्पीकर जोडणारे प्लग, सॉकेट्स 
 
० सीडी व फ्लॉपी ड्राइव्ह म्हणजे कारभारी डब्यामधे फ्लॉपी ककवा CD टाकण्यासाठी नेमकी जागा 

आचण आतमध्ये त्यावरील मजकूर वािण्यासाठी केलेली यांत्रणा 



 
 

          

० अगदी अलीकडे पेनड्राईव्ह, इांटरनेटसाठी वाय-फाय काडश इत्यादी वगेवगेळी उपकरणां चनघाली 
आहेत ती जोडणारे प्लग-सॉकेट्स, वगैरे 

 
हे प्रमाणक प्रचसद्ध करून टाकले. यामुळे काय झालां  की इतर कां पन्याांनीदेखील हेि प्रमाणक 

वापरून उपकरणां बनवली व त्याांना IBM compatible असे नाव पडले. मग या कां पन्या ग्राहकाांना साांग ू
शकल्या की तुम्ही सांगणक घ्या, त्यािे स्पेअर पाट शस कुठेही चमळतील- मुख्य म्हणजे ते प्रमाणभतू असतील 
त्यामुळे एकािे दुसऱ्याला िालू शकतील ककवा नादुरुस्त झाल्यास बदलता येतील. 

 
अशा प्रकारे प्रमाणबद्ध करणे, फॅक्टरी उत्पादन करून खप वाढचवणे, यामुळे झाले काय की 

सांगणकािा वापर खूप मोठ्या प्रमाणावर होऊ लागला आचण हळूहळू त्याच्या चकमतीही कमी कमी करता 
आल्या. 

 
एकीकडे हे होत असताना दुसरीकडे सॉफ्टवअेरिे तांत्रही चवकचसत होत होते. सांगणकासाठी 

इांचटगे्रटेड सर्मकटऐवजी मायक्रोप्रोसेसर चिप आल्या ते पुढिे पाऊल होते कारण आकडेमोड करण्यािा 
चिपिा वगे तसेि साठवण क्षमता आय.सी. च्या तुलनेत चकत्येक हजारपट जास्त होती. एकेका 
मायक्रोप्रोसेसरिे चडझाइन करायला लाखो डॉलसशिा खिश येतो. पण त्याांच्याकडून कामांही तशीि अफाट 
केली जातात. 

 
तरीपण पूवी सांगणकाला चनदेश देण्यासाठी सांगणकाच्या चवचशष् भाषेत पायरी-पायरीने एक-एक 

चनदेश चलहून ते सांगणकाला साांगाव ेलागत. एखादा चनदेश िुकला तर सांगणक ठप्प होणार, मग आपण 
एकेका चनदेशािी तपासणी करत कुठे िुकलो ते शोधून काढायिे अशी प्रचक्रया होती. सांगणकाच्या चवचशष् 
भाषा बचेसक, कोबोल, फोररॉन इत्यादी चशकून घ्याव्या लागत. तरि प्रोग्राकमग तज्ज्ञ होता येई. 

 
सॉफ्टवअेरच्या चवकासाांत मानवी  भाषा कळपाटीच्या माध्यमातून चवविेकापयंत (प्रोसेसर) 

पोहोिवणे, चतथे त्या सांदेशािी मचशनी भाषेत दखल घेतली जाणे, हाडशचडस्कमध्ये साठवण होणे, 
चनदेशाबरहुकूम प्रचक्रया होणे, व मानवी भाषेत रूपाांतर होऊन पनु्हा आपल्याला मॉनीटरवर चदसणे एवढे 
टप्पे आहेत. 

 
या सवािा मूळकबदू म्हणजे मशीन लँग्वजे, पुढील टप्पे असेम्ब्लर, कम्पायलर, प्रोग्राकमग लँग्वजे, 

खुद्द प्रोग्राम व तो वापरून केलेले काम असे आहेत. हे काम हाडशचडस्कमध्ये साठवले जाते. 
 
हे एका उदाहरणावरून समजून घेऊया. एक खोली, त्याांत ठेवलेली लोहारािी हत्यारां, त्यापासून 

बनवलेलां  ककवा बाहेरून आणलेलां  लेथ मशीन, त्याने बनवलेला िाकू, व एक पपई अशी कल्पना करा. 
खोलीमुळे हे सवश सामान ठेवण्यािी सोय झाली. सांगणकािी ऑपरेकटग चसस्टम अशी सोय देते. (मात्र, 
हत्यारां होती म्हणूनि खोली बाांधता आली हेही चवसरून िालत नाही.) हत्यारां वापरून लेथ मशीन व ते 
वापरून िाकू बनवणे आचण तो वापरून पपई कापणे हे काम करता येते. आपल्याजवळ कुठे फक्त खोली व 
िाकू असले तरी पपई कापता येईल, पण नारळ असेल व तो फोडायला हातोडा लागेल तेव्हा आपल्या 
खोलीत एकतर हातोडा हवा, ककवा लेथमशीन ठेवले आहे ते वापरून हातोडा बनवनू घ्या व मग नारळ 



 
 

          

फोडा अशी सोय तरी असली पाचहजे. चवण्डोज व चलनक्स चसस्टममधे हा फरक आहे. चलनक्समधे 
प्रोग्रामरला लागणारी चकत्येक उपकरणां चसस्टमसोबति असतात. 

 
मशीन लँग्वजे, असेम्ब्लर, कम्पायलर, प्रोग्राकमग लँग्वजे व प्रोग्राम याांिे काम वरील हत्यारां, लेथ 

मशीन, िाकू ककवा हातोडा यासारखे असते. प्रोग्राम वापरून आपण करतो ते काम पपई कापण्यासारखे 
असते. आपण चदलेला चनदेश सांगणक याि प्रचक्रयेतून समजून घेत असतो. यासाठी त्यािी एक ऑपरेकटग 
चसस्टम असावी लागते. तसेि ठरावीक कामाांिे प्रोग्राम व त्याांच्या चनदेशाांिी भाषा - प्रोग्राकमग लँग्वजे 
असते. केलेले कामही मानवी  भाषेच्या रूपाने चदसणार असते. 

 
थोडक्यात, सांगणकाला चदले जाणारे सवश चनदेश मानवी भाषेतूनि देता येतात. वरील वणशनातून 

असे समजून येईल की ढोबळ मानाने या चनदेशाांिे तीन प्रकार होतात. ऑपरेकटग चसस्टमिे चनदेश, प्रोगॅ्रमिे 
चनदेश व प्रत्यक्ष कामासाठी वापरलेले चनदेश. 

 
यातील ऑपरेकटग चसस्टमिा चवकास हा एवढा कळीिा मुद्दा ठरला की डॉस व चवण्डोज ऑपरेकटग 

चसस्टमिा जनक चबल गेट्स हा चकत्येक वषश जगाांतील सवांत श्रीमांत माणूस राचहला व त्यािी कां पनी 
मायक्रोसॉफ्ट हीदेखील नावारूपाला आली. 

 
पुढारलेल्या चिपा वापरून मायक्रोसॉफ्ट कां पनीने सॉफ्टवअेरच्या जगाांत मोठी झेप घेत 

सांगणकावरिे काम िाकोरीबद्ध करत आणले. या चिपा तयार करणाऱ्या कां पन्या वगेळ्या असतात, उदा. 
इांटेल.१९८० सालच्या सुमारास ८०८६ चिप उपलब्ध झाली त्याि काळाांत मायक्रोसॉफ्ट कां पनीने डॉस 
ऑपरेकटग चसस्टम काढली व इतराांनी चरसिश करून तयार केलेले प्रोग्राम उदा. गद्यलेखनासाठी वडशस्टार 
त्यािप्रमाणे बेचसक, कोबोल इत्यादी सांगणकीय भाषा, लोटस स्पे्रडशीटसारखे प्रोग्राम डॉस ऑपरेकटग 
चसस्टममाफश त वापरणे सुलभ केले. त्यामुळे आता फक्त डॉसिे थोडेसे प्रोग्राकमग चशकून सांगणकािा वापर 
करणे शक्य झाले. खूप तरुण मुली-मुले याकडे वळली. सांगणक इांचजचनयर होण्यासाठी अजूनही 
सांगणकीय भाषाांिे, चवशषेतः C++ व जावा याांिे चवचशष् तांत्र चशकाव ेलागते. पण तसे न करूनही फक्त 
सांगणकीय व्यवस्थापनािा अभ्यासक्रम करून, BCA, MCA, B.Sc. या चडग्र्या घेऊन मोठ्या ऑचफसेसिे 
सांगणकीय काम साांभाळणे हे िाांगले कचरयर ऑप्शन चमळाले. 

 
या पुढिा टप्पा म्हणजे नवख्या माणसाला कोणत्याही ऑपरेकटग चसस्टममधे सोपेपणाने चनदेश देता 

याव े म्हणनू graphical user interface (GUI) िे तांत्र वापरून खूणचित्राांिी पद्धत चवकचसत केली गेली. 
त्यानांतरच्या जास्त प्रगत चिप चनघाल्यावर मायक्रोसॉफ्टने १९९५ मधे डॉसपेक्षा अचधक प्रगत असलेली 
चवण्डोज ऑपरेकटग चसस्टम आणली व त्या जोडीला मायक्रोसॉफ्ट ऑचफससारखे चकत्येक रेचडमेड प्रोग्राम 
आणले. याि वषी इांटरनेटही आले. 

 
या दरम्यान ऑपरेकटग चसस्टमच्या बाहेरही सॉफ्टवअेरिे प्रयोग व चवकास िालूि होते. गूगल, 

याहूसारख्या इांटरनेट सन्स्कव्हशसेस आल्या. त्याांच्या पाठोपाठ चलनक्सिी ऑपरेकटग चसस्टम आली ज्यामधे 
रेचडमेड प्रोग्राममधे बदल करू शकणारे कम्पायलसशपण आहेत. pdf फाईल तयार करणारी acrobat 
कां पनी, इांटरनेटवरून पटापट डाऊनलोड करण्यास मदत करणारी get right ककवा orbit कां पनी, चझप 
अनचझप करून फाइली पाठवण्यास मदत करणारे आचवष्ट्कार, आपली वबेसाइट चडझाइन करायला मदत 



 
 

          

करणारे सॉफ्टवअेसश अशी चकत्येक उदाहरणां देता येतील. त्या शोधाांसोबति इांटरनेटच्या साहाय्याने 
इतराांच्या सांगणकावर चवषाणू (व्हायरस) टाकणारे, ते चवषाणू शोधून नष् करणारे, असे चकत्येक शोधही 
होत राचहले. 

 
या सगळ्याांच्या मागे या सुचवधाांिे आचवष्ट्कार करणारी माणसे व त्याांिी प्रज्ञा कामाला आली. 

त्याांच्यामुळे सांगणकािे तांत्र सोपे झाले, चकमती कमी झाल्या आचण उपयोग तर इतक्या प्रकाराांनी वाढले की 
आज प्रत्येक सुचशचक्षत व्यक्तीला सांगणकािे प्रचशक्षण नसले तरी जाणीव मात्र हवीि. 
 



 
 

          

भाग १४ सगंणक म्हणजे मायेचा ओलावा 
 
   १९९७ िी गोष्. मायक्रोसॉफ्टिी कवडोज ऑपरेकटग चसस्टम भारतीय बाजारात येऊन दीड-दोन वषश 
झाली होती. सरकारी कायालयाांना नवीन गोष्ी चशकायला हा काळ खूप म्हणजे खूप अपुरा होता. चतथे 
अजूनही सांगणकाांवर डॉस चसस्टम होती. माझी नुकतीि पुण्याला जमाबांदी आयुक्त या पदावर चनयुक्ती 
झाली होती. त्यािवळेी सातबारािे सवश कागदपत्र सांगणकावर उपलब्ध करून द्याव े या महत्त्वाकाांक्षी 
उदे्दशाने कें द्र सरकारने जमाबांदी आयुक्ताांना नोडल अचधकारी ठरवनू मोठ्या सांख्येने सांगणक चवकत 
घेण्यासाठी भरघोस अनुदान देऊ केले होते.  
 

तोपयंत एवढ्या मोठ्या कायालयात फक्त एक सांगणक होता- तो बॉसच्या म्हणजे माझ्या खोलीत 
आचण त्याला कुणी हात लावायिा नाही हा पूवापार िालत आलेला दांडक. त्यामुळे सांगणक म्हणजे 
अांधाऱ्या  खोलीतलां  मारकां  भतू ही उपमा त्याांनीि मला साांचगतली. 

 
सांगणक सुरू करून कसा वापरायिा हे त्याांच्यापैकी फक्त एका दोघाांनाि येत होतां. सांगणक 

चवकत घ्यायिे तर आपल्याला लागणाऱ्या सांगणकाांिे स्पेचसचफकेशन काय असेल- कुठल्या बाबींिी 
काळजी घ्यावी लागते, इत्यादी गोष्ी माझ्या वचरष्ठ स्टाफला कळणे आवश्यक होते- तरि चवचभन्न 
चवके्रत्याांनी देऊ केलेल्या ऑफसशिी तुलना करणे शक्य होते. म्हणून मीि सवांिा वगश भरवनू सांगणकाबाबत 
सवांिे प्रबोधन केले. स्क्रीन, उांदीर (माउस), की-बोडश, स्पीकसश, चमनी कॅमेरे आचण मोडेम इथपयंत ठीक 
होते. पण खरे स्पेसीचफकेशन ठरवाव ेलागते ते कारभारी डब्याच्या आतील भागाांिे. त्या प्रत्येकािे काम 
काय असते, प्रोसेसर चिपिी स्पीड, हाडशचडस्क आचण रॅमिी क्षमता कशी चनवडायिी, आपल्या 
कायालयािी गरज कशी ठरवायिी, क्षमता व ककमत याांिा मेळ कसा घालायिा, चवके्रत्याबरोबर 
घासाघीस, प्राइस चनगोचसएशन कशी करायिी हे सवश त्या प्रबोधनाांत होते. पण सवांत महत्त्वािी गोष् होती 
की मायक्रोसॉफ्टने पूवीिी डॉस ऑपरेकटग चसस्टम बदलून जी कवडोज ऑपरेकटग चसस्टम आणली त्यामुळे 
नेमका काय सोपेपणा आला आचण त्यामुळे आता ऑचफसातील सवांनी सांगणक का आचण कसा चशकून 
घ्यायिा. 

 
त्याबाबत थोडी माचहती इथे देत आहे. 
 
कारभारी डब्यामध्ये एका मदरबोडशवर सांगणकािा मेंदू (प्रोसेसर चिप), रॅम आचण हाडश चडस्क 

बसवलेले असतात. रॅम आचण हाडश चडस्किी क्षमता मेगा ककवा चगगाबाईट मधे मोजतात. मेंदू चकती स्पीडने 
गचणत व आपली कामे करणार आहे, तेदेखील महत्त्वािे म्हणून तपासून घ्यायिे असते. मदरबोडशवरि 
सांगणकािा पडदा, की-बोडश, माउस जोडण्याच्या जागा असतात. त्या पुरेशा आहेत ना ते पाहाव ेलागते. 
सांगणकाला फ्लॉपी (त्या काळी - आता वापरात नाही) ककवा सीडीमाफश त माचहती द्यायिी असेल तर ती 
सीडी िालवता येणारी यांत्रणा म्हणजे सीडी ड्राइव्हपण असावी लागते. तसेि नवीन सीडी तयार करता 
येण्यासाठी सीडी राइट करू शकणारा ड्राइव्हपण लागतो, मग त्याांिी क्षमता काय असेल इत्यादी प्रश्न 
आलेि. 

 
या सवांखेरीज मदरबोडशवर मेंदू ककवा प्रोसेसर चिप असते, तसेि सांगणक सुरू होण्यासाठी 

लागणाऱ्या प्रारांचभक सूिना असलेली अजून एक चिप असते - चहला बायोस म्हणतात. 



 
 

          

BIOS = “Basic Input Output System” 
 
Processor = ‘brain’ (मेंदू) 
 
सांगणक सुरू केल्यावर प्रोसेसर चिपला अगदी थोड्या आरांचभक तपासणीच्या सूिना बायोसकडून 

चमळतात. जसे की, वीजपुरवठा नीट आहे ना, की बोडश जोडला आहे ना, पडदा काम करतोय ना वगैरे. मग 
पुढील काम करण्यासाठी दुसरीकडे बोट दाखवनू बायोस बाजूला थाांबते. हे काम म्हणजे ऑपरेकटग 
चसस्टम चजथे असेल चतथून आदेश घेणे - मग ती हाडश चडस्कमध्येि असेल ककवा सीडीवर, चकवा सव्हशरवर. 

 
सांगणकाच्या प्रगतीिे रहस्य या प्रोसेसर चिपमध्ये आहे. प्रत्येक चिपला एक नांबर चदला जातो. 

सांगणकासाठी १९८० पासून पुढे पुढे वापरल्या जाणा−या चिप्सिे नांबर होते- 
 
८०८६, 
८०१८६ (या नांबरिी चिप काढली नाही) 
८०२८६ 
८०३८६ 
८०४८६ 
 
पेंचटयम (सध्या सवशत्र वापरात) 
 
प्रोसेसर चिपिी प्रत्येक नवी आवृत्ती म्हणजे जास्त स्पीड, जास्त मोठी माचहती हाताळण्यािी व 

जास्त काम करण्यािी क्षमता. 
 
सांगणकाच्या कामािे दोन भाग पडतात- पचहला भाग असतो यांत्र - म्हणजे हाडशवअेर. उदा. की-

बोडश. हा नसेल तर सांगणकाला देण्याच्या सूिना आपण टाइप कशा करणार? दुसरा भाग असतो तांत्र - 
म्हणजे सांगणकावर एखादे काम नेमके कसे कराव ेयाबाबतिे  क्रमवार टप्पे. हे समजून आत्मसात कराव े
लागतात. 

 
पूवी जेव्हा सांगणकाच्या चिपिी क्षमता खूप कमी होती, तेव्हा त्यावर कराव्या लागणाऱ्या प्रत्येक 

कामािे हजारो छोटे छोटे भाग पाडून ते ते करण्यासाठी एक एक खास तांत्र ठरवनू द्याव ेलागत असे. याला 
प्रोग्राकमग म्हणत व हे अचत चकिकट काम असायिे. प्रोग्राकमग केल्याचशवाय सांगणकाला नीटपणे सूिना 
देता येत नसत. प्रोग्राम चलचहणारे प्रोग्रामर उच्िचशचक्षत असाव ेलागत. त्याांनी प्रत्येक वगेळ्या कामासाठी 
वगेळा प्रोग्राम चलहावा लागत असे. उदा. एकदा मला वाटले की, सांगणकाने मी साांगेन तेव्हा मला दहा 
गुणाकारािी गचणतां कागदावर माांडून द्यावीत. मी काही प्रोग्राकमग तज्ज्ञ नाही त्यामुळे यासाठी एक प्रोग्राम 
तयार करायला मला पाि चदवस लागले. हे प्रोग्राकमग सांगणकाला त्याांच्या वगेळ्या भाषेत साांगाव ेलागते. 
बेचसक, कोबोल, सी, अशा काही भाषा त्याकाळी चशकून घ्याव्या लागत. तरि प्रोग्राकमग करता येत असे – 
तरि सांगणकाला काम साांगता येऊ शकत असे. 

 



 
 

          

चिपिी पढुील आवृत्ती चनघाल्याबरोबर ऑपरेकटग चसस्टम बनवणाऱ्याांनी काय केले? तर या 
प्रोग्राकमगमधील चकत्येक बाबींना प्रमाणभतू करून टाकले व त्या बाबींिा समावशे ऑपरेकटग चसस्टममधेि 
करून टाकला. अशाने चिपच्या वाढीव क्षमतेमुळे त्या प्रमाणात रॅम आचण हाडश चडस्किी क्षमता पण वाढवता 
आली. त्यािा उपयोग करून मोठी ऑपरेकटग चसस्टम आणता आली. ती गरजेिी होतीि, स्वस्तपण होती 
आचण सामान्य माणसाला वापरायला सोपीपण होती. 

 
याबाबत एक उदाहरण मी नेहमी देते. फार पूवी कपडे चशवायिे म्हणजे एक कायशक्रमि असायिा. 

कापड आणा, मग कशपी येऊन मापां घेणार, फॅशन व स्टाइल कोणती ते ठरणार, मग तो कच्ची चशवण करून 
रायलला आणणार, आपण ओके केल्यावर पक्की चशलाई करणार. आमच्या लहानपणी एक मचहन्यािी 
चनकिती असे. पण मग बॅगीिा जमाना आला, सगळ्याांनी एकाि मापािे ढगळ कपडे घालण्यािी फॅशन 
आली आचण काम सोप्पे होऊन गेले. धडाधड रेचडमेड कपड्याांिा धांदा वाढला. 

 
सांगणकाच्या हाडशवअेर व सॉफ्टवअेर दोन्हीं बाबतीत तेि झाले. 
 
पण याांतील कळीिा मुद्दा असा की, सॉफ्टवअेरच्या चवकासामुळे तांत्रािा काही भाग आता यांत्रािा 

भाग (ऑपरेकटग चसस्टम) बनून गेला. उरलेले तांत्र सोपे सोपे होत गेले. हळूहळू सामान्य व्यवहाराांच्या 
कायालयाांना व घरगुती वापरासाठी वगेळे प्रोग्राकमग करण्यािी गरज पूणशपणे सांपली. सांगणकावर सामान्य 
माणसाने तसेि सामान्य शासकीय कमशिाऱ्याने प्रोग्राकमग न चशकता वापरता येण्यािी सोय झाली. 

 
म्हणजे सवशि सांगणकाांना प्रोग्राकमगिी गरज सांपली असे नाही. अजूनही वैज्ञाचनक कामाांसाठी, 

मोठ्या चसस्टम्स साांभाळण्यासाठी, सांगणकाला जास्त िाांगल्या प्रकारे काम करायला चशकवण्यासाठी 
प्रोग्राकमगिी गरज लागते आचण ते करायला तज्ज्ञ मांडळीि लागतात. 

 
जमाबांदी आयुक्त कायालयाांत मोठ्या सांख्येने सांगणक घेतल्यानांतर जास्तीत जास्त लोकाांनी 

पटपट सांगणक चशकणे गरजेिे आहे व शक्यही असे मला वाटले. त्यासाठी वरीलप्रमाणे तांत्राकडून 
यांत्राकडे वाटिाल कशी झाली होती आचण सांगणकाच्या प्रगत प्रोसेसर चिपमधून ते कसे घडले होते हा 
इचतहास मी साांचगतला. इतर यांत्राांमधे अशी यांत्र व तांत्रािी सरचमसळ सहजपणे होऊ शकत नाही. 
सांगणकात ती झाल्यामुळे आता जुन्या काळाप्रमाणे प्रोग्राकमग कोण करणार असा प्रश्न उरला नव्हता. असे 
सवश साांगून मी सवांनी रोज एक ते दोन तास सांगणकावर काम चशकून घेण्यािे आदेश काढले. 

 
हे सवश करताना ऑचफसिी कायशक्षमता वाढावी एवढाि हेतू मनाांत होता पण एक चदवस अशी घटना 

झाली ज्यामुळे एका वगेळ्याि मानवी पैलूिां दशशन घडलां . 
 
त्या कायालयात वयािी पांिावन्न वष ेओलाांडून आता लौकरि अठ्ठावन्न वषश सांपतील आचण आपण 

चरटायर होऊ असे चविार करणारी मांडळी होती - चवशषेतः मचहला. त्या सवांनी चवरोध केला- आम्ही आता 
या वयाांत ही नवीन ब्याद का म्हणून चशकायिी? 

 
यावर मी उत्तर चदले की, तुमच्या शाळेत जाणाऱ्या नातवांडाांना “बघा, तुमच्या आधी मी सांगणक 

चशकलेली आहे” असां तुम्ही ठणकावनू साांगू शकता. ही कल्पना बहुतेक सवांना आवडली. थोड्या 



 
 

          

चदवसानांतर काही आजी-आजोबा मला आपणहून साांगू लागले की, रात्री त्याांिा आचण नातवांडाांिा 
सांगणकाबाबत कसा छान सांवाद झाला. 

 
त्याि सुमारास एका बाईांिा मुलगा अिानकपणे प्रमोशन चमळून अमेचरकेत रवाना झाला. सुमारे 

आठवडाभराने त्याने चतकडे व याांनी इकडे सांगणक चवकत घेतले. त्याला चमनी कॅमेरे जोडण्यािी व्यवस्था 
असते चतिा वापर केला आचण एकमेकाांना पाहत सांगणकावरून त्याांच्या गप्पा सुरू झाल्या. चशवाय ईमेलही 
ओघाने आलीि. 

 
त्याांनी येऊन मला आवजूशन साांचगतले- “मडॅम, कुणीही सांगणक चशकायला नाखूष असेल तर मला 

साांगा- सांगणक का चशकावा याबाबत आता मी सवांिी समजूत काढू शकेन. आपल्या लाांब जाऊन 
राचहलेल्या मुलाबाळाांना रोज डोळा भरून पाहता येणां, त्याांना मायेिा ओलावा देणां आचण जेवणाच्या 
टेबलावर असू इतक्या सहजतेने गप्पा मारता येणां हे केवढे सुख आहे हे त्याांना मी साांगू शकेन.” 
 



 
 

          

भाग १५ सगंणक म्हणजे हखडक्याच हखडक्या 
 
   वणशन काही शांभर टके्क बरोबर नाही. पण सामान्य माणसाला आपल्या चनत्यचनयचमत कामाांसाठी सोईिा 
असा सांगणक १९९५ च्या सुमारास जगभराच्या बाजारपेठेत मोठ्या प्रमाणात आला. त्यात वापरलेल्या 
पद्धतीला आपण चखडक्याांिी पद्धत म्हणू शकतो.  
 

आपल्या घराला भरपूर चखडक्या असतात. एक चखडकी उघडली की एक दृश्य चदसतां- दुसरी 
उघडली की दुसरां दृश्य चदसतां. सांगणकावर पण आपण हवां तर एकि चखडकी उघडायिी ककवा एकाि 
वळेी सात-आठ पण उघडू शकतो. एक चखडकी म्हणजे एक प्रोग्राम ककवा एक काम. या चखडक्याांिा 
आकार लहान-मोठा करता येतो, अगदी एक कबदूएवढासुद्धा. म्हणजे सांगणकाच्या पाटीवर आपल्याला 
हव्या चततक्या चखडक्या उघडून काम करता येते. एका चखडकीत जाऊन चतथल्या प्रोग्रामिे काम सुरू 
करायिे मग ती चखडकी छोटी करून ठेवायिी, सांगणक चतथले काम करीत राहतो. तोपयंत आपण दुसरी 
चखडकी उघडून चतथले काम सुरू करून सांगणकाला काय त्या सूिना द्यायच्या. अशा तऱ्हेने एकािवळेी 
खूप कामां करत राहायिी- एखाद्या मोठ्या कां पनीच्या टॉप एन्स्कक्झक्युचटव्हप्रमाणे! याला मल्टीटान्स्कस्कां ग असे 
छान नाव पडले. 

 
या चखडक्याांिी अजून एक गांमत आहे- चखडक्या उघडणे, चमटणे, लहान-मोठी करणे, त्यावर 

केलेले कामे जपून ठेवणे, ते काम नको असेल तर किराकुां डीत टाकणे, या सवश प्रकारिी कामे सगळ्या 
चखडक्याांवर एकाि पद्धतीने करतात, त्यामुळे एकदा का या कामाांिी सवय झाली की आपल्या डोक्याला 
फार चविार करावा लागत नाही. 

 
सांगणकावर स्टाटश बटणावर राइट न्स्कक्लक केले की, एक नवा मेनू उघडतो, त्यापकैी एक्सप्लोअर 

या शब्दावर न्स्कक्लक केले की आपल्याला सांगणकातील सवश ड्राईव्हस्, सांचिका, धाचरका (फाइली), आचण 
प्रोग्राम्सिी अनुक्रमचणका वािता येते. तसेि आपण एखादा ड्राइव्ह ककवा सांचिका उघडायला साांचगतले की 
अजून एक चखडकी उघडून त्या ड्राइव्हमधे असलेल्या सांचिका, धाचरका, आचण प्रोग्रामिी अनुक्रमचणका 
चदसते. त्याांतील हवी ती धाचरका आपण उघडून वािू शकतो ककवा काम करू शकतो. त्याि वळेी ब्राउझर 
उघडला तर एक वगेळी चखडकी उघडून त्यावर महाजालािी कामां करता येतात. 

 
कवडोज ऑपरेकटग चसस्टमसारख्याि ज्या इतर जास्त सोईच्या ऑपरेकटग चसस्टम बाजारात उतरत 

आहेत (उदा. चलनक्स ककवा एपल कां पनीिी मकॅ) त्यासुद्धा चखडक्याांिी हीि पद्धत वापरतात. 
 
सांगणक बांद करायच्या आधी आपण उघडलेल्या सवश चखडक्या बांद करून मगि सांगणकाला शट 

डाऊन म्हणजे बांद हो असे साांगाव.े 
 



 
 

          

भाग १६ सगंणक म्हणजे स्वतःचे पुस्तक  
 
                          
 
                   -         =        ;       = ? 
 
         वापर आपल्या स्वतः चलचहलेल्या पुस्तकासारखा करता येतो. त्याला वबेसाईट (सांकेतस्थळ) 
म्हणतात. 
 

आपण पुस्तक का चलचहतो? तर आपले चविार जगाला कळाव े म्हणून. सांकेतस्थळदेखील याि 
कारणासाठी करतात. 

 
पुस्तक काढताना फक्त पुस्तकातल्या मजकुराकडे लक्ष देऊन पुरत नाही. त्याच्या जोडीला एक 

छान सजवलेले मुखपृष्ठ व अनुक्रमचणका याांिीही गरज असते. सांकेतस्थळ तयार करताना मुखपृष्ठ व 
अनुक्रमचणका या दोघाांिा एकचत्रत चविार करून सांकेतस्थळािे होम पेज (मुख्यपान) बनचवतात. 

 
यािा अथश असा की होम पेज थोडे रांगीबेरांगी, कलात्मक, आकषशक माांडणीिे असे हव.े चशवाय 

वबेसाईटवर जी जी माचहती ठेवणार आहोत, त्यािी अनुक्रमचणकादेखील होम पेजवरि असली पाचहजे. 
तसां पाचहलां  तर आपण स्वतःसुद्धा उभ्या आडव्या रेघा काढून बऱ्यापैकी चदसणारे होम पेज तयार करू 
शकतो. पण एखाद्या वबे चडझाइनरने केलेल होम पेज केव्हाही जास्त आकषशक ठरते. 

 
होम पेजवर काय काय माचहती चलहायिी यासाठी आपण एका शासकीय कायालयािे उदाहरण 

घेऊ शकतो. त्यािी अनुक्रमचणका थोडीफार या पद्धतीिी असेल- 
 
०कायालयािी सुरुवात होण्याबाबत शासनािा आदेश 
 
० प्राथचमक माचहती  
 
० माचहती अचधकार कायद्याखालील आवश्यक माचहती 
 
० उचद्दष्, न्स्कव्हजन आचण चमशन स्टेटमेंट 
 
० कामाांिी यादी 
 
० बजेट 
 
० फॉमश - (इतराांनी भरायिे असल्यास) 
 
० नवीन काही - (ही माचहती सतत बदलती राहील) 



 
 

          

० सांबांचधत कायदा, शासन चनणशय 
 
० यशोगाथा 
 
० वार्मषक अहवाल  
 
इत्यादी. 
 
यातील प्रत्येक शब्दासाठी एका वगेळ्याि पानावर ती ती सांपूणश माचहती ठेवायिी आचण होम 

पेजवरील शब्दाला ते पान हायपरकलकने जोडायिे. हायपरकलक म्हणजे काय, तर जसां आपण 
अनुक्रमचणकेतील एखादा भाग वािावासा वाटला तर समोर नमूद केलेले पृष्ठक्रमाांक पाहून पान नेमकां  
उघडतो, हेि सांगणकाला करायला साांगण्यािी पद्धत म्हणजे हायपरकलक. 

 
आपल्या सांकेतस्थळाबद्दल लोकाांनी आपल्याला ईमेलने सूिना द्याव्या असे वाटत असेल तर 

त्यासाठी एक िौकोन व त्याांत "आम्हाला कळवा" असे शब्द चलहून हायपरकलक केलेले िालतात. तसेि 
आपले सांकेतस्थळ चकती जणाांनी उघडले ते कळण्यासाठी होम पेजवर एखादा काऊां टरपण लावनू ठेवता 
येतो. इकडे एखाद्याने आपली साईट उघडली की काउांटरवर पुढिा आकडा मोजला जातो. 

 
होम पेजच्या अनुक्रमचणकेतील एखाद्या शब्दावर न्स्कक्लक केले की त्या चवषयािी माचहती देणारे नव े

पान उघडते. असे ते उघडाव े यािी व्यवस्था म्हणजे हायपरकलक. हीदेखील आपणि करायिी ककवा 
आपले सांकेतस्थळ तयार करण्यािे काम ज्याला देऊ अशा व्यक्तीने करून द्यायिी असते. हे चकती सोपे 
आहे ते कळण्यासाठी एक प्रयोग करा. वडश हे सॉफ्टवअेर उघडून त्याांत तीन-िार पचरच्छेद चलहा - मग 
एखादा शब्दसमूह चनवडून मेनु-बारवरील हायपरकलकच्या आयकॉनवर न्स्कक्लक केले की सांगणक 
आपल्याला चविारतो कुठे जोडू - त्याला उत्तर चदले पचरच्छेद िार, तर त्यानांतर कधीही त्या शब्दाांवर 
न्स्कक्लक केल्याने पचरच्छेद िार उघडेल. या प्रयोगाांत आपल्यासमोर असलेल्या पानावरि हायपरकलक तयार 
होते, (मात्र त्याि फाइलमध्ये असल्याने त्याला हायपरकलक म्हणत नाहीत, क्रॉसरेफरन्स म्हणतात.) पण 
सांकेतस्थळ करताना आपण नवीन पानािा पत्ता देतो. गांमत म्हणजे असे नव ेपान तयार करून झाले नसेल 
ककवा अजून सांकेतस्थळावर टाकलेले नसेल तरी िालते. म्हणजे आधी इतर पानाांिे पते्त वगैरे माांडून 
मुख्यपान तयार करून सांकेतस्थळावर टाकायिे आचण नांतर आपल्याला वळे चमळेल तसतसे एकेक पान 
अपलोड करायिे. 

 
आपल्याला स्वतःिे सांकेतस्थळ बनवायिे असेल तर आपण काही रेचडमेड सोपे प्रोग्राम वापरू 

शकतो. उदाहरणाथश ड्रीमवीव्हर ककवा मायक्रोसाफ्ट फ्रण्टपेज. हा प्रोग्राम उघडला की आपल्यासमोर 
एखाद्या वहीच्या आकाराएवढे पान उघडते. त्यामधे आपण चनरचनराळे आयताकृती भाग पाडायिे. यापैकी 
प्रत्येक भागािा वापर आपण वगेवगेळ्या चवषयाांसाठी करू शकतो. उदाहरणाथश कुठे आपल्याला आवडणारे 
चित्र ककवा गाणे ककवा चित्रचफत तर दुसऱ्या एखाद्या िौकोनात वैयचक्तक माचहतीिे खूणचित्र (या 
खूणचित्राांत चित्र नसून फक्त शब्द असले तरी िालतात.) रेचडमेड प्रोग्रामच्या मदतीने आपण चनरचनराळ्या 
िौकोनाांिी बॅकग्राउांड रांगीत करू शकतो- त्यातील वणाकृतींिे आकार आचण रूप वगेवगेळे ठेव ूशकतो- 
हेतू हा की हे पान थोडे जास्त आकषशक व्हाव ेआचण आपले सांकेतस्थळ उघडणाऱ्याला ते वािावसेे वाटाव.े 



 
 

          

यातील खूणचित्रावर न्स्कक्लक केल्यावर त्या चवषयािी माचहती चमळाली पाचहजे. हे कसे करतात? 
अगदी सोप्पी गोष् आहे. ती माचहती ज्या फाइलमध्ये असेल चतथला पत्ता आपल्या खूणचित्रासोबत 
हायपरकलकने जोडायिा. यासाठी वबेचडझाईनच्या प्रोग्राममधे एक खास सोय करून चदलेली असते. आपण 
फक्त सांगणकाला साांगायिे की माझ्या सांगणकावरील अमूक फाइल तमुक िौकोनातील चवषयाला 
हायपरकलकने जोड. 

 
अशा त      आपल्या मुख्यपानावर आठ खूणचित्र असतील आचण प्रत्येकाच्या हायपरकलकिे एक-

एक पान असेल तर आपल्याकडे एकूण नऊ पाने तयार झाली. 
 
या पानाांना सांकेतस्थळावर टाकण्यासाठी आधी आपले सांकेतस्थळ असायला पाचहजे.जसे ईमेल 

पत्त्यासाठी आपल्याला एखाद्या कां पनीकडे रचजस्टर कराव ेलागते, तसेि सांकेतस्थळासाठीदेखील कराव े
लागते. उदाहरणाथश गूगल कां पनीिी गूगलपेजेस नावािी वगेळी सुचवधा आहे चजिा वापर करून आपण 
आपल्या नावािी वबेसाईट रचजस्टर करू शकतो. वैयचक्तक सांकेतस्थळासाठी काही ककमत न भरता 
गूगलपेजेसवरून आपले सांकेतस्थळ इांटरनेटवर पोिवता येते. मात्र मोठे कायालयीन सांकेतस्थळ असेल 
तेव्हा वबे-डोमेन रचजस्टर करणाऱ्या एखाद्या प्रचतचष्ठत कां पनीकडे पसेै भरून आपली साईट नोंदवनू घेणे 
आवश्यक. 

 
चकत्येक सरकारी कायालयाांमध्ये मला पाहायला चमळाले की एखाद्या तज्ज्ञ व्यक्तीला वबेसाईट 

करायला साांचगतली. त्या व्यक्तीने वबे रचजस्रेशन स्वतःच्या नावाने केलां , तसेि पासवडश इत्यादी सवश 
माचहती स्वतः कडे ठेवली. एक-दोन वषांत साईट पूणशत्वाला आली आचण फारसे काम उपलब्ध नाही 
म्हणून करारपत्र रद्द झाले. मग लक्षात आले की, वबेसाईट हरवली. कारण आधीच्या माणसाने करार 
सांपताि ती पुसून टाकली होती. या व अशा िुका सरकारी कायालयाांनी टाळल्या पाचहजेत. 

 
एखादे सांकेतस्थळ अपलोड झाल्यावर त्यामधील काही पानाांिा मजकूर िुकीिा वाटला ककवा 

अपटूडेट करावा लागला तर तसां करता येतां. त्यािबरोबर एखाद्या पानावर - "क्षमा करा, अजून इथली 
माचहती तयार नाही" असां चलहूनही िालतां. 

 
आता तर माचहतीच्या अचधकारािा कायदा आल्यामुळे सवश सरकारी कायालयाांनी सांकेतस्थळ 

तयार करून त्यावर माचहती ठेवणे आवश्यक झाले आहे. ते मराठीतून असणे देखील महत्त्वािे आहे. 
म्हणूनि मग सांकोि कशाला? आपले एखादे छोटेसे तरी सांकेतस्थळ इांटरनेटवर टाकून पाचहलेि पाचहजे. 
 



 
 

          

भाग १७ सगंणक म्हणजे आपल्या स्वतःच्या पुस्तकाचें कपाट 
 
अथात आपला ब्लॉग− (blog) 
 
         भरपूर वबेसाईट तयार होऊ लागल्या. पण खूप लोकाांना असांही वाटू लागले की ते होमपेज 
करा− त्याला सजवा एवढे नखरे हवते कशाला? िला ही प्रचक्रया आणखीन सोपी करूया. आपण लोकाांना 
त्याांिी खूप पुस्तक ठेवायिे कपाटि देऊया. या कपाटािां नाव ठेवलां  ब्लॉग. आता आपण गूगल ककवा 
याहूवर जाऊन स्वतःिा ब्लॉग म्हणजे पुस्तकाांिे कपाट− त्याला छान नाव− पत्ता देऊन रचजस्टर करायिे. 
ककबहुना गूगलच्या जी−मेलवर आपण ईमेलसाठी रचजस्रेशनपण कराव ेलागत नाही. 
 

ब्लॉगस्पॉट सुचवधेमधे आपला ब्लॉग म्हणजे कपाट उघडलां  की आपण ठरवायिां – आपल्या जुन्या 
पुस्तकामधील अनुक्रमचणका वाढवायिी आहे की नवीन ब्लॉग तयार करायिा आहे. जुन्या ब्लॉगमधे नवीन 
अनुक्रमचणका वाढवता येते. असा जो चवषय चनवडला त्यािे लेखन, चित्र, ऑचडयो, न्स्कव्हचडयो यापैकी 
काहीही त्या ब्लॉगवर ठेवता येते. मीि आतापयंत सुमारे तीस ब्लॉग्स तयार केले आहेत. प्रत्येकाच्या 
अनुक्रमचणकेत पांधरा ते वीस लेख आहेत. अशा तऱ्हेने सुमारे पाि−सहाश े लेखाांिे लेखन आज मला 
इांटरनेटवर ठेवता आलेले आहे. 

 
http://leenameh.blogspot.com. या साइटवर ते लेख वािता येतील.  

 

http://leenameh.blogspot.com/


 
 

          

भाग १८ सगंणक म्हणजे काळ्या दगडावरची पाढंरी रेघ 
 
सांगणकावरील मजकूर व फाइलींिी सुरचक्षतता अशी जपतात 
 
         सोपेपणा कशात आहे? तर केलेले काम िकुीिे असेल तर ते पसूुन पनु्हा दुरुस्त करता येते. 
पण मग जे काम सहजासहजी पसुता येऊ नये- त्याांत कुणालाही िटकन बदल करता येऊ नये असे जेव्हा 
गरजेिे असते तेव्हा काय? सवश कायदेशीर व्यवहार, व्यावसाचयक कॉण्रक्ट, शअेरिे व बँकाांिे व्यवहार 
असे असतात चजथे एकदा प्रत्येक शब्द काटेकोरपणे तपासून मान्य केल्यानांतर पुन्हा ते कागदपत्र न 
बदलले जाण्यािी खबरदारी घ्यावी लागते. जणू काळ्या दगडावरिी न पसुली जाणारी पाांढरी रेघि. 

 
यासाठी आपण ईमेल पाठवतो, तेव्हा आपल्याला ईमेल सन्स्कव्हशस पुरचवणारी कां पनी (म्हणजे गूगल, 

याहू इत्यादी) एक चरक करते, ज्यामुळे आपली ईमेल पलीकडच्या माणसाला पोहिली की त्याांत बदल 
होऊ शकत नाही. आता हे खरां की तीि ईमेल जर त्याने चतसऱ्या माणसाकडे पनुके्षचपत (forward) केली 
असेल तर त्यावळेी तो त्याच्यात बदल करू शकतो. पण चतसऱ्या माणसाला गेलेली ईमेल ही कधीि माझी 
ईमेल असणार नाही, ती दुसऱ्या माणसािी ईमेल असेल. माझी ईमेल कोणती - यािां उत्तर एकि - जी 
माझ्या सांगणकावरून दुसऱ्या माणसाकडे गेली व त्याच्या सांगणकावर चदसत असेल ती. या दोन्ही 
सांगणकाांवर ईमेल पाठवल्यािा चवषय, तारीख, आचण घड्याळािी अगदी चमचनट - सेकां दापयंत वळे 
चदलेली असते. खूण पटवण्यािे तेही साधन असते. 

 
म्हणजे यामध्ये आपला पत्रव्यवहार अगदी शांभर टके्क  नाही तरी ९५ टके्कक सुरचक्षत मानला जाऊ 

शकतो. कारण त्याांत बदल होण्यािा स्कोप फार कमी असतो. अगदी याहू वगैरे मूळ कां पनीदेखील कटात 
सामील असेल तरि. मात्र जेव्हा एखाद्या देशाच्या सुरके्षिा प्रश्न येतो तेव्हा असां करणां अगदीि अशक्य 
नाही. 

 
सांगणकामध्ये अजून एक सोय असते. एका घरातले दोन सांगणक ककवा एखाद्या कायालयातले 

शांभर- एक सांगणकसुद्धा वायकरग करून एकमेकाांना जोडता येतात. अशा वळेी एका सांगणकावरिी फाइल 
दुसऱ्या सांगणकासमोर बसलेली व्यक्ती पाहू शकते. 

 
कधीकधी दुसरी व्यक्ती वचरष्ठ अचधकारािी असेल आचण चतला फाइलमध्ये काही बदल करायिे 

असतील तर काय? यासाठी दुसऱ्या सांगणकावरील फाइल उघडून पाहताना Read only ककवा Read and 
Edit असे दोन पयाय असतात. Read only पद्धतीने फाइल उघडली असेल तर दुसरी व्यक्ती त्याांत बदल 
करू शकत नाही. कुणाच्या सांगणकावरून कुणाला बदलािे अचधकार द्यायिे, झालेल्या बदलाच्या नोंदी 
कशा पद्धतीने ठेवायच्या इत्यादी गोष्ी ज्या त्या ऑचफसच्या कामाच्या सांस्कृतीवरून ठरतात. 

 
या सोयींमुळे सांगणकावरील काम बऱ्याि अांशी सुरचक्षत आचण सोपे होते. अथात ते एकश ेएक टक्का 

खात्रीलायक कधीि होऊ शकत नाही. या सांदभात मला एका कुलूप बनचवणाऱ्या कां पनीिी जाचहरात 
आठवते. जाचहरातीिे शब्द आहेत- "जगाांतले कुठलेि कुलूप िोरासमोर अनांत काळ चटकाव धरू शकत 
नाही. जे त्याांतल्या त्यात जास्त वळे चटकाव धरते ते जास्त िाांगले" सांगणकामधेदेखील फाइलमधे बदल न 
करता येण्यािी सोय त्याि धतीिी आहे. 



 
 

          

मजकुराांत फेरफार होऊन िालणार नाही असे जेव्हा खात्रीलायक करायिे असते तेव्हा तो मजकूर 
कागदावर चलहून काढून त्याांतील प्रत्येक पानावर सवश सांबांचधताांच्या सह्या घेणे हाि खरा उपाय ठरतो. 
कॉण्रॅक्टसाठी ही पद्धत वापरतात. जमीन व्यवहारात तर ही कागदपते्र रचजस्रारकडे रचजस्टरपण करून 
घ्यावी लागतात. 

 
सांगणकावरदेखील चडजीटल चसग्नेिर असा प्रकार आहे पण भारतात फारसा प्रिचलत नाही 

कारण सध्यातरी तो चकिकट आहे. चशवाय चजथे कायद्यानेि रचजस्टर करणे आवश्यक आहे चतथे तो 
व्यवहार कागदावर उतरून ठेवावाि लागतो. 
 



 
 

          

भाग १९ सगंणक म्हणजे आहे तरी कुणासाठी? 
 
         वापर कोण कोण कशासाठी करतात? अगदी अत्युच्ि पातळीपासून आपण यािा वधे घेतला 
तर सांगणकािा वापर वैज्ञाचनक, उद्योग-जग, व्यापारी आचण बकँा, लेखन-प्रकाशन-व्यवसाचयक, 
शासकीय कायालये, माचहतीिी देवाण-घेवाण करणारे, सवश के्षत्रातील चडझायनसश, साांन्स्कख्यकी तज्ज्ञ, आचण 
सामान्य माणसू सामान्य व्यवहाराांसाठी, अशा वगेवगेळ्या पातळींवर करतात. पूवी याांतील प्रत्येक कामाला 
सांगणक तज्ज्ञािी गरज असायिी. आता ऐांशी टके्क कामाांना तज्ज्ञािी गरज नाही. सांगणक के्षत्रातील हा 
फार मोठा बदल खूपजणाांना, चवशषेतः िाचळशी ओलाांडून गेलेल्या लोकाांना माहीत नाही.  
 
                       — 
 

० सांगणक वापरामध्ये सवांत वरिी पातळी वैज्ञाचनकाांिी. सांगणकाला सध्या काय काय येतां 
त्यापेक्षा जास्त गोष्ी त्याच्या मेंदूत कशा ठासल्या जातील हा चविार सांगणक के्षत्रातील शोधवैज्ञाचनक सतत 
करत असतात. त्याांना सुिलेल्या सांकल्पना तपासून पाहण्यासाठीदेखील सांगणकािा वापर करतात. 

 
० इतर वैज्ञाचनक सांगणकािा वापर त्याांना करण्याच्या इतर प्रयोगाांसाठी, गचणत करणे, गचणती 

प्रमेय सोडवणे यासठी करतात. 
 
० सवश वैज्ञाचनक प्रयोगशाळाांमधे जी जी उपकरणां येतात व त्याांतून जे जे काम होत असेल, ते ते 

हल्ली सांगणकावर साठवनू ठेवणे अत्यावश्यक झाले आहे. यासाठी चकत्येक उपकरणाांति सांगणक हा 
अचवभाज्य अांग बनून गेलेला आहे. एक्स-रे मशीन, इलेक्रॉन बीम, इलेक्रान मायक्रोस्कोप, आयन बीम, 
स्पेक्रोस्कोप असे कुठलेही वैज्ञाचनक उपकरण असेल तरी त्यावर हल्ली  सांगणक जोडलेला असतो. 
त्यामुळे मचशनच्या आत होणारे काम क्षणोक्षणी सांगणकावर चटपले जाऊन त्या कामािा अभ्यास जास्त 
िाांगल्या पद्धतीने केला जातो. अशा मशीन्सच्या अभावी आपल्या देशातले शोधकाम मागे पडत िालले 
आहे. 

 
० अत्यांत काटेकोरपणे टाइम कण्रोल आचण प्रोसेस कण्रोल करायिी असेल तेव्हा सांगणकािा 

वापर करतात. उदाहरणाथश अवकाशाांत यान ककवा सटेॅलाईट सोडायिे आहे ते बरोबर ठरल्यावळेी, ठरल्या 
चदशलेाि उडेल यासाठी लागणारा जबरदस्त कण्रोल फक्त सांगणकाच्या माध्यमातून करता येतो. तीि 
गोष् प्रोसेस कण्रोलिी. अणुऊजा, पेरोचलयम कारखाने, साखर कारखाने यासारखे रासायचनक 
उत्पादनािे कारखाने त्याांच्याकडील रासायचनक प्रचक्रया चवचशष् गतीने व पद्धतीने िालत राहावी म्हणून 
कण्रोलसाठी सांगणकािा वापर करतात. 

 
० वैद्यकीय िािण्या आचण शल्यचक्रयाांसाठी सांगणकािा फार मोठा वापर होतो- तपासणीमध्ये जे जे 

चदसेल ते सवश इलेक्रॉचनक भाषेत सांगणकाकडे साठवले जाते व हे पमशनांट रेकॉडश होऊन राहते. 
उदाहरणाथश- सोनोग्राफीमध्ये ध्वचनलहरींच्या माध्यमातून जे दृश्य तयार झाले आहे ते, ककवा हल्ली चकत्येक 
ऑपरेशन्स करताना दुर्मबणीच्या साहाय्याने त्या त्या अवयवाांिे मोठे प्रचतकबब तयार केले जाते ते, प्रत्यक्ष 
ऑपरेशन होताना न्स्कव्हचडओ कॅमेऱ्याने चटपलेली चित्रचफत ककवा साधे फोटो हे सवश सांगणकावर उतरवनू 



 
 

          

घेतले जाते. त्यामुळे तपासणी करणाऱ्या डॉक्टरिी सोय होते. तसेि त्या त्या व्यक्तीकडे कायमपणे रेकॉडश 
उपलब्ध राहते. 

 
० चसम्युलेशन टेक्नॉलॉजीमधे सांगणकामुळे मोठी क्राांतीि आली असे म्हणाव े लागेल. 

आर्मकटेक्िरमधेही चत्रचमतीय घरे, वस्तू इत्यादींिे मॉडेल बनवणे, ती वगेवगेळ्या अांगाांनी चफरवनू बघणे 
वगैरे गोष्ी सांगणकाच्या माध्यमातून करता येतात. त्यािप्रमाणे नकाश े तायर करणे आचण ते एका 
स्केलवरून दुसऱ्या स्केलवर टाकण्यािे काम सांगणक चबनिूकपणे अगदी थोडक्या वळेाांत करू शकतो. 
त्यासाठी एरवी चकत्येक मचहने लागू शकतात. चडझाइन्ससाठी सांगणक खूपि उपयोगी आहे, मग ते 
चित्रकाचरतेमधील चडझाइन असो अगर अर्मकटेक्टने करायिे असो, चबन्स्कल्डांगिे चत्रचमतीय मॉडेल असो अगर 
त्सुनामीच्या लाटा कशा येतात ते दाखचवणारे चसम्युलेशन चडझाइन असो. 

 
० ॲचनमेशन तयार करणे हे सांगणकामुळे चकत्येक पटींनी सोपे झाले आहे. एकूणि चफल्म 

इांडस्रीमध्ये सांगणकािे नाना प्रकारिे उपयोग आहेत. 
 
० बँकाांिे व्यवहार, उलाढाली, शअेसश ही कामे सांगणकामाफश त करतात. 
 
० सवश साांन्स्कख्यकी माचहतीच्या माांडणीसाठी व त्याांतून चनष्ट्कषश काढण्यासाठी सांगणक आवश्यक 

असतो. 
 
० सांगणकाांिा खूप मोठा उपयोग म्हणजे सांगणकाांसाठी नव ेनव ेसॉफ्टवअेसश बनवणे हापण आहे. 

या आचवष्ट्काराांिी सोय आचण सुरुवात ज्याांच्याकडे आहे त्याांनाि पढुिे आचवष्ट्कार करणे शक्य होणार आहे. 
 
आपल्या देशाांत सांगणक उद्योग खूप वाढलेला आहे. पण त्यातील बहुतेक कां पन्या सांगणकाांिे तांत्र 

वापरून लोकाांिी कामे करून देणाऱ्या कां पन्या आहेत. नवीन आचवष्ट्कार करणाऱ्या ककवा तशी सोय 
असणाऱ्या कां पन्या खूपि कमी आहेत. जवळ जवळ नाहीि. आपले सरकार आचण चविारवांत लोकि या 
मुद्दयाांिा परामशश घेतील अशी आशा बाळगूया. 

 
पण या सवश उपयोगाांना मागे टाकेल असा सांगणकािा सवशमान्य उपयोग म्हणजे कोट्यवधी सामान्य 

माणसाांनी दैनांचदन व्यवहाराांत सांगणक वापरून स्वतःिी करून घेतलेली सोय. ककवा शासन व्यवहारामधून 
सामान्य माणसाला चदल्या जाणाऱ्या सोईसाठी सांगणकािा वापर. कारण या दोन्ही प्रकारच्या लोकाांना 
सांगणकािे कुठलेही शास्त्र न चशकता त्यािा उत्तम वापर करणे शक्य आहे. 
--------------------------------------------------------------------------------- 
 

शासकीय कमशिाऱ्याांना सांगणकाबाबत काय काय यायला हव े– 
 
० सांगणक सुरू व बांद करणे. 
 
० नवीन सांगणक बसवताांना त्याच्या कारभारी डब्याच्या बाहेरील हाडशवअेरिे वगेवगेळे पाटश 

जोडणे- उदा. कप्रटर, की-बोडश, माउस, मोडेम, स्पीकर, पेनड्राईव्ह इत्यादी. 



 
 

          

० मायक्रोसॉफ्ट ऑचफस ककवा ओपन ऑचफस वापरून वडश, एक्सेल, ईमेल, पॉवर पॉईांट, मेल 
मजश, हे पाि प्रोग्राम वापरता येणे. 

 
० सांगणकातील फाइलींवर सेव्ह, सेव्ह ऍज, एचडट, कॉपी, कट, पेस्ट, कप्रट, चडलीट, पीडीएफ, 

चझप, अनचझप, वबेपेज व जीपेग असे सांस्कार करता येणे. 
 
० इांटरनेट सुरू करून गूगल सिश वापरणे. 
 
० असलेल्या वबेसाईटवर एखादे नव ेपान अपलोड करणे. 
 
० वबेसाइटवरून माचहती डाऊन लोड करणे. 
 
० जमल्यास वबेसाइट अथवा ब्लॉग बनवणे, पेज अपडेकटग करणे.   
 
० एक्सेल वापरून साठवलेल्या माचहतीवर सॉटश, चफल्टर, िाटश आचण ग्राफ हे सांस्कार करून 

त्यािारे साठवलेल्या माचहतीिे चवश्लेषण करणे व त्याांतून उपयोगी चनष्ट्कषश काढून शासनािे ध्येयधोरण 
त्यानुरूप ठरवणे. 

 
० मायक्रोसॉफ्ट कवडोजमधील पेंट या सॉप्टवअेरिी तोंडओळख व त्या आधारे कप्रट-स्क्रीन या 

सुचवधेिा वापर. 
 
त्याांना हे सवश सुगमतेने (युक्त्या वापरून) चशकण्यास प्रवृत्त कराव े हा या पुस्तकािा एक उदे्दश 

आहे. 
 
याखेरीज वचरष्ठ अचधकाऱ्याांना हेही यायला हव े–  
 
० शासकीय योजनाांिे सांगणक-आधाचरत मॉचनटकरग करणे. 
 
० सांगणक ककवा सॉफ्टवअेर चवकत घेताना कॉण्रक्ट ठरवणे तसेि वबेसाईट तयार करणे, मेण्टेन 

करणे, सांगणकािी ताांचत्रक सेवा पुरवणारे इत्यादी सवांिी कॉण्रॅक्ट ठरवणे, आपली चनकड काय आहे ते 
ओळखणे इत्यादी 

 
० e-governece च्या उदे्दशाने आपल्या चवभागािे कायशक्रम लोकाांपयशत पोिावते यासाठी कोणी 

कोणी काय काम कराव ेते साांगणारे कण्टेण्ट मनेॅजमेंट डॉक्यूमेंटेशन व फॉमांिे चडझाईन. 
 



 
 

          

भाग २० सगंणक म्हणजे सारणी ककवा तक्ता लेखक  
 
      ककवा तके्त आपल्या खूप ओळखीिे असतात. कठल्याही िार-सहा गोष्ींिी माचहती एकदम 
बघायिी असते तेव्हा आपण त्या माचहतीिी माांडणी तके्त ककवा सारणीमधे करतो. उदाहरणाथश काही 
जणाांिी नाव ेआचण त्यापुढे जन्मतारीख चलचहली असेल तर आपल्याला एका ओझरत्या दृचष्के्षपाांति कळते 
की वयाने सवांत मोठा कोण आचण लहान कोण. 
 

शाळेच्या पुस्तकातील धड्याांिी अनुक्रमचणका अशी चदसते.  
 

धडा क्र. धड्यािे नाव पान 
(१) आपला पचरसर ३ 
(२) नखाांिी स्वच्छता ७ 
(३) फुलपाखरू १३ 
(४) आजीिा िष्ट्मा १६ 
(५) प्राथशना २० 

 
हा एक तक्ताि आहे. यामध्ये सहा आडव्या ओळींपैकी पचहली ओळ रकान्याच्या शीषशकािी आचण 

इतर ५ ओळी खुद्द माचहतीच्या आहेत. तसेि तीन उभे रकाने असून प्रत्येक रकान्यातील मुद्दा वगेळा आहे. 
पचहला रकाना अनुक्रम-सांख्येिा, दुसरा धड्याच्या नावािा आचण चतसरा त्या धड्यािी पृष्ठक्रमाांक 
साांगणारा. 

 
या तक्त्याांिी आपण फारशी दखल घेत नाही, त्यामुळेि त्याांना नीट चनरखून आपल्याला खूप गोष्ी 

चशकता येतात यािी आपल्याला जाणीव नसते. चशवाय तक्ता म्हटला की तो चशस्तबद्ध चदसतो. बरेिदा 
त्याच्या खूपशा खणाांमध्ये आकडे चलचहलेले असतात. काहींना त्या चशस्तीिी आचण त्या आकड्याांिी भीती 
वाटते. 

 
या उलट ज्याांना तक्त्याांतील गांमत कळते, त्याांना तके्त वािायला आचण गमतींिी नोंद घ्यायला 

आवडते. उदाहरणाथश या तक्त्याांत आपण साांगू शकतो की, एकूण १५ खण आहेत (शीषशकािी ओळ न 
मोजता) त्याांतील १० खण आकड्याांिे व पाि खण वणशनािे आहेत. चशवाय त्याांतील पचहला आचण चतसरा 
रकाना िढत्या क्रमाने माांडलेले आहेत. थोडेसे गचणत करून आपण हेही साांगू शकतो की दुसरा धडा 
सगळ्याांत मोठा ६ पानाांिा आहे. पण सारणीिी खरी गांमत पाहायिी असेल तर आपल्याला त्यातील 
खणाांिी फेरमाांडणी करता आली पाचहजे. उदाहरणाथश वरील सारणीला मी असे चलहू शकेन की, धड्याांिी 
नाव ेमराठी अक्षराांच्या वणानुक्रमाने चदसतील. 

 
धडा क्र. धड्यािे नाव पान 
(४) आजीिा िष्ट्मा १६ 
(१) आपला पचरसर  ३ 
(२) नखाांिी स्वच्छता ७ 
(५) प्राथशना २० 



 
 

          

(३) फुलपाखरू १३ 
 

या नव्या तक्त्याांमुळे कोणत्याही ओळीिी माचहती बदलली नाही फक्त त्याांना वर खाली केलां  आहे, 
त्यामुळे धड्याांिी नावां वणशक्रमानुसार लावली गेली, मात्र आता धडा क्र. िढत्या क्रमाने नसून उलट सुलट 
झालेले आहेत. 

 
सांगणकावर तक्ता चलहून काढण्यािा मोठा फायदा असा आहे की, अशा प्रकारे कुठल्याही मुद््दयाला 

धरून त्या अनुषांगाने ओळींिी उलटपालट अक्षरशः क्षणभरात करता येते. यािा काही उपयोग असतो का 
हा प्रश्न चकत्येकाांच्या मनात येईल. त्यािे उत्तर आहे - हो खूप उपयोग आहेत. 

 
कारण तक्ता फेरमाांडणीच्या आधारे आपण चवचभन्न प्रकारच्या आकडेवारीिा नेमका अथश काढू 

शकतो. याला सॉचटंग म्हणतात. चशवाय तक्त्याांच्या आधाराने आपण ग्राफ (आलेख)काढू शकतो. 
 
शासकीय कामकाजापैकी सुमारे ४० टके्क कामकाज तक्त्याच्या स्वरूपात केले जाते. जेव्हा 

सांगणक नव्हते तेव्हासुद्धा कचनष्ठ पातळीवरील कमशिारी ही कामे करीत. त्यात बराि वळे लागत असे, 
आचण ते चकिकट असल्याने ठरावीक लोकि ते करायिे. बाकी सवशजण ते काम झटकण्यािा प्रयत्न 
करीत. वचरष्ठ अचधकारी तर हे काम कधीि करत नसत कारण त्याांिा वळे असा वापरला जाणे हे न 
परवडणारे असायिे. 

 
समजा माझ्या कायालयाांतील शांभर जणाांिी नाव े आचण जन्मतारीख चलहून ठेवली आहेत. मी 

चविारले या वषी चकती जण चरटायर होणार, की कुणीतरी ती सगळी नाव ेवािून मोजत जाणार आचण मला 
साांगणार अमुक इतके. यासाठी त्याला दहा चमचनटे लागली ककवा तासभर लागला तरी तेवढा वळे खपून 
ती माचहती चदली जात असे. ही माचहती सांगणक एका चमचनटाांत देऊ शकतो. फक्त आपण त्याला राबवनू 
घेतले पाचहजे. 

 
तक्त्याांिा वापर शासनात चकती चवचवध कामाांसाठी करावा लागतो त्यािी काही उदाहरणे पाहूया. 
 
० गाविे तलाठी गावािे दफ्तर तयार करताना सवश शतेकरी, त्याांिी जमीन, इत्यादीिी माचहती 

ठेवतात. यासाठी ते वीसएक तके्त चलहून काढतात. 
 
० टपाल क्लाकश कडे रोज टपाल येते ते तक्त्याांत ठेवले जाते आचण त्यातील कोणते कुठे गेले, 

चकती चनकाली काढले वगैरे गोषवारे वळेोवळेी तयार कराव ेलागतात. 
 
० चवभागामाफश त िालचवल्या जाणाऱ्या योजनाांिे अथशसांकल्प कराव े लागतात ते सारणीत चलहून 

काढतात. 
 
अशी अगचणत कामे आहेत. 



 
 

          

या सवश कामाांसाठी पूवापार तके्त घालून देण्यात आलेले होते व शासकीय यांत्रणेला या तक्त्याांच्या 
आधारे गोषवारे काढणे िाांगले अवगत असते. प्रसांगी खूप वळे लावनू एकेक खण मोजून गोषवारा काढावा 
लागतो, तोही खळखळ न करता काढला जातो. 

 
या वळेखाऊ कामामुळे तक्त्याांच्या आकड्यातून चवचशष् माचहती कोणती आचण कशी चमळवायिी व 

खात्यािे काम सोपां आचण कमी वळेात कसां करायिां ककवा त्या आकडेवारीच्या आधारे धोरणात बदल कसा 
करायिा यािा चविार प्रशासनामध्ये बहुतेक कोणी करत नाही कारण सांगणक नव्हते तेव्हा त्या 
चविारासाठी माचहती चमळवणे थोडे कठीणपण होते. 

 
आता सांगणक आलेत. मात्र अजूनही चकत्येक कायालयाांत हे तके्त सांगणकावर वापरले जात 

नाहीत. आचण सांगणकातील सोई वापरून- चवशषेतः फेरमाांडणीिी (सॉचटंग) सोय वापरून त्यातून 
उपयोगी माचहती कशी काढायिी, कोणती काढायिी हे अजूनही शासकीय यांत्रणेत फार क्वचिति 
लोकाांना माहीत आहे. 

 
याबाबत लक्षपूवशक चशकून घेण्यािे दोन मुदे्द – 
 
० तके्तवजा माचहती तयार करणे शक्य असेल चतथे तक्त्याांति माचहती तयार करावी चववरणात्मक 

करू नये. वडशसारख्या गद्यलेखन सॉफ्टवअेरमध्ये तक्ता आखून माचहती भरू नये. 
 
० तक्तालेखनासाठी असलेले खास सॉफ्टवअेर (उदा. एक्सेल) वापराव.े त्यामध्ये तक्ता आखलेली 

पाटीि आपल्यासमोर उघडते ती वापरावी. तरि त्यावर तक्त्याांिी फेरमाांडणी करणे, ग्राफ काढणे, एका 
ठरावीक रेंजिी माचहती देणे याांसारखी कामे सांगणकाला करता येतात. याांना आपण हुशार तके्त म्हणूया. 
वडशमध्ये जरी तक्ता आखून माचहती भरण्यािी सोय असली तरी ती बुचद्धमान पद्धत नसते कारण त्यावर 
सांगणकाला कोणतीही प्रचक्रया करता येत नाही. त्याांना आपण मठ्ठ तके्त म्हणू.  हुशार तक्ता आचण मठ्ठ 
तक्त्यामधील एक सोपा फरक म्हणजे हुशार तक्ता  असेल तर सांगणक आकड्याांिी बेरीज (ककवा 
वजाबाकी, गुणाकार, भागाकार इ.) करू शकतो पण मठ्ठ तक्ता त्या आकड्याांना फक्त चित्ररूपाने ओळखतो 
त्यामुळे गचणत करू शकत नाही. 

 
शाळेच्या धड्याच्या उदाहरणात तीनि रकाने पािि ओळी, म्हणजे १५ खण होते. पण १५-२० 

रकाने आचण ५०-६० ओळी असतील, तर चनव्वळ हाती चलहून त्याांिी फेरमाांडणी जवळजवळ अशक्य. 
सांगणक मात्र एखाद्या चमचनटाति करील. हे ज्याांनी प्रत्यक्ष पाचहले नाही त्याांना हे चकती सोपे आहे यािा 
थाांगपत्ताि नसतो, त्यामुळे यािा वापर करून घेण्यािी युक्तीपण अवगत नसते. ककबहुना अशी  काही युक्ती 
असेल हेि ध्यानी येत नाही. म्हणून मग शासनातील मांडळी अजूनही वडश वापरून तके्त चलचहतात आचण 
काहीही मोजायिे असेल तर तेही काम पुन्हा एकएक मोजूनि करतात, आचण त्याला लागणारा वळे फुकट 
जातोि. 

 
ते दृश्य पाचहले की मला लहानपणी ऐकलेली एक गोष् आठवते. एका आश्रमात एक ऋषी तप 

करत बसले. ते नेहमी खरां बोलतात अशी त्याांिी ख्याती होती. एकदा एक पारधी हचरणािा पाठलाग करीत 
चतथे आला. तोपयंत हरीण एका चदशनेे पळत जाऊन चदसेनासे झाले होते. पण ते कोणत्या चदशनेे गेले हे 



 
 

          

ऋषींनी पाचहले होते. पारध्याने त्याांना गळ घातली की ही माचहती मला साांगा आचण खरां काय तेि साांगा. 
तसां साांगून हरीण मारले जाव ेअसे ऋषींना वाटत नव्हते. ते म्हणाले- “अरे पारध्या, ज्या डोळ्याांनी हरीण 
पाचहले ते डोळे बोलू शकत नाहीत आचण जी जीभ बोलू शकते चतने काही पाचहलेले नाही, म्हणून तुला ही 
माचहती चमळू शकत नाही, तू जा.” 

 
सांत तुलसीदास याांनी रामायण चलचहतानापण ही कल्पना वापरली आहे. मांचदरात पूजेसाठी 

गेलेल्या सीतेला रामािे दशशन घडते. त्यानांतर सख्या चतला छेडतात की राम कसा होता ते आम्हाला साांग. 
सीता उत्तरते  "चगरा अनयन, नयन चबनु वाणी" म्हणजे- माझ्या चजभेजवळ डोळे नाहीत आचण डोळ्याांना 
वािा नाही, मग मी काय वणशन साांग?ू 

 
पण सरकारी कायालयाांत हा प्रसांग वगेळ्या तऱ्हेने घडतो. तो असा की जे क्लाकश  सांगणकावर काम 

करतात त्याांना माहीत नसते की तक्त्यािे सॉफ्टवअेर वापरल्याने सांगणक मोजमाप करू शकतो. ज्या 
वचरष्ठाांना ती मोजमाप या ना त्या कारणाने लागत असते त्याांना हे माहीत नसते की क्लाकश  मांडळी तके्त 
करण्यासाठीसुद्धा एक्सेलऐवजी वडश प्रणाली वापरत आहेत आचण त्यामुळे मोजमाप करू शकण्यािी 
सांगणकािी क्षमता न वापरता स्वतःिा वळे खिी घालून मोजत आहेत. असो. 

 
आपण हाताने तक्ता करतो तेव्हा पाटीवर ककवा कागदावर उभ्याआडव्या रेघा काढून हव ेतेवढे खण 

करून घेतो. उभ्या रकान्यामधे लागणारे मथळे सगळ्याांत पचहल्या आडव्या ओळीत चलचहतो आचण आडव्या 
ओळींमधे चलहायिे मुदे्द सगळ्याांत पचहल्या उभ्या रकान्यामधे चलचहतो. त्यानांतर त्या त्या मुद्दयािी  त्या त्या 
मथळ्याखालील माचहती आपण सांबांचधत खणात चलचहत जातो. एकदा हे करून झाले की त्यात काहीही 
बदल ककवा सुधारणेला वाव नसतो आचण पुढिी सगळी मोजमापां मान मोडून बसून स्वतःि करायिी 
असते. म्हणून ती चजतक्या कमी बाबींवर करावी लागेल चततके बरे. यासाठी पूवीिे तके्त अवाढव्य  असत. 

 
हे काम सांगणकाला एक्सेल सॉफ्टवअेर वापरून करू चदले तर काय होईल? 
 
० परांपरागत पद्धतीने काम करण्यासाठी लागणारा वळे वािेल व वगेवगेळे मुदे्द कमी वळेेत चबनिूक 

तपासता येतील. 
 
० एका कागदावर कप्रट आऊट घेतला तर एका दृचष्के्षपात चकत्येक मुद््दयािी  माचहती चमळेल. 

त्यातील कोणत्याही मुद््दयाला आधारभतू मानून त्याच्या अनुषांगाने इतर सवश माचहतीिी फेरमाांडणी 
करण्यासाठी एखादे चमचनट पुरते. 

 
० ठरावीक रेंजिी माचहती काढता येईल. उदा. कमशिाऱ्याांिी माचहती भरली असेल तर कोणत्या 

वयोगटात चकती, कोणत्या पगारश्रेणीत चकती, स्त्री-पुरुष, टाइकपग येणारे-न येणारे, अथशशास्त्र चशकलेले- न 
चशकलेले, अशा चकत्येक प्रकाराांनी माचहती काढता येते व त्या माचहतीिा त्या त्या अनुषांगाने उपयोग करता 
येतो. 

 
० ती ती माचहती वगेळ्या रांगात दाखव असेपण साांगता येते. 
 



 
 

          

० माचहतीिा नमुना तक्ता तयार करत असतानाि आपल्याला ती माचहती कोणत्या उपयोगासाठी 
लागणार, त्यासाठी कोणते प्रश्न चविारायिे व त्याांिी दखल घेऊन कोणते रकाने ठरवायिे, हे मात्र त्या 
त्या सेक्शनच्या गरजेनुसार त्याांनीि ठरवाव ेलागेल. 

 
० टाइम-कव्हश – वषश व माचहतीिी आकडेवारी चलचहल्यास चकती काळात कसा कसा बदल होत 

गेला हे दाखवणारा आलेख (ग्राफ) काढता येतो. याला टाइम-कव्हश म्हणतात. उदा. आपल्या देशाांत 
१९६५ ते २००५ चकती पेरोचलयम आयात केले तो आलेख पाहा. 
 

 
 

० असलेल्या माचहतीबाबत फॉम्युशला चदल्यास सांगणकाला गचणत करता येते व क्षणाधात ते उत्तर 
आपल्यासमोर येऊ शकते. 

 
० बार िाटश-एकि बाब चनरचनराळ्या चठकाणी कशी असेल हे या िाटशरून कळते. उदा. जगात 

कोणत्या भाषेिी चकती लोकसांख्या आहे तो तक्ता व आलेख पाहा.  
 
The top twenty languages 
 
Speakers as First or Second language 
 
Language Population (millions)  
Chinese Mandarin 508 
English 487 
Hindi 417 
Russian 277 
Bengali 211 
Portuguese 191 
German, Standard 128 
French 128 
Japanese 126 
Urdu 104 



 
 

          

Korean  78 
Chinese, Wu 77 
Javanese 76 
Telugu 75 
Tamil 74 
Chinese, Yue 71 
Marathi 71 
Vietnamese 68 
Turkish 61 
 

०          –                                                            -     
          .                                  . 

 

 
 
० स्कॅटर ग्राफ - दोन चवचभन्न प्रकारिी माचहती तुलना करून पाहायिी असेल आचण त्याांिे काही 

सांबांधसूत्र (Correlation) आहे का हे ठरवायिे असेल तर स्कॅटर ग्राफ काढता येतो, उदा. महाराष्ट्रातील 
सवश चजल्ह्याांत मचहलाांमधील साक्षरतेिे प्रमाण आचण बालकाांिे कुपोषण याांिा स्कॅटर ग्राफ असा चदसेल.  



 
 

          

 
 

याच्यावरून मचहला साक्षरता कमी असलेल्या चजल्ह्याांत कुपोचषत मुले राहण्यािे प्रमाण जास्त आहे 
असे कळते. मचहला साक्षरता जास्त असूनही कुपोषण जास्त चदसते त्या चजल्ह्याांत इतर कारणाांिा उदा. 
दूचषत पाणी, पोटात जांत इत्यादींिा शोध घेण्यािी गरज आहे हेही कळते. 

 
० कुठलीही साांन्स्कख्यकी माचहती झटपट काढण्यासाठी सांगणकाला हुशार तक्त्याांच्या स्वरूपात 

माचहती चदल्याने त्या माचहतीवर पुढील चकत्येक सांस्कार करता येतात आचण त्यातून चनष्ट्कषश चनघनू पुढील 
ध्येयधोरणाांिी चदशा ठरवता येते. 
--------------------------------------------------------------------------------- 
                  १६-     ए              
 

सामान्य प्रशासनाच्या कायासन १६-ब मधे आलेल्या टपालािी चनगशत लवकर व्हावी, त्याांिे रकॅकग 
झटपट करता याव,े चजल्हावार माचहती घेऊन एकाि पत्राने चजल्हाचधकारी याांना सवश सांदभश चविारता याव े
आचण एकाि स्वरूपाच्या सवश धाचरकाांना एकि सूत्र लावनू एक-गठ्ठा  चनगशत करता याव े अशा िौफेर 
उदे्दशाने आम्ही सवश टपालासाठी खालीलप्रमाणे तके्त  ठरवनू एक अचभनव कायशपद्धती अवलां चबली. 
त्याआधी ही टपाल नोंदणीिी पद्धत मी सवशप्रथम जमाबांदी आयुक्त असताना वापरली होती. 

 
मांत्रालयात सध्या टपालािी नोंदणी चडजेएमएस तसेि नोंदणी वहीमधे मनॅ्युअल पद्धतीने नोंद 

घेऊन करण्यात येते. चडजेएमएस नोंदणी प्रणालीमध्ये असलेल्या त्रुटी व अडिणींमुळे (चवशषेतः धाचरकेिे 
रॅककग राहत नसल्यामुळे) मांत्रालयातील चलचपक चडजेएमएस सोबत मनॅ्युअल अशी दुहेरी पद्धत वापरतात. 
यामुळे कायासनातील चलचपकाांिा बरािसा वळे टपाल नोंदणीमध्ये जातो. तो वािावा तसेि आलेल्या 
टपालानुरूप कामािी चवभागणी करता यावी हे उचद्दष् ठेवनू कायासन १६-ब मध्ये एक्सेल आधाचरत वगेळी 
पद्धती अवलां चबण्यात येत आहे. या पद्धतीमुळे टपालािी दुहेरी नोंदणी करण्यािी गरज नाही. तसेि 
आलेल्या टपालािी छाननी उपसचिव स्तरावर करता येऊ लागल्याने प्रकरणाांिा व टपालािा चनपटारा 
करण्याच्या दृष्ीने योग्य चनदेश देता येतात. 

 
या पद्धतीमध्ये कायासनात प्राप्त होणा    टपालाांिी नोंदणी १७ रकान्यात करण्यात येते. ते असे— 

 
 



 
 

          

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ 
अ. 
क. 

सामान्य 
प्रशासन 

चवभागािा 
सांदभश क्र. 

प्रधान 
सचिवाांच्या 

कायालयािा 
सांदभश क्र. 

उप 
सचिवाांच्या 

कायालयािा 
सांदभश क्र. 

मूळ 
कायालयािे/ 
पाठचवणाऱ्यािे 

नाव 

मूळ सांदभश 
क्र.व 

चदनाांक 

पाठचवणा
ऱ्यािा 
पत्ता 

चजल्हा 

 
 

९ १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ 
प्राप् त 

चदनाांक 
चवषय चवषयािे 

              
कोणत्या 

सहायकास 
देण्यात आला 

कक्ष 
अचधकारी 

अवर 
सचिव 

कशा 
प्रकारे 

चनगशचमत 

चदनाांक 
चनगशचमत 

                 
 

या रकान्याांिी वैचशष्ट्टे्य खालीलप्रमाणे आहेत :– 
 
रकाना क्रमाांक १– कायासनात आलेल्या टपालािा आवक क्रमाांक या रकान्यावरून चदसतो. 

टपाल नोंदचवणाऱ्या चलचपकाच्या दृष्ीने हा सवांत महत्त्वािा रकाना आहे कारण त्यािा उपयोग धाचरकेच्या 
रॅककगसाठी होतो. 

 
रकाना क्रमाांक २,३,४ –कायासनात प्राप्त होणारे सवश टपाल हे नोंदणी शाखा, सचिव कायालय व 

उपसचिव कायालय अशा तीन स्त्रोताांकडून प्राप्त होते. या तीनही कायालयात त्या त्या कायालयािे नोंदणी 
क्रमाांक पडतात. ते अनुक्रमे रकाना क्र. २, ३ व ४ येथे दशशचवण्यात येतात. त्यामुळे या तीनही स्त्रोताांपैकी 
कोणत्या कायालयाकडून चकती टपाल प्राप्त झाले यािी माचहती चमळते. सचिव व उपसचिव याांिे 
कायालयातही टपाल नोंदीिी हीि सांगणकीय पद्धत वापरल्याने त्या कायालयाकडून इन्रानेट ककवा 
पेनड्राइव्हवर टपाल नोंदीिे चववरणपत्र प्राप्त केले तर तेि चववरणपत्र कायासनातील सांगणकावर सांबांचधत 
रकान्यात चवनासायास Paste करता येते. त्यामुळे टपालािी पुन्हा नोंद घेण्यािी गरज राहत नाही व 
कायासन चलचपकािा वळे वाितो. 

 
रकाना क्रमाांक ५, ६, ७ व ९, १० हे रकाने टपाल चलचपकाला पचरचित व त्याच्या आवक-नोंद 

वहीतील नेहमीच्या रकान्याांप्रमाणे आहेत. रकाना क्रमाांक ८ या रकान्यात चजल्हा नोंदवला जातो त्यावरून 
टपालािे चजल्हाचनहाय वगीकरण (sorting) करता येते. या चवश्लेषणािा उपयोग वचरष्ठ अचधकाऱ्याांना 
होतो. यामुळे एकाि चजल्ह्याकडून येणाऱ्या टपालािा एकचत्रतपणे चनपटारा करण्यासाठी योग्य चनदेश देता 
येतात. 

 
रकाना क्रमाांक ११ –प्राप्त टपालापैकी खास लक्ष देण्याच्या बाबी (महत्त्व) उदा. चवचधमांडळ 

कामकाज, माचहतीिा अचधकार, लोकप्रचतचनधी, न्यायालय, अथशसांकल्प, लोकआयुक्त, चनवदेने, अशा 
प्रकारे वगीकरण या रकान्याांत माांडले जाते. ज्या टपालाांिे महत्त्व या वगीकरणात येत नाही त्याांना ‘इतर’ 
असा शब्द वापरला जातो. 

 



 
 

          

रकाना क्रमाांक १२ –स्वरूप नावािा हा सवांत महत्त्वािा रकाना खास करून उप सचिवाांच्या 
पातळीवर छाननी करण्यासाठी व कायशक्षमता वाढचवण्यासाठी आहे. कायासन १६-ब कडे येणाऱ्या टपालािे 
चवषय लक्षात घेऊन स्वरूपाच्या रकान्यासाठी एकूण दहा प्रकारिे वगीकरण ठरचवण्यात आलेले आहे. 
यामध्ये आरक्षण, कबदुनामावली, इत्यादी चवषय आहेत. तसेि ‘इतर’ या नावािाही एक चवषय आहे. 
स्वरूपाच्या चववरणामध्ये सामान्यपणे येणारे शब्द थकीत चबल, मांचत्रमांडळ चटप्पणी, पूरक मागणी, 
सेवाचनवृत्ती, चवभागीय िौकशी, अशासारखे असतील. पण कायासन १६-ब च्या उदाहरणावरून चदसून येते 
की, या कायासनाला सेवाचनवृत्ती, मेचडकल चबल, चवभागीय िौकशी याांसारखे चवषय हाताळाव े लागत 
नाहीत. परांतु कबदुनामावली, आरक्षण असे चवषय हाताळाव े लागतात. यािमुळे प्रत्येक कायासनासाठी 
स्वरूप या वगीकरणामध्ये चनचित चवषय काय असतील, हे त्या त्या उप सचिवाांनी कायासनातील सवांच्या 
बरोबर बसून ठरवाव ेलागेल. 

 
स्वरूप व महत्त्व या दोन्ही रकान्यावर सॉर्कटग करणे आवश्यक असल्याने या वगीकरणासाठी 

शक्य तो एक व जास्तीत जास्त २ शब्दाांिा वापर करावा. ज्या टपालािे स्वरूप समजण्यास चलचपकाला 
अडिण असेल चतथे ‘ इतर ’ हा शब्द चलचहता येईल. मात्र सुरुवातीिा एक मचहना उपसचिव याांनी स्वतःि 
टपाल वािून टपालािे स्वरूप योग्य तऱ्हेने चलचहले असल्यािी खातरजमा करावी. तसेि ‘इतर’ या सांजे्ञत 
मोडणारे टपाल एकूण टपालाच्या पांधरा टक्क्याांपेक्षा जास्त असल्यास चवषयाांिी फेरतपासणी करावी. या 
रकान्यासाठी दहापेक्षा अचधक प्रकारिे वगीकरण नसावे. कारण अचधक वगीकरण केल्याने टपाल 
चलचपकािा गोंधळ होऊ शकतो. 

 
सुमारे दहा चदवसाांिे टपाल ‘ स्वरूप ’ या रकान्यावर सॉटश केल्याने उपसचिव व अवर सचिव या 

पातळीवर तात्काळ कामािी प्राथचमकता ठरवता येते व कायशक्षमता वाढते. यासाठीि हा रकाना आहे. 
 
रकाना क्रमाांक १३, १४, १५ टपाल कोणाकडे देण्यात आले यासाठी आहे. कायासन पद्धतीमध्ये 

चलचपक-सहायक-कक्ष अचधकारी - अवर सचिव अशी सरळसोपी साखळी कधीि नसते. बऱ्याि चठकाणी 
पुरेसे कमशिारी नसल्यामुळे एकि चलचपक एकापेक्षा अचधक सहायक, कक्ष अचधकारी, अवर सचिव 
याांिेकचरता टपाल नोंदणीिे काम करत असतो. ही वस्तुन्स्कस्थती चविारात घेऊन हे रकाने दशशचवण्यात आले 
आहेत यामुळे कोणकोणते टपाल कोणकोणत्या सहायक, कक्ष अचधकारी, अवर सचिव याांना देण्यात आले 
आहे यािी अिूक माचहती चमळते. त्यामुळे एकाि अचधकाऱ्यावर कामािा अचधक ताण पडणार नाही हेही 
पाहता येते. तसेि टपाल चलचपकाला शोध घेणे सोपे होते. 

 
रकाना क्रमाांक १६ – या रकान्याांत टपालावर केलेल्या कायशवाहीिा तपशील चलचहला जातो. हे 

वगीकरण िार पयायाांत करण्यात येते. नवीन प्रकरण (C.R.), नस्तीसोबत ठेवणे, अन्य चवभागाांकडे 
पाठचवणे व ददा (दप्तर दाखल - काही कारवाई नाही) करणे असे ते िार पयाय आहेत. 

 
रकाना क्रमाांक १७ – या रकान्याांत टपाल चनगशत केलेला चदनाांक नोंदवला जातो. 
 
रकाना १६ च्या माचहतीिे सॉर्कटग करून मचहन्याच्या अखेरीस एकूण टपालावर केलेल्या 

कायशवाहीिा गोषवारा काढता येतो तसेि चनगशचमत केल्याच्या चदनाांकावरून एका चवचशष् तारखेस चकती 
टपालाांिा चनपटारा झाला यािी माचहती चमळू शकते. 



 
 

          

या चववरणपत्रािा कप्रट आऊट घेताना एका पानावर अ. क्र. १ ते ८ रकाने व दुसऱ्या पानावर अ. 
क्र. १, ५, ६ व ९ ते १७ या रकान्याांिी कप्रट घेण्यात येते. यामुळे एकाि दृचष्के्षपाांत टपालाच्या तपशीलासह 
केलेल्या कायशवाहीिी माचहती चमळून जाते. 

 
आलेल्या टपालावर चवचहत कालावधीत कायशवाही होते की नाही यािा वचरष्ठ स्तरावर आढावा 

घेण्यासाठी प्रत्येक मचहन्याच्या दहा दहा चदवसाांच्या कालावधीत प्राप्त टपालाांिा गोषवारा उपसचिव व 
सचिव याांच्याकडे सादर करण्यात येतो. गोषवारा काढताना ‘ स्वरूप ’ या रकान्यानुसार वगीकरण 
करण्यात येते. 

 
या अचभनव कायशपद्धतीमुळे टपालािी पुन्हा नोंद घेण्यािी गरज राहत नाही. कायासन चलचपकाच्या 

कामकाजात पांिवीस टके्क वळेेिी बित झाल्यािे चदसून आले. प्राप्त टपालािे चवचवध शीषानुसार वगीकरण 
केल्यामुळे वगेवगेळ्या सांदभािा व प्रकरणाांिा चनपटारा करण्यासाठी योग्य चनयोजन करता आले. 

 
पशुसांवधशन चवभागातदेखील हीि टपालनोंदणी पद्धत वापरून ४५० न्यायालयीन प्रकरणाांिे रॅककग 

सुलभपणे करून योग्य चनयोजनािारे चनपटारा करण्यात आला आहे. 
 



 
 

          

भाग २१ सगंणक म्हणजे बुककग क्लाकक  
 
         आपण स्वतः प्रोगॅ्रकमग करण्यािी गरज जशीजशी कमी होत गेली तसा सांगणकािा वापर 
वैज्ञाचनकाांच्या शास्त्रज्ञाांच्या आचण तज्ज्ञाांच्या खोलीतून बाहेर पडून सामान्य माणसाांच्या घरापयंत, 
कायालयात, व्यापार उद्योगात मोठ्या प्रमाणाांवर सुरू झाला. व्यापारी जगाने धडाक्याने यािा वापर बकुकग 
क्लाकश  म्हणनू करायला सुरुवात केली. अगदी रेल्व ेचतकीट बकुकगिेि उदाहरण घेऊया. 
 

फार पूवी आम्ही महाराष्ट्रातून चबहारमध्ये रेल्वनेे जात असू तेव्हा वाटेत तीन गाड्या बदलाव्या 
लागत. धरणगावला चतकीट काढून आधी भसुावळ ते मोगलसराय कोलकाता मेलिे चरझव्हेशन हवे, पुढे 
मोगलसराय ते पटणा दुसऱ्या गाडीिे, पुढे पटणा ते बरौनी चतसऱ्या गाडीिे चरझव्हेशन लागत असे. मग 
धरणगाविे स्टेशन मास्तर तार पाठवनू भसुावळ, मोगलसराय व पटणा येथे कळवत असत. चतथले स्टेशन 
मास्तर आमिे त्या त्या गाडीिे चरझव्हेशन करून तारेने उत्तर पाठवीत असत. रेल्वसेाठी खास टपाल-तार-
यांत्रणा असल्याने आम्हाला चरझव्हेशन झाल्यािी माचहती खूप लवकर चमळत असे. आम्ही म्हणायिो, पाहा 
आपल्या रेल्विेा कारभार चकती कायशक्षम आहे. आचण प्रवासाबद्दल आम्ही चनकित राहत असू. 

 
त्या त्या स्टेशन मास्तरकडे तार आवक-जावक रचजस्टर असायिे, त्यात कोणत्या तारा आल्या, 

पैकी कोणत्या ताराांना उत्तर चदले, कुणािे चरव्हेशन केले इत्यादी माचहती असे. त्यावरून गाडीच्या वळेेवर 
चरझव्हेशनिा िाटश तयार करून प्रवाशाांच्या सोईसाठी फलाटावर तसेि गाडीच्या डब्यावर पण चिकटचवला 
जात असे. इतकी सवश कामां त्या एका तार आवक-जावक रचजस्टरवरून होत असत. पण त्या पद्धतीत खूप 
लोकाांना खूप वळे काम करावां लागत असे. भसुावळ रेल्वचे्या स्टेशन मास्तराांनी भसुावळ ते मोगलसराय 
असे आमिे चरझव्हेशन केल्यािे पुढल्या मोठ्या जांक्शनला म्हणजे इटारसीच्या व पुढच्या सवश जांक्शन्सवर 
स्टेशन मास्तरनासुद्धा कळवाव ेलागे, जेणेकरून त्याांनी चतथून त्याि चसटाांिे चरझव्हेशन देऊ नये. 

 
आता रेल्व े प्रशासनाने आपले सवश स्टेशन्स सांगणकावर जोडले आहेत. त्यामुळे आपण आरक्षण 

करायिे ठरवल्याक्षणी तोपयंत झालेल्या बुककगिी व चरकाम्या असलेल्या चसटाांिी माचहती चमळत राहते. 
चशवाय आता पुढिा टप्पा गाठून घरबसल्या आपण आपल्या घराांतील इांटरनेटिी सुचवधा वापरून 
चरझव्हेशन करूनही िालते आचण चतकीटही आपल्या सांगणकावरि उपलब्ध होते तेवढे आपण कप्रट करून 
घ्यायिे. चशवाय एखादा कायशक्षम स्टेशन मास्तर तासातासालादेखील ही माचहती मागवनू योग्य ते चनयोजन 
करू शकतो. 

 
जगभरातील सवश चवमान चतचकटाांिे बुककग, मोठमोठ्या हॉटेल्समधील खोल्याांिे बुककग हे 

सांगणकावर होऊ लागलेले आहे. ज्या पे्रक्षणीय स्थळाांवर आत जायला चतकीट काढाव े लागते तेथील 
व्यवस्थापकाांनी आपली वबेसाईट तयार करून चतथेि चतकीट बुककगिी सोय करायिी आचण तुम्ही घरून 
चतकीट घेऊन चतथल्या राांगेत उभे न राहाव ेलागता आत जाऊ शकता, अशी सोय पण जगभरात चदली 
जाते. 

 
महाराष्ट्रात एस.टी. महामांडळालादेखील ही सुचवधा देणे शक्य आहे व लवकरि देण्यािी योजना 

आहे. 
 



 
 

          

काही मोठ्या मांचदराांनी ही बकुकगिी पद्धत वापरायला सुरुवात केली आहे. आता समजा तुम्हाला 
िुतथीिा अचभषेक एका ठरावीक गणेश मांचदरात करायिा आहे, पण प्रत्यक्ष जाणे शक्य नाही, तर चतथले 
पुजारी तुमच्या चवनांतीनुसार सांगणकावर बुककग करून घेतात व त्या चतथीला तुमच्या नाव े अचभषेक 
घालतात. पुढच्या टप्प्यात काही मांचदराांिी अशीपण योजना आहे की, तुमच्या नावाने केलेल्या 
एक्सक्ल्यचूसव्ह अचभषेकािी न्स्कव्हचडओचफत तुम्हाला नांतर पाहता येईल ककवा त्यािवळेी न्स्कव्हचडओ 
कॉन्फरन्स्कन्सांग पद्धतीने तुम्ही स्वतःच्या खोलीत बसून अचभषेकाच्या पाठात सहभागी होऊ शकाल. 
 
 
 



 
 

          

भाग २२ सगंणक म्हणजे पेपर सेटर 
 
      परीक्षा पद्धतीत ताचत्त्वक आचण व्यावहाचरक या दोन्ही पातळीवर खूप सुधारणा होण्यािी गरज 
आहे. यातील खूपशा व्यावहाचरक सुधारणा सांगणकािा उपयोग करून अगदी सोप्या पद्धतीने करता 
येतील. यामुळे करोडो चवद्याथी व पालक आचण लाखो चशक्षक व परीके्षिी जबाबदारी उिलणाऱ्या 
कमशिाऱ्याांिी सोय होईल. फक्त आपल्या लक्षात यायला हव ेकी, खरेि असे करायला काय हरकत आहे? 
 

आपण िवथी गचणताच्या परीके्षिे उदाहरण पाहूया. या पेपरात जर दहा प्रकारिी गचणतां चविारली 
जात असतील तर त्या प्रत्येक प्रकारासाठी शांभर शांभर गचणताांिी एकेक प्रश्नमांजुषा तयार करायिी. हे 
सगळे प्रश्न सांगणकाकडे एका फाइलवर ठेवनू द्यायिे (हजार प्रश्न). आता सांगणकाला एक प्रोग्राम असा 
चशकवायिा की, आपण साांगू तेव्हा त्याने प्रत्येक प्रकारातून कुठलेतरी एक मात्र प्रत्येक वळेी नवे–अशी 
दहा गचणतां चनवडायिी आचण आपल्याला एका कागदावर छापून द्यायिी की झाली आपली प्रश्नपचत्रका 
तयार. ती आपण परीके्षच्छू चवद्याथ्याला सोडवायला द्यायिी आचण नांतर चशक्षकाकडून तपासून घेऊन त्यािे 
माकश  ठरवायिे. अशा प्रकारे िट के पट कुणािीही परीक्षा घेता येईल. 

 
यात चकत्येक सोई आहेत. दरवषी पेपर सेट करा, त्यािी कडेकोट गुप्तता पाळा, ते कोट्यवधी पेपर 

वळेेत छापून घ्या आचण चनरचनराळ्या कें द्राांपयंत पोिवा ही सगळी कटकट सांपेल. पेपर फुटण्यािा धोका 
सांपेल. सगळ्याांिे टेन्शन जाईल. यािे फायदे पण मोजूया. 

 
॰ ही प्रश्नमांजुषा सांगणकावरि न ठेवता माचहतीच्या ढगात ठेवली आचण चशवाय चतथे प्रश्नपचत्रका 

तयार करून देण्यािी सोयदेखील ठेवली तर चवद्याथी कधीही स्वतःिी परीक्षा घेऊन आपला आत्मचव वास 
वाढव ूशकतात. 

 
॰ चवद्याथ्यांसाठी दर मचहन्यात परीक्षा घेण्यािी सोय होऊ शकते. लाखो करोडो चवद्याथी एकाि 

चदवशी परीके्षला बसण्याऐवजी ज्याांना जशी हवी तशी परीक्षा चदल्याने सवांिेि टेन्शन कमी होईल. 
 
॰ फक्त Objective प्रश्न असतील आचण चवद्याथ्याने फक्त िारपैकी एका पयायावर खूण करायिी 

एवढेि असेल तर हल्ली अशा परीक्षा हमखास सांगणकावरि होतात. पण फक्त Objective प्रश्नाांऐवजी 
पारांपचरक पद्धतीिी प्रश्नपचत्रका हवी असेल तीदेखील या रीतीने तयार होऊ शकते. पेपर चलचहणे आचण 
तपासणे पूवीच्या पद्धतीने िालू राहील. 

 
याकडे अजून आपल्या चवचवध परीक्षा घेणाऱ्या बोडािे लक्ष गेलेले नाही, ते लवकर जावो, हीि सवश 

चवद्याथ्यांना शुभेच्छा. 
 
शासकीय कमशिारी व अचधकारी याांच्या मराठी व कहदी परीक्षा भाषासांिालनालयामाफश त घेण्यात 

येतात. चतथे ही पद्धत लवकरि अांमलात येत आहे. 
 
 



 
 

          

भाग २३ सगंणक म्हणजे बैठक मॅनेजर 
 
       म्हटलां  की बैठका आल्याि. मोठां कायालय असेल तर बैठकीसाठी बाहेरूनदेखील लोक येणार. 
त्यामुळे कायालयाांत कुणीतरी या बैठकीबाबत काळजी घेऊन पूवशतयारी करत असतात. 
 

पूवशतयारी म्हणजे काय काय कराव ेलागते? 
 
॰ बैठकीिे प्रयोजन आचण त्याांत ििेला येणारे चवषय. 
 
॰ एखाद्या चवषयाबाबत गरजेप्रमाणे पूवशपीचठका साांगणारे एखादे चटपण. 
 
॰ कोणाकोणाला बोलवाव ेत्याांिी यादी व त्याांना चनमांत्रण. 
 
॰ बैठकीिी जागा, वळे व चदनाांक ठरवणे व त्याप्रमाणे सवांना कळवणे. 
 
॰ काहींना तो वळे सोईिी नसेल तर सवांच्या सोईिी दखल घेऊन वेळ जुळवनू घेणे. 
 
॰ बैठकीच्या वळेी िहा, पेन, नोटबुक, फाईल इत्यादी गरजेप्रमाणे सवांना पुरवणे. 
 
॰ बैठकीतील मताांिी नोंद घेण्यािी सोय करून लघुलेखन ककवा ध्वचनमुद्रण ककवा चित्रचफत तयार 

करून घेणे. 
 
॰ बैठकीिा कायशवृत्ताांत तयार करून सवांना कळवणे. 
 
॰ बैठकीत ठरलेल्या चनणशयाांप्रमाणे पुढील कायशवाही करणे. 
 
अशा प्रकारे बठैकीिी जबाबदारी ज्याांच्यावर येऊन पडते त्याांना सांगणकामुळे तीन मोठ्या सोई 

आता उपलब्ध झालेल्या आहेत. त्या आहेत– 
 
॰ न्स्कव्हचडयो कॉन्फरन्स्कन्सांग 
 
॰ बैठकीतील मुद््दयाांिी उठावदार आचण मुदे्दसूद माांडणी, आचण 
 
॰ इतर सुचवधा. 
 
न्स्कव्हचडयो कॉन्फरन्स्कन्सांगमुळे बाहेरच्या लोकाांना आपल्या बैठकीच्या शहराांत बोलावयािी गरज 

उरलेली नाही. न्स्कव्हचडयो कॉन्फरन्स्कन्सांग चकत्येक प्रकाराने होऊ शकते. सवांत भारी प्रकार म्हणजे ज्या 
खोलीत बैठक असेल चतथले पूणश दृश्य दोन-तीन वबे कॅमेरे क्षणोक्षणी चटपत असतात. त्याांिी चतथल्या 



 
 

          

न्स्कव्हचडयो फाइल बनत असते आचण इांटरनेटवरून ती दुसऱ्या शहराांत सांगणकासमोर बसलेल्या एखाद्या 
व्यक्तीपयंत पोहोित असते. 

 
ती व्यक्तीदेखील न्स्कव्हचडयो कॅमेरा व सांगणक असलेल्या खोलीत बसली असेल तर चतथले दृश्य व 

आवाज-थोडक्याांत त्या व्यक्तीिे मत बठैकीमध्ये ऐकलां  जाऊ शकतां. यामुळे त्या व्यक्तीला प्रत्यक्ष बठैकीच्या 
गावी हजर राहण्यािी गरज पडत नाही. 

 
बैठकीतील दहा मेंबर दहा गावी असले तरी त्या सवांिे बोलणे बठैकीच्या मूळ चठकाणी पोहिते, 

आचण अशा तऱ्हेने आपापल्या गावी बसूनि प्रत्येकाला बैठकीत भाग घेता येतो. यापकैी कुठल्याही चठकाणी 
कॅमेऱ्यािी सोय नसेल, फक्त लाऊड स्पीकर आचण माइक्रोफोनवरून आवाज सांगणकाांत रेकॉडश होऊन 
तोि बठैकीच्या जागी ऐकवला जात असेल तरी िालते. याला टेचलकॉन्फरन्स्कन्सांग म्हणतात. 

 
एखाद वळेी आवाजही पोहिणे शक्य नसेल तर टाइप करून िटॅ या सुचवधेमाफश त आपले मत 

बैठकीच्या जागी पोहिवता येते. मात्र हा थोडा वळेखाऊ प्रकार आहे. टायकपगच्या गतीप्रमाणे वळे लागतो. 
 
कॅमेरऱ्यासकट न्स्कव्हचडयो कॉन्फरन्स्कन्सांगच्या सोईला खिश जास्त असतो, ते छोट्या प्रमाणावर केलेले 

शूकटगि असते. पण त्यामुळे समोरासमोर बोलल्यािे समाधान चमळते. टेचलकॉन्फरन्स्कन्सांग ककवा िॅटिारा 
कॉन्फरन्स्कन्सांगिा खिश खूप कमी येतो. 

 
न्स्कव्हचडयो कॉन्फरन्स्कन्सांगखेरीज इतर बरीि कामे सांगणकामुळे सोपी होतात. उदा. बैठकीिी सूिना, 

चटपण इत्यादी ईमेलिारा सवांना पाठवता येते. त्यामधे काही बदल कराव ेलागत असले तर ते पण सवांना 
पटकन समजून येतात. त्याांना आपापली मते आधीि ईमेलने पाठवता येतात. 

 
प्रत्यक्ष बठैकीत चवषयािी माांडणी करण्यासाठी जुनी पद्धत जाऊन आता पे्रझेंटेशन करण्यािी नवी 

सोय सांगणकामुळे आली आहे. पे्रझेंटेशनसाठी मायक्रोसॉफ्टिे पॉवर पॉईांट हे सॉफ्टवअेर सवाचधक प्रिचलत 
आहे. आपल्याला बठैकीत जो चवषय माांडायिा असेल त्यातील प्रमुख मुदे्द सांगणकावर पे्रझेंटेशनच्या 
स्वरूपात आधीि माांडून ठेवता येतात. याला मल्टी-चमचडया पे्रझेंटेशन केले तर त्यामध्ये चलचखत मुद््दयाच्या 
जोडीने ध्वचनचफत, चित्रचफत वगैरेदेखील वापरता येतात. 

 
मुख्य म्हणजे एकदा तयार केलेले पे्रझेंटेशन पढुील चकत्येक बैठकींना वापरता येते. 

भचवष्ट्यकाळासाठी ते एक दूरगामी रेकॉडशि आपल्याकडे तयार होते. 
 
आधुचनक काळात सांगणकामुळे कुठल्याही बैठकीिी उपयुक्तता वाढवता येते यात शांका नाही. 

आता सवश चजल्हाचधकारी कायालयाांत न्स्कव्हचडयो कॉन्फरन्स्कन्सांगिी सोय करण्यात आली असून मांत्रालयीन 
बैठकींमध्ये त्याांिा थेट सहभाग घेता येतो. 

 
सरकारी अचधकारी व कमशिारी याांनी पे्रझेंटेशन तांत्र चशकून घेतले पाचहजे. 

 



 
 

          

भाग २४ सगंणक म्हणजे अकाउण्ट क्लाकक  
 
       चहशोब ठेवणे आपल्याला नेहमीि गरजेिे असते. चकती खिश केला आचण चकती आवक झाली, कुठे 
खिश केला आचण कुठून आवक आली. अकाउन्स्कण्टांग हे शास्त्र एवढां मोठां आहे की ते चशकण्यासाठी िार 
वषांिा अभ्यासक्रम आहे. 
 

एका माणसाने त्यािा एका चदवसािा चहशोब असा चलचहला— 
 

 
 

या पद्धतीने चहशोब चलचहल्यास सांगणकािा एखादा प्रोग्राम आपल्याला खालील प्रकारिे ग्राफ 
काढून चवश्लेषण करून देऊ शकतो. तसेि कोणाला पैसे देणे-घेणे असेल तर तेही दाखव ूशकतो. 
 

 
 

हे झाले सामान्य माणसािे चहशोब चलचहणे. पण अकाउन्स्कण्टांगिी शास्त्रोक्त पद्धत वगेळी असते. फार 
पूवीपासून अकाउन्स्कण्टांगमधे दोन महत्त्वािी सूते्र पाळली जातात-डबल एण्रीिे आचण लेजर. डबल एण्रीिे 
सूत्र असे आहे की प्रत्येक व्यवहार दोन चठकाणी स्वतांत्रपणे नोंदवायिा. 

 
पैसे देऊन सामान आणले तर पैशाच्या (कॅशच्या) रचजस्टरमधे खिश चदसेल पण स्टॉक 

रचजस्टरमधे सामानापोटी तेवढी आवक (वाढ) सामान व पैसा या दोन्हीं स्वरूपात चदसेल. सामान चवकून 
पैसे चमळाल्यास कॅश रचजस्टरला आवक पण स्टॉक रचजस्टरला जावक चदसेल. बँकेतून पैसे काढले तर 
कॅश रचजस्टरला आवक पण बँक रचजस्टरला जावक चदसेल, या उलट बँकेत पसेै जमा केल्यास कॅश 
रचजस्टरला जावक व बकँ रचजस्टरला आवक चदसेल. चदवसभरातील सवश आवक रकमाांिी व सवश जावक 
रकमाांिी स्वतांत्रपणे बेरीज करायिी. ती जुळली की चहशोब जुळला म्हणायिा. नाही जुळली तर प्रत्येक 



 
 

          

नोंद तपासायिी व िूक शोधून काढायिी. एकनाथाांनी एक पैशािा चहशोब लागत नाही म्हणून रात्रभर 
जागून सवश नोंदी तपासून शवेटी िूक शोधून काढली व चहशोब जुळवले अशी आख्याचयका साांगतात. 

 
एका सोप्या आचण आदशश चहशोब वहीिे पान असे चदसेल— 
 
डावीकडील आवक पान 

 
तारीख अनु

क्रमाां
क 

कारण 
व वणशन 

आवक 
प्रकार 

बँकेिे 
नाव 

लेजरिे 
पान 

ए        (    ) 
कॅशमधे                ए    

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० 
२·५·०४ १ बॅशमधे 

आले 
कॅश स्टेट बँक ०१ २००० .. .. २००० 

२·५·०४ २ कागद 
चवक्री 

िेक स्टेट बँक २४ ... ३०० .. ३०० 

    एकूण 
आवक 

.. २००० ३००  २३०० 

 
उजवीकडील जावक पान 
 

तारी
ख 

अनु
क्रमाां
क 

कारण व 
वणशन 

जावक 
प्रकार 

बँकेिे नाव लेजरिे 
पान 

एकूण      (    ) 
कॅशमधून बकँमधून स्टॉकमधून एकूण 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० 
२·५·०
४ 

१ बँकेतून 
काढले 

कॅश स्टेट बँक ०१ .. २००० .. २००० 

२·५·०
४ 

२ कागद 
चवक्री 

िेक स्टेट बँक २४ .. .. ३००    ३०० 

    एकूण आवक .. .. २००० ३०० २३०० 
 

चदवसभराच्या शवेटी आवक व जावक जुळली तरि चहशोब बरोबर. 
 
दुसरे तत्त्व लेजरिे. आपल्याकडे येणारे ककवा जाणारे सामान वगेवगेळ्या प्रकारिे असते. साधा 

घरातला चहशोब पाचहला तरी ताांदूळ, गहू, साखर, साबण, तेल, गसॅ, असे चवचवध प्रकारिे सामान असते. 
कायालय असेल तर वीज, पाणी, पेरोल, स्टेशनरी, पगार असे खिश असतात. चहशोबाच्या मुख्य वहीत 
फक्त स्टॉक एवढी एकि एण्री असते. म्हणून मग एक वगेळे लेजर रचजस्टर ठेवतात. त्यामधे एकेका 
प्रकारासाठी काही पानाांिा गठ्ठा राखून ठेवला जातो. 

 
 



 
 

          

कागदाच्या स्टॉकिी आवक-जावक दाखवणारे लेजरिे चटचपकल पान असे चदसते— 
 

 (                  - २४     )  
 

तारीख सुरुवातीिी 
चशल्लक 

चदवसािी 
आवक 

खरेदी 
ककमत 

तारीख चदवसािी 
जावक 

चवक्रीिी 
ककमत 

C B 

१/५/०४ २७०० -- ५४०० १/५/०४ -- -- -- 
२/५/०४ -- -- -- २/५/०४ १५० ३०० -- 
३/५/०४ -- २०० ४२० -- -- -- -- 
        
        
१६/९/०४ -- ५०० ९५० -- -- -- -- 

        
        
२०/९/०४ -- -- -- -- २५० ५४० -- 
मचहन्यािी 
एकूण 

       

 
कॅश रचजस्टर हे तारीखवार चलचहले जाते, तर लेजर हे सामानाच्या चवषयवार चलचहले जाते व 

मचहन्याच्या शवेटी त्यािा चहशोब काढला की मचहन्याच्या उलाढालीिा अांदाज येतो. चहशोब िोख ठेवायिे 
असतील तर हे सवश कराव ेलागते. म्हणजेि एका व्यवहारापोटी अकाउण्ट क्लाकश ला िार चठकाणी नोंदी 
घ्याव्या लागतात. 

 
सांगणकावर एक्सेलमधे या नोंदी घेतल्या तर सॉर्कटगच्या सोईमुळे लेजर रचजस्टर आपोआप 

तयार होते. कसे ते पाहा- 
 

तारीख अनुक्रमाांक कारण व 
वणशन 

रक्कम आवक की 
जावक 

कॅश बँक की 
स्टॉक 

सामानािे 
स्वरूप 

लेजरिे 
पान 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ 
 १       

 २       
 ३       
 ४       
        
        



 
 

          

एकूण        
 

या रचजस्टरमधे चदवसभर घडणाऱ्या नोंदी ठेवत जायच्या. चदवसाच्या शवेटी सांगणकाला साांगायिे 
की सवश नोंदींिी फेरमाांडणी (सॉटश) कर - आधी रकाना ५ प्रमाणे, त्या अांतगशत ६ प्रमाणे व त्या अांतगशत ७ 
प्रमाणे. 

 
असे केल्यावर सांगणक सवश आवक नोंदी वगेळ्या काढणार. आपण फक्त त्याांिा कप्रट आउट घेऊन 

कॅश रचजस्टरच्या डाव्या पानावर चिकटवायच्या. जावक नोंदीही वगेळ्या चनघतात त्या उजव्या पानावर 
चिकटवायच्या. 

 
सवश आवक नोंदीमधे सांगणकाने सवश कॅश नोंदी एकत्र, बँक नोंदी एकत्र व स्टॉक नोंदी एकत्र असे 

काढलेले असतेि. त्यामधेदेखील बँकेच्या नावाप्रमाणे ककवा स्टॉकच्या स्वरूपाप्रमाणे नोंदी एकत्र आणनू 
चमळतात. तेवढ्या नोंदी कप्रट काढून लेजर रचजस्टरला चिकटवता येतात. 

 
ज्या कायालयाांना अजूनही कागद-रचजस्टर-हाडशकॉपी हे सोपे वाटतात - ते कॅश रचजस्टर व 

लेजर याांना पूणशपणे फाटा देत नाहीत. मात्र वरीलप्रमाणे सवश नोंदी सांगणकावर घेऊन, त्याांिी हवी त्या 
पद्धतीने (रचजस्टरच्या पद्धतीने) फेरमाांडणी करून त्यािे कप्रट आपल्या रचजस्टरवर चिकटवतात. जी खूप 
प्रगत कायालये आहेत चतथे मात्र या कागदी रचजस्टसशना पूणश फाटा चदला जातो. 

 
हे झालां  एखाद्या व्यापाऱ्याकडील सामानाच्या उलाढली करणाऱ्या अकाउण्ट क्लाकश च्या 

सोईबद्दल. चतथे रोज नवनेव े व्यवहार होत असतात. सरकारी कायालयाांना ठेवावी लागणारी अकाउण्ट 
रचजस्टसश यापेक्षा खूप वगेळी असतात. तरी पण मळू सांकल्पना, म्हणजे आपल्याकडील आकडेवारी 
सारणीच्या स्वरूपात चलहून त्यावर फेरमाांडणी आचण गचणतीय व्यवहार करणे ही सांकल्पना कायम राहते. 

 
एखाद्या चटचपकल शासकीय कायालयाच्या अकाउण्ट क्लाकश िे सवांत जास्त चकिकट काम 

म्हणजे पगार चबल, त्याखालोखाल रझेरीकडे टाकावी लागणारी इतर चबले व त्याांिे व्यवस्थापन. हे काम 
सांगणकामुळे बरेि सोपे झाले आहे ककवा होऊ शकते. पगार चबलामध्ये चकत्येक शीषशके असतात उदा. पगार 
(substantive pay) रजा पगार (leave pay), महागाई भत्ता (D.A.), HRA, CLA, Transport 
Allowance, इत्यादी. वजावट (Deduction) मधे GPF, GIS, house rent, इत्यादी शीषशकां  असतात. ती 
वषानुवष ेकायम असतात. 

 
पगार चबल दर मचहन्याला काढाव ेलागते. म्हणून मग हे काम तीन चठकाणी चवभागून केले जाते. 

एका चठकाणी मास्टर फाइलवर मास्टर-डेटा-बेस एकत्र करतात. म्हणजे प्रत्येक कमशिाऱ्यािी माचहती. 
मांत्रालयािे उदाहरण घ्यायिे तर एकूण १८ मुद््दयाांवर सर्व कमशिाऱ्याांिी माचहती ठेवलेली आहे. तो नमुना 
असा चदसतो- 
 
 

Officewise Checklist for Employee Personal Data and Pay Details (Part A) 
(Card wise) 



 
 

          

 
DDO : (7101 000036) Under Secretary, General Administrative Department  
Office : General Administration Department (Mantralaya) 
 

Sr. 
No. 

Personal Details (1) 
 

Current Posting (2) Pay Details (3) 

 1. Satutation + lame  
2. Fname + Mname 
3. Gender 4. Birth Date 5. Super Ann. 
6. Initial Appt. 7. Field Dept. 
Cd 8 (Emp Cd) 

1. Current Off Joingin Dt. 
2. Posting Mode  
3. Designation  
4. Cadre 
5. Dt.Of joining cadre  

1. Pay Scale 
2. Basic 3.W.e.f.dt. 
4. Incr. Dt. 5. City Class 
6. Pan No. 

1. Mrs. X 
Female, D-O-B-28/01/1960, 
Super Ann. .31/01/18 
Initial Appt. 09/04/1979 In MGD, 
(ESTAVAF6001) 

Joined Office on 01/07/2009, by General 
Transfer 
Under Secretary 
Section Officer Dt of Joining Cadre−01/01/2001   

8000-275-13500 
Basic Rs.9375 Wef 
01/09/2007 
Incr Dt. 01/09/2008, City  
Class – A I 
PAN – 0 

2 Smt. Y 
Female, D-O-B-29/11/1968. 
Super Ann. .30/11/2026 
Initial Appt.                    In MGD, 
(ESTSVAF6801) 

Joined Office on 08/12/2004, by  
General Transfer  
Section officer   
Section officer  
Dt of Joining Cadre – 08/12/2004  

9300-34800 Grade Pay 
(4400) 
Basic Rs.21520 Wef 
01/07/2009 
Incr  Dt. 01/07/2010, city 
Class – A I  
PAN – ABXPA0677K 

3 Smt. Z 
Female,D-O-B-11/09/1955, 
Super Ann. .30/09/2013 
Initial Appt.                    In MGD, 
(ESTPPBF5501) 

Joined Office on 25/06/1999, by  
General Transfer  
Section officer   
Section officer  
Dt of Joining Cadre – 25/06/1999 

9300-34800 Grade Pay 
(4500) 
Basic Rs.23990 Wef  
01/07/2009 
Incr Dt. 01/07/2010, City 
Class – A I  
PAN – ACCPB7108C 

4 MR. W  
Female, D-O-B-25/06/1960, 
Super Ann. .30/06/2018 
Initial Appt,                    In MGD, 
(ESTSPBM6001) 

Joined Office on 27/01/2009, by  
General Transfer  
Under officer   
Section officer  
Dt of Joining Cadre – 01/09/2005 

15600-39100 Grade Pay 
(6600) 
Basic Rs.28990 Wef  
01/07/2009 
Incr Dt. 01/07/2010, City  
Class – A I 
PAN –ACCPB7108C 

 
18 मुद््दयाांच्या माचहतीिा Chart 
 

दुसऱ्या चठकाणी सवश चनयमाांिा चविार करून तयार केलेली सूत्र माांडून त्यानुसार सांगणकाने 
करायच्या गचणतािी पद्धत त्याच्या भाषेत प्रोग्राम रूपाने चलचहलेली असते. उदा. HRA हा बेचसक + गे्रड पे 
च्या ३० टके्क असेल, ककवा रान्सपोटश अलावांस अमुक स्लॅबला इतका द्यायिा - हे सूत्र सांगणकाला त्याच्या 
भाषेत साांगायिे. असे सवश गचणती सूत्र चशकवनू सांगणकाला पगार चबलातील आकडेमोड करायला सज्ज 
करायिे. 

ही दोन्ही कामे एखाद्या एक्सपटश गु्रपकडे चदली जातात. मास्टर डाटा अगर सूत्राांच्या फाइलमध्ये 
कुणीही ऊठसूठ ढवळाढवळ करू नये यासाठीसुद्धा हे गरजेिे असते. 



 
 

          

 
चतसरे चठकाण म्हणजे प्रत्यक्ष पगार चबल करणारे क्लाकश . दर मचहन्याला कोण कुठल्या पदावर 

होते, त्याांिे रजेिे चदवस, प्रमोशन, इन्क्रीमेंट याांिी नोंद करून सवश कमशिाऱ्याांिे एकचत्रत पगार चबल करणे 
- हे अकाउण्ट क्लाकश िे चनयचमत काम. ती आकडेमोड सांगणकाने करावी म्हणनू सवश नावाच्या नोंदी 
झाल्यावर सांगणकाला साांगायिे की आता मास्टर फाइल आचण सूत्राांच्या फाइलवरून सूत्र वापर. असे 
केल्याने इतर सवश आकडेमोड सांगणक करून देतो. मांत्रालयातील एका चटचपकल चवभागािे पगार चबलािे 
पान कसे चदसते त्यािे नमुने इथे चदलेले आहेत. 
 
 Section of Establish 5 Post of Deputy Secretary (12000-16500) 2 Vacant 
 Name of Incumbent 

Basic Pay 
01 Mr. X 
(10000-15200) 
26150/- 

02 Mr. Y 
25930/- 

03 Mr. Z 
27290/- 

Page 1 
Total 

SR. 
No. 

Remarks     

1 Subst. Pay 26150 25930 27290 79370 
2 Leave Sal 0 0 0  
3 Tah 0 0 0  
4 GP 7600 7600 7600 22800 
5 DA 9113 9053 9420 27586 
6 HRA 10125 10059 10467 30651 
7 CLA 300 300 300 900 
8 Tran. Allw. 800 800 800 2400 
      
15 Gross Sal. 54088 53742 55877 163707 
16 Gross Tot. 54088 53742 55877 163707 
17      
18 DEDUCTIONS ADJUSTABLE 
19 GPF (I-III) 7000 4000 10000 21000 
      
23 H.B.A. 0 0 0 0 
      
      
26 H.B.A. Int. 0 0 0 0 
27 M.C.A. Int. 0 0 0 0 
      
31 Income Tax 1200 2000 20470 23670 
      
33 GIS 480 480 480 1440 



 
 

          

34 GIS Arrear 0 0 0 0 
      
      
38 Co.Hsg.Soc. 0 0 0 0 
      
40 Tot. Tr.Ded 1680 2480 20950 25110 
41 Total Deds 8680 15160 30950 54790 
42 Net Amt. 45408 38582 24927 108917 
 
ही व्यवस्था झाली पगार चबले तयार करण्यासाठी. पण मांत्रालयािेि उदाहरण पुढे न्यायिे तर ही चबले 
करणाऱ्या चवभागाइतकेि दोन इतरही चवभाग यामधे सहभागी असतात - प्रत्यक्षपणे पे ॲण्ड अकाउण्ट स 
ऑचफस आचण अप्रत्यक्षपणे चवत्त चवभाग. 
 
            
 

चवत्त चवभागाकडून प्रत्येक चवभागासाठी वार्मषक खिािी मयादा ठरवनू चदली जाते. याला 
अप्रोचप्रएशन बजेट म्हणतात. त्या उपलब्ध रकमेतून कोणत्या मुद््दयावर कसा-कसा, चकती खिश, काय 
क्रमाने झाला हे कळाव े म्हणून चवभागाकडे एक अप्रोचप्रएशन चबल रचजस्टर असते हेदेखील अकाउण्ट 
क्लाकश  हाताने चलहून व स्वतः आकडेमाड करून तयार करतात. हे सांगणकाने कराव ेअसे अपेचक्षत आहे. 
त्यामधे खालील मुद्दयाांिी चबलानुसार माचहती घेतली जाते - पगार चबल, प्रवास भत्ता चबल, मेचडकल चबल, 
ऑचफस खिािे चबल, अचग्रम देयकाांिे चबल इत्यादी. 
 
 
Department: A – GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT  
User: 71010036-UNDER SECRETARY 
     GENERAL ADMINISTRATIVE 
     DEPARTMENT PROP  
     Sat, Sep.19,2009 
 

Fund Transfer Bill Entry Delete  Receipt Report Maintenance Sign out 
 
Bill Entry For September 2009 (Budgeted) 
Treasury : 701-P.A.O 
DDO : 000036-UNDER SECRETARY GENERAL ADMINISTRATIVE  
DEPARTMENT PROPER ESTABLISHMENT 
 

Grant 
No 

Scheme 
Object 

Object 
Description 

NP/P September Yearly 
Grant 

Bills 
so far 



 
 

          

    Grant B ill Exp Carry 
d-ve 
Bal 

Balance 7066000 1Z 

           

A-02 20150012- 
01 

salaries NP 1794000 1 19420 0 1774580 7066000 2 

A-02 20150012- 
03 

Overtime 
allowances 

NP 5000 0 0 0 5000 57000 2 

A-02 20150012- 
06 

Telephone 
electricity 
and water 
charges   

NP 102780 3 12332 0 90448 184000 12 

A-02 20150012- 
11 

Domestic 
travel 
expenses 

NP 50000 1 28920 0 21080 25000 8 

A-02  20150012- 
13 

Office 
expenses  

NP 203352 5 88843 0 114509 648000 52 

A-02  20150012- 
17 

Computer 
expenses 

NP 100000 1 6240 0 93760 193000 3 

A-02  20150012- 
06 

Telephone 
electricity 
and water 
charges   

NP 0 0 0 0 0 2000 0 

A-02  20150012- 
13 

Office 
expenses 

NP 138034727 3 35490423 0 102544304 279372000 30 

A-02 20150012- 
13 

Office 
expenses 

NP 4050945 1 3076283 0 974662 58257000 26 

A-02 20150012- 
13 

Office 
expenses 

NP 200000 2 63650 0 136350 332000 10 

A-02 20150012- 
13 

Office 
expenses 

NP 0 0 0 0 0 7300000 1 

A-02 20150012- 
13 

Office 
expenses 

NP 0       

A-02 20150012- 
13 

salaries NP 14958956 17 12122435 0 2836521 109026744 200 

 
ही माचहती चवत्त चवभागाच्या क्लाकश नेदेखील वगेळ्या रचजस्टरवर ठेवायिी. मग दोघाांिी माचहती 

जुळत नाही म्हणून फाइल दहा वळेा वर-खाली चफरणार असा प्रकार होत असे. त्याऐवजी आता चवत्त 
चवभागामधे प्रत्येक चवभागािी माचहती सांगणकावर तयार करतात. त्यामुळे कालाांतराने दोन चठकाणी 
माचहती तयार करण्यािा त्रास वािेल व दोन्हीकडील माचहती जुळेल. 

 



 
 

          

ही पद्धत अजून रुळली नाही. कारण चवत्त चवभागाने ही माचहती सांगणकामधे घ्यायला सुरुवात 
केली असली तरी चवभागामाफश त मात्र हाती गचणत आचण हाती लेखन करूनि त्याांिी सांगणकासोबत 
पडताळणी केली जाते. दोन्ही चसस्टरमधे एकवाक्यता होऊन त्यातील सवश दोष चमटले हे चसद्ध होण्याला 
अजून काही मचहन्याांिा कालावधी जावा लागेल. 

 
ज्या चठकाणी सांगणकीय पद्धत चसद्ध व प्रस्थाचपत होते चतथे अशा तक्त्याांच्या शवेटी एक वाक्य 

चलचहण्यािी पद्धत आहे- 
 
This is a computer generated document − hence no signature is needed. 
 
आपल्याकडे मात्र याला अजून वळे असल्याने कदाचित असे चलहाव ेलागेल- 
 
This is a computer generated document − hence signature is a must. 
 
हा जोक मांत्रालयात वापरला जातो. पण सांगणक सांस्कृती रुळेपयंत काही काळ लागणारि हे 

लक्षात घेता तेि योग्य आहे असे मला वाटते. 
 
तयार झालेल्या चबलाांिी पडताळणी व प्रत्यक्ष पेमेंटिे काम पे ॲण्ड अकाउण्ट ऑचफस करते. 

त्याांच्याकडे आलेल्या प्रत्येक चबलाला एक टोकन नांबर चदला जातो. त्यामुळे चवभागाांकडून येणारी चबले 
आचण अदा झालेली ककवा आके्षप काढून परत केलेली चबले याांच्यात मेळ राहतो. ही पूवापार िालत 
आलेली पद्धत आता सांगणकावर टाकल्याने एकीकडे क्लाकश िे काम कमी झाले. दुसरीकडे पे ॲण्ड 
अकाउण्ट सच्या माचहतीवरून चवत्त चवभागाला थेटपणे माचहती जाऊन त्याांच्या चवभागवार अप्रोचप्रएशन 
रचजस्टरमधे आपोआप नोंद घेतली जाते. या चत्रस्थळी नोंदीमुळे पे ॲण्ड अकाउण्ट स, चवत्त चवभाग आचण 
खुद्द चवभाग याांच्या देयकाांमधे मेळ राहतो. 

 
चजल्ह्या-चजल्ह्याांतील रेझरी ऑचफसेसिे कामदेखील याि धतीवर सुरू आहे. त्यामुळे सांगणकािा 

उपयोग करण्याने अकाऊण्ट क्लाकश िे काम सोपे, सुटसुटीत होणार आहे. दर वषाच्या शवेटी मेळ घालणे 
व पडताळणी करणे यासाठी खूप स्टाफिा खूप वळे खिी पडत असे ते थाांबणार आहे. ही बाब पूणशपणे चसद्ध 
व प्रस्थाचपत झाली नसली तरी वाटिाल त्याि चदशनेे व िाांगल्या गतीने िालू आहे. 
--------------------------------------------------------------------------------- 

चबल पाठवणे 
 
सामान्य वापरासाठी सांगणक मोठ्या प्रमाणावर येऊ लागल्यावर अकाउन्स्कण्टांगसाठी, खास करून 

चबले तयार करून ग्राहकाला पाठवण्यासाठी सांगणक-प्रोग्राम तयार होऊन चवकले गेले व हा उद्योग 
अजूनही िालू राहणार. या सवांमध्ये ग्राहकाच्या दृष्ीने अत्यांत गैरसोईिी एक मोठी उणीव राहते ती म्हणजे 
चझरो चबकलगिी सोय नसणे. दोन-एक मचहने घर बांद करून बाहेर गेलेल्या सवश वीज-ग्राहकाांिा चिडीला 
आणणारा अनुभव आहे की त्या काळात त्याांिे मीटर बांद असतात, वीज-खिश शनू्य असतो, आचण नेमके 
अशा चबलािे काय करायिे हे चनदेश सांगणकाला चदलेले नसतात. मग त्या ग्राहकाला हा गोंधळ पुढे तीन-
िार मचहने भोवत राहतो. 



 
 

          

 
खाजगी व्यापारी, छोट्या कां पन्या याांच्यासाठीदेखील याि धतीवर मचहन्या-मचहन्याच्या पगारािे व 

अांतर चहशोब ठेवणारी टॅली ककवा इतर सॉफ्टवअेर चवकचसत करून त्या मांडळींनी चवकलेली आहेत. 
 
या सवामुळे आर्मथक व्यवहार बरेि सुरळीत झाले. इतके की शअेर बाजारासाठी सरकारने चनयमि 

केला की, मोठ्या कां पन्यािे शअेरच्या खरेदी-चवक्रीिे व्यवहार सांगणकामाफश ति होतील. थोडक्यात काय 
तर सवश सुज्ञ अकाउण्ट क्लाकश नी सांगणकालाि अकाउण्ट क्लाकश  म्हणून राबवनू घ्यायला चशकले पाचहजे. 
 
 
 



 
 

          

भाग २५ सगंणक म्हणजे हचत्रकार 
 
   वणशन अगदी िूक आहे. चित्रकारािी कल्पनाशक्ती, त्याच्या कुां िल्यािे सामथ्यश आचण चनरचनराळ्या प्रतीकां  
व कबबाांच्या साहाय्याने चवषयवस्तूिी ककवा चित्रािी माांडणी करण्यािी चित्रकारािी प्रचतभा हे सांगणकाला 
कधीि येणार नाही. 
 

पण चित्र याचवषयी सांगणकावर बरेि काही करता येते. तसेि ते फोटो, गाणी आचण न्स्कव्हचडओांच्या 
बाबतीतही करता येते. चवशषेतः आपल्याकडे उपलब्ध असलेल्या गोष्ींमधे थोडेसे बदल ककवा दुरुस्त्या 
करता येतात. आपण चित्रापासून सुरुवात करूया. 

 
आपल्याकडील एखादां छानसां चित्र स्कॅन करून सांगणकावर फाइलच्या स्वरूपात ठेवता येतां. 

आता मायक्रोसॉफ्ट पेंट ककवा फोटोशॉपसारख्या प्रोग्रामच्या साहाय्याने ती फाइल उघडून दुरुस्त करायला 
घेतली की पचहल्याांदा सांगणकाच्या पाटीवर ते चित्र चदसतां. 

 
॰ आपल्याला या चित्राच्या अनेक हुबेहुब प्रचतकृती करून हव्या तशा माांडून घेता येतात. 
 
॰ हव ेत्या प्रचतकृतींिे आकार लहान-मोठे करता येतात. 
 
॰ चित्रािे आरसा-प्रचतकबब तयार करता येते. 
 
॰ चशवाय चित्रातला एखादा भाग पुसून त्यावर दुसरे काहीतरी रांग देता येतात. 
 
॰ आपण पेंट हा प्रोग्राम सुरू करताना त्यावर एखादे चित्र उघडले नसेल तर कोरी पाटी उघडते. 

आपण जरी चित्रकार नसलो तरी गोल, चत्रकोण, िौकोन, ढग, झाडाांिी आऊटलाईन, असे काहीतरी 
काढून त्यावर रांग भरू शकतो. 

 
॰ एका चित्रातील काही भाग उिलून (उदाहरणाथश झाड, चिमण्या- काहीही) दुसऱ्या चित्रात 

समाचवष् करता येतो. 
 
॰ चित्रातील रेघा गडद ककवा चफक्या करता येतात. 
 
॰ एखाद्या भागािी रांगसांगती बदलता येते. 
 
॰ त्यामधे छोटेसे वणशनपण चलहू शकतो. 
 
॰ ते मराठी भाषेतूनही असू शकते. 
 
असे काढलेले चित्र आपण चित्ररूप फाइलीमध्ये सेव्ह (जतन) करू शकतो. त्यातील सवश 

रांगसांगती, चठपके, सूक्ष्म रेषाांसचहत स्पष् उमटाव े असे वाटत असेल (जसे चित्रकार, चडझाइनर याांना 



 
 

          

लागते) तर bitmap या स्वरूपात साठवता येते, पण त्या फाइलिा आकार खूप मोठा असतो - अगदी 
दहा-वीस MB पयंत. त्यातील स्पष्ता थोडी कमी होऊन िालत असेल तर आपण jpg या स्वरूपात साठव ू
शकतो. jpg फाइल पुढच्या वळेी bitmap मध्ये साठवली तर ती फारि खराब चदसते. म्हणून पुढे-मागे 
जास्त स्पष् फाइल लागणार नसेल तरि jpg फाइल बनवतात. छपाई इत्यादीसाठी चबटमपॅ फाइलि 
वापरतात. 

 
हे झालां  अगदी सामान्य माणसाने करायिां काम. पण वस्त्रोद्योगात खूप उपयोगी पडणारे काम 

सांगणक करतो. यासाठी काही छान सांगणक सॉफ्टवअेर केलेले आहेत. त्यायोगे एकाि चडझाइनला 
चनरचनराळी रांगसांगती चदल्यास ते कसे चदसेल हे सांगणकावर पाहू शकतो. फुलां , पानां, कुयऱ्या, चठपके 
इत्यादी वापरून साडीिे चडझाइन तयार केल्यावर त्यातील फुलाांिे रांग बदलून, बॅकग्राऊां डिा रांग बदलून, 
चवचवध रांगसांगती तपासून त्यातून चनवड करता येते. आपण दुकानात गेल्यावर चविारतो - याि कप्रटमधे 
वगेळे रांग आहेत का, तो म्हणतो-हो, हे पाि रांग तुमच्यासमोर ठेवले बघा. हा प्रकार सांगणकाच्या 
प्रोग्राममुळे खूप सोपा झाला आहे. अगदी १९८६ मध्ये जेव्हा आपल्या देशात फक्त मोठाल्या वैज्ञाचनक 
सांस्थाि सांगणक वापरत असत, त्या काळात मुांबईच्या सान्स्कस्मरा या वस्त्रोद्योगाांत चरसिश करणाऱ्या सांस्थेमधे 
मी हे सॉफ्टवअेर पाहून प्रभाचवत झाले होते व मनोमन त्या सांस्थेला शांभर माकश  देऊन टाकले होते. 

 
हल्ली फॅशन चडझाइनर हे िाांगले कचरयर झाले आहे. त्याच्या चवद्यार्थ्याांनी सांगणकावर चडझाइन 

करायला चशकलेि पाचहजे. तीि बाब ॲनीमेशन चडझाइनरिी. 
 
आपल्याकडील चित्राांिी दुरुस्ती ककवा बदल (editing) साठी आपण पेंट (व तत्सम) प्रोग्राम 

वापरतो. तसेि आपल्याकडील ध्वचनचफत ककवा चित्रचफतीमध्ये बदल, दुरुस्त्या इ. करण्यासाठी 
आपल्याला AVI editor सारखे प्रोग्राम वापरता येतात. त्यामुळे जर सांगणकाला चित्रकार हे वणशन िालणार 
असेल तर कलाकार हेही वणशन िालू शकेल. 
 
 



 
 

          

भाग २६ सगंणक म्हणजे गं्रथालय व्यवस्थापक  
 
       व्यवस्थापनािे काम सांगणकामाफश त केले तर खूप उपयोगी ठरते हे कुणीही साांगू शकेल. चतथे 
असणारी हजारो पुस्तके, त्याांिे वगीकरण− त्याांत पुन्हा चवषयाप्रमाणे, लेखकाांच्या नावाप्रमाणे, 
प्रकाशकाच्या नावाप्रमाणे, प्रकाशन−वषाप्रमाणे, चकमतीप्रमाणे, दुर्ममळतेप्रमाणे – असे चकत्येक प्रकारिे 
वगीकरण सांगणकाइतके झटपट व चबनिकू कोण करू शकेल? 
 

ग्रांथालयामधे दोन बाबींिा लेखा-जोखा ठेवणे महत्त्वािे असते - पुस्तकाांिा स्टॉक चकती - त्याांिे 
वरीलप्रमाणे वगीकरण इत्यादी. दुसरे म्हणजे प्रत्येक पुस्तक कसे कसे कुणाकुणा सदस्याला चदले, कधी 
चदले, कधी परत आले, कुण्या पुस्तकािी मागणी आली - इत्यादीप्रमाणे प्रत्येक पुस्तकािी वािकापयंत 
सतत होत राहणारी वाटिाल नोंदवत राहणे. याखेरीज ग्रांथालय हेदेखील एक कायालयि असल्याने इतर 
सवश कायालयाांप्रमाणे इथेही पगार, आर्मथक उलाढाल, इत्यादी व्यवहार असणारि. त्याच्यासाठीदेखील 
सांगणकािा उपयोग केला जातो. 

 
प्रगत ग्रांथालयाांत तर सांगणकािा वापर एवढा रूढ झालेला असतो की आपण हव्या असलेल्या 

पुस्तकािा तपशील - म्हणजे पुस्तकािे नाव, लेखक, प्रकाशन - यापैकी माहीत असेल ते व आपला 
सदस्यता क्रमाांक देऊन ग्रांथालयाला एक ईमेल पाठवायिी. चतथून आपल्याला पुस्तक उपलब्ध आहे का 
नाही, नसल्यास सध्याच्या वािकाकडून कधी परत येणार इत्यादी तपशील देऊन पुस्तक घेऊन 
जाण्यासाठी एक मुदत ईमेलने कळवली जाते. मग आपण ते घेऊन यायिे. याचशवाय ग्रांथालयाकडे 
आलेली नवीन पसु्तके - येणाऱ्या माचसकाांमधील अनुक्रमािे पान, इत्यादी माचहती वळेोवळेी सदस्याांकडे 
पाठवण्यािे सत्कायशदेखील प्रगत ग्रांथालये करतात. 

 
आपल्या देशाांत एकीकडे वािन-सांस्कृती कमी होत िालली आहे असे म्हणत असतानाि 

दुसरीकडे ग्रांथालय सुधारणा व समृद्धीिी भरीव योजना असणे आवश्यक झालेले आहे. दीघशकाळ सातत्याने 
चटकून राचहलेल्या चकत्येक ग्रांथालयाांमध्ये जुन्या काळी सेवाभावनेने आलेले कमशिारी व व्यवस्थापक आहेत. 
ते तुटपुांज्या पगारावर काम करतात. त्याांच्यापैकी चकत्येकाांना ग्रांथालयातील हजारो पुस्तकाांिी माचहती 
तोंडपाठ असते - जणूकाही सांगणकािी १००-२०० चगगाबाईटिी मेमरीि. पण त्याांच्यानांतर काय होणार? 

 
महाराष्ट्र राज्याच्या सुवणश महोत्सवी वषांत आपल्याला एक सहज शक्य आहे - ज्याांनी ठरावीक 

कालावधी पूणश केले आहेत अशा ग्रांथालयाांना शासनाने अगर समाजाने एकरकमी अनुदान द्यावे— 
 
१०० ककवा अचधक वष ेजुने - १ कोटी रुपये 
 
८० ते १०० वष े— ८० लाख रुपये 
 
६० ते ८० वषश — ६० लाख रुपये 
 
४० ते ६० वषश — ४० लाख रुपये 
 



 
 

          

२० ते ४० वष े— २० लाख रुपये 
 
हे अनुदान चदल्याने चनचिति ग्रांथालयाांमध्ये झपाट्याने सांगणक सांस्कृती येऊन वािन सांस्कृती 

पुन्हा एकदा भरभराटीला येईल. त्याांतून िाांगले नागचरक व िाांगली माणसे घडण्याला वगे येईल. 
 
 



 
 

          

भाग २७ सगंणक म्हणजे प्रकाशन हवश्व 
 
           जगभरातील प्रकाशन चवश्वाांत मोठी क्राांती व प्रगती झालेली आहे. पूवी प्रकाशनासाठी काय 
काय कराव ेलागत असे यािे उत्तर आहे- 
 

॰ लेखन (लेखकाने) 
 
॰ पुस्तकाच्या पानाांिा आकार व लेआउट ठरवणे 
 
॰ त्याबरहुकूम चखळे जुळणी करणे 
 
॰ पु्रफे तपासणे 
 
॰ पु्रफे फायनल झाल्यावर चखळे जुळवल्याप्रमाणे मुद्रण करणे 
 
॰ त्यामधे चित्र असेल तर चित्रठसे वापरून मुद्रण करणे 
 
॰ ISBN ला रचजस्टर करणे 
 
॰ मुखपृष्ठ तयार करणे 
 
॰ बाइन्स्कन्डांग करणे 
 
॰ प्रकाशन सोहळा करणे 
 
॰ पुस्तकािा खप वाढवण्यासाठी जाचहरात करणे. 
 
॰ पुस्तकालयाांपयंत माचहती पोहिवणे. 
 
॰ कुणीतरी प्रकाचशत पसु्तकाांिी यादी ठेवणे (उदा. ISBN). 
 
सांगणक आल्यावर यातले काय काय काम त्याच्याकडे गेले ते पाहूया. 
 
दुसरी आवृत्ती काढण्यासाठी सांपूणश प्रचक्रया पुन्हा करावी लागे. त्यामध्ये पुन्हा नव्याने चखळे जुळणी 

करावी लागत असे. 
 
॰ बहुतेक सवश लेखक आता सांगणकावरि लेखन करतात. 
 
॰ चनदान प्रगत देशाांत तरी नक्कीि. 



 
 

          

॰ चखळे जुळणी या कामािी गरज शांभर टके्क सांपली. 
 
॰ सांगणकावर टाइप केलेल्या चलखाणाला पेजमेकर ककवा तत्सम सॉफ्टवअेर वापरून थेटपणे 

पानाांिा लेआऊट तयार होतो. 
 
॰ पु्रफां  काढून तपासून झाल्यावर हव्या त्या नेमक्या दुरुस्त्या सांगणकावर करणे खूप सोपे असते. 
 
॰ दुरुस्त्या झाल्यानांतर रकेसग काढणे. 
 
॰ रेकसगवरून ऑफसेट पद्धतीने छपाई करणे. 
 
॰ सांगणकावरील टांकलेखन व दुरुस्त्या केलेला मजकूर सीडीवर काढून ती सीडी खूप काळ जपून 

ठेवता येते. 
 
॰ नवीन आवृत्ती काढताना सीडीवरील मजकुरामधे फक्त आवश्यक तेवढ्याि सुधारणा व 

अद्ययावत माचहती करून पुरते, सांपूणश टांकलेखन पनु्हा कराव ेलागत नाही. 
 
॰ मुखपृष्ठ करणाऱ्या चित्रकाराला सांगणक वापरामुळे मुखपृष्ठ तयार करणे सोपे झाले. 
 
॰ प्रकाचशत झालेल्या पुस्तकािी माचहती वबेसाईटवर टाकल्याने जगभरात सवश सिश इांचजन्सकडे 

ती माचहती जाते. पुस्तकालये ककवा नव्या प्रकाशनाांिी माचहती देणाऱ्या चकत्येक वबेसाईटस जगभर आहेत. 
त्याांच्याकडे आपोआप नोंद होते ककवा नोंद करणे सोपे जाते. 

 
॰ ISBN िा रचजस्रेशन नांबर सांगणक वापरून तयार होत असल्याने त्या कायालयाांत सांगणकीय 

नोंद राहते. 
 
॰ चवशषेकरून कोलकाता येथे राजा राममोहन रॉय लायब्ररी फाउांडेशन (RRRLF) या सांस्थेमाफश त 

भारतातील सवश पुस्तकाांिी नोंद ठेवनू ती पुस्तके सरकारी अनुदानातून ग्रांथालयाांना पुरवण्यािी योजना 
आहे, तेथील नोंदीिा फायदा होतो. 

 
॰ सांगणकावरून पसु्तकािी मागणी नोंदवणे, ककमत अदा करणे असे व्यवहार सोपेपणाने होतात. 
 
अशा प्रकारे सांगणकाांमुळे प्रकाशन के्षत्रात क्राांती व प्रगती झाली आहे. 

 
 



 
 

          

भाग २८ सगंणक म्हणजे टेहलशॉकपग 
 
          वापरामुळे टेचलशॉकपगिी सोय झपाट्याने वापरात येत आहे. यािा चविार आपण चवके्रता 
आचण ग्राहक या दोन्ही बाजूांनी करूया. 
 

चवके्रता आपल्याकडील मालािी सचवस्तर माचहती स्वतःच्या वबेसाइटवर ठेवतात. यासाठी 
त्याच्याकडे फक्त एखादीि गोष् चवकायिी असली तरी िालते - उदा. एखादे दुर्ममळ पुस्तक, ककवा 
वापरून झालेली स्कूटर. 

 
ग्राहक आपल्याला हव्या असलेल्या वस्तूसाठी इांटरनेटवर शोध घेतो. त्याला वगेवगेळ्या 

दुकानाांच्या नोंदी सापडतात. त्यातून तो हव्या त्या मालासाठी मागणी नोंदव ूशकतो - व आगाऊ पसेैदेखील 
भरू शकतो. 

 
नुकतेि हॉलण्डमध्ये मी सांगणकािे स्पेअर पाट शस चवकणारे एक मोठे दुकान पाचहले - सवश प्रमुख 

शहराांमध्ये त्याांच्या शाखा होत्या. मालािी ककमत इतर दुकानाांपेक्षा तीस टके्क कमी आचण गुणवते्तबाबत मात्र 
पूणश गरॅांटी. हे कसां शक्य झालां ? 

 
त्याांच्याकडील प्रत्येक स्पेअर पाटशिी माचहती वबेसाइटवर ठेवलेली आहेि पण ती फक्त गद्य 

वािनाच्या स्वरूपात नसून जोडीला त्या भागािे काम समजावनू देणारी एक छोटी चफल्म पण पाहायला 
चमळते. हे सवश ग्राहकाने स्वतःच्या घरी इांटरनेटवर पाहून वस्तू ठरवायिी - पैसे भरायिे आचण स्वतःला 
दुकानात जाण्यासाठी सोईिी वळे पण कळवायिी. काही प्रश्न असल्यास ईमेलने चविारायिे. यामधे 
दुकानदारािा वळे खूप वाितो. चगऱ्हाइकाला वस्तू दाखवणे, वणशन साांगणे इत्यादीसाठी सेल्समन ठेवाव े
लागत नाहीत. कॅचशयर नेमावा लागत नाही. अख्खां दुकान दोन-तीन कमशिारी साांभाळतात. मग त्याांना 
मालािी ककमत इतराांच्या तुलनेत खूप कमी ठेवता येते. 

 
आपल्याकडे दर चजल्ह्याांत कृषी उत्पन्न बाजार सचमत्या आहेत. त्याांच्याकडे येणाऱ्या घाऊक 

मालाच्या नोंदी सांगणकावर होत असतात. त्याांना दर तासातासाला ही माचहती सांगणकावर ठेवता येते 
आचण त्याांिे घाऊक ग्राहक सांगणकावरि मागण्या नोंदव ूशकतात. 
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शेतमाल हदनाकं बाजारसहमती आवक 
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यािा फायदा शतेकऱ्याांना देता येईल का? कारण आपला शतेकरी बहुताांशी अल्प भधूारक, 
कोरडवाहू जचमनीवर उत्पन्न घेणारा, कजशबाजारी, प्रगत सांगणक-तांत्रािी माचहती नसणारा असा आहे. 
तरीपण ग्रामपांिायतीने स्वतःच्या कायशके्षत्रापुरती सांगणकािी ब्रॉडबॅण्ड चवक्रीिी सुचवधा पुरवली - जशी 
सध्या मोठ्या शहराांत BSNL ककवा चरलायन्स ककवा एयरटेल पुरवतात- तर गावाांतील काही तरुण मांडळी 
सांगणक घेऊन आसपासच्या शतेकऱ्याांच्या मालािी माचहती सांगणकावर उपलब्ध करण्यािी सुचवधा पुरव ू



 
 

          

शकतील. यामुळे ग्रामीण भागातील तरुणाांच्या उद्यमशीलतेला प्रिांड वाव चमळेल. यासाठी अत्यांत 
चकरकोळ फी घेतली तरी त्याांना िाांगले उत्पन्न चमळेल व शतेकऱ्याच्या मालाला िाांगले चगऱ्हाईक चमळेल. 
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सध्या महाराष्ट्र शासनाच्या पणन खात्याने शतेमालाच्या चकमतीिी माचहती देणारा उपक्रम 
प्रायोचगक तत्त्वावर राबवायिे ठरवले आहे.  
 
 



 
 

          

भाग २९ सगंणक म्हणजे थोडेसे इलेक्रॉहनक्स 
 
         मेंदू असतो. इतर यांत्राांना नसतो, हे सांगणकािां वैचशष््य खरां! पण हा मेंदू येतो कुठून? 
माणसाला हा सांगणकािा मेंदू कसा बनवता आला? 
 

यािे ममश होते सेमीकण्डक्टरच्या शोधात. हे सेमीकण्डक्टर चसचलकॉन या धातूपासून तयार केले 
जातात. चसचलकॉनिे जगभर पसरलेले स्वरूप म्हणजे वाळू - जी चसचलकॉन डायऑक्साइड असते. 

 
चसचलकॉनच्या अणूमधील शवेटच्या Orbit वर िार इलेक्रॉन चफरत असतात. स्टेबल 

ऑरचबटसाठी आठ असाव ेलागतात. यामुळे शुद्ध चसचलकॉनिे दोन अणू एकत्र येऊन आपापले िार-िार 
इलेक्रॉन शअेर करतात. अशा चसचलकॉनिी एक पातळ िकती (चहला वफेर म्हणतात) चवजेसाठी 
कुिालक असते, पण चतला काही प्रमाणात सुिालक करायला थोडेसे प्रयत्न पुरतात, म्हणून चसचलकॉनला 
सेमीकण्डक्टर म्हणतात. इतरही काही धातू सेमीकण्डक्टर आहेत. 

 
याि प्रकारे बोरॉन धातूच्या अणूत शवेटच्या Orbit मधे तीन इलेक्रॉन चफरतात, तर फॉस्फरस 

धातूच्या अणूमधे शवेटच्या Orbit मधे पाि इलेक्रॉन चफरतात. 
 
चसचलकॉनच्या पातळ िकतीमध्ये अत्यल्प अशुद्धीच्या स्वरूपात जर फॉस्फरसिे अणू चमसळले तर 

त्याच्या अणूच्या ऑरचबटमधले फक्त िारि इलेक्रॉन चसचलकॉनच्या अणुबरोबर शअेर होतात पण पािवा 
इलेक्रॉन ऑरचबट सोडून भटकायला चनघतो. तो चसचलकॉनच्या अणतूील एखाद्या इलेक्रॉनला ढकलून 
देऊन त्यािी जागा पटकावतो. हा खो चमळालेला इलेक्रॉन दुसऱ्या एखाद्या अणूच्या इलेक्रॉनला धक्का 
देतो. 

 
याप्रमाणे फॉस्फरसकडून चसचलकॉनकडे असा एक अचतसूक्ष्म इलेक्रॉनिा प्रवाह चनमाण होतो. 

याला N डोकपग म्हणतात, यातील चवदु्यतभार घेऊन जाणारा घटक इलेक्टरॉन हा ऋणात्मक असतो. 
याउलट चसचलकॉन-बोरॉन अशी जोडी घेतली तर त्याला पॉचझचटव्ह डोकपग अगर P डोकपग म्हणतात. 

 
आता आपण PN junction केले तर ती जोडी एखाद्या डायोड (व्हाल्व्ह) प्रमाणे काम करते. 

िकतीच्या दोन बाजूांना इलेक्रॉड बसवले आचण छोट्या पेन्स्कन्सल सेलने वीज पुरवली तर चवजेिा प्रवाह 
एकाि चदशनेे जाऊ शकतो, दुसऱ्या चदशनेे अडतो. हा डायोड तर खरा पण अगदी छोट्या सेलवर 
िालणारा. यालाि जांक्शन डायोड असेही नाव आहे. डायोड म्हणजे जणूकाही वन-व ेरॅचफक राबवणारा 
पोलीसि. 

 
आता PN जांक्शन िी एक िकती व NP जांक्शन िी दुसरी िकती असे एकत्र आणून त्याांिा वापर 

रायोडप्रमाणे करता येतो. याांना NPN ककवा PNP अशा दोन्ही पद्धतीने जोडता येते. त्याांना अत्यल्प वीज 
पुरते. या आधी १९०३ ते १९१० या काळाांत व्हॅक्यूम टू्यब आधाचरत डायोड व रायोडिा शोध 
इलेक्रॉचनक्सच्या जगात अत्यांत महत्त्वािा ठरला होता, ककबहुना चतथूनि इलेक्रॉचनक्सिी सुरुवात झाली 
होती. रायोडच्या amplifier व oscillator या दोन प्रकारच्या कामाांमुळेि कधीकाळी रेचडयो रान्सचमशनिा 
आचवष्ट्कार होऊन ते शक्य झाले होते. पण त्याांना मोठी जागा व २१० व्होल्ट वीज पुरवठा लागत असे. 



 
 

          

तसेि त्याांिे काम ॲनालॉग (analog) पद्धतीने होत असे. १९६० च्या सुमारास सेमीकण्डक्टरिा शोध 
लागल्यावर आता छोट्या सेलवर िालणारे व अगदी लहान आकारािे रायोड करता येऊ लागले, त्याांना 
रान्स्कन्झस्टर हे नाव पडले. सांगीत आचण रेचडयो रान्सचमशनच्या के्षत्राांत सेमीकण्डक्टर रायोड म्हणजे 
रान्स्कन्झस्टसशनी मोठी क्राांती आणली आहे, इतकी की रेचडयो स्टेशनवरील कायशक्रम ऐकण्यासाठी रेचडयोच्या 
जागी जे नवीन उपकरण आलां  त्यालापण रान्स्कन्झस्टर हेि नाव पडले. 

 
अशा सेमीकण्डक्टर रायोडिा म्हणजे रान्स्कन्झस्टरिा वापर ॲनालॉग पद्धतीने करून amplifier 

ककवा oscillator सर्मकटमधे सुधारणा करण्यािे रेचडयो व सांगीत-प्रसारणाच्या जगातले नव-ेनव े वापर 
िालूि आहेत. यासाठी पीसीबी (Printed Circuit Board) वर वगेवगेळे रान्स्कन्झस्टर जोडून सर्मकट तयार 
करतात व त्याच्याकडून चकत्येक कामे करून घेतात. 

 
मात्र ते सांगीतािे जग सोडून रान्स्कन्झस्टरिा एक वगेळा वापर करता येतो, तो म्हणजे मुख्यतः 

digital पद्धतीने वापर करून इांचटगे्रटेड सर्मकटिी (आय.सी.) िी चनर्ममती. रान्स्कन्झस्टरिी चनरचनराळ्या 
प्रकाराने जोडणी करून (कॉन्स्कम्बनेशन करून) गेट्स बनवतात. OR-NOR, AND-NAND, XOR-XNOR व 
NOT अशी सात मुख्य गेटां आहेत. अशी गेटां म्हणजे इांचटगे्रटेड सर्मकटिाि एक प्रकार. चवचवध गेट्स 
चनरचनराळ्या पद्धतीने जोडली की त्याांच्यामाफश त चवचशष् कामे केली जातात. 

 
                                   . ए                                     

                                                                 .   .                 
         .                                                  . ए                   
                                   .                                          . 

 
तर असे मायक्रोप्रोसेसर हेि सांगणकािे मेंदू बनून आपली कामे करतात. 

--------------------------------------------------------------------------------- 
                                  (e−data storage) 

 
जगाांतील साडेसहा अब्ज लोकाांपकैी दीड अब्ज लोक भारतीय भाषा बोलतात, चलचहतात, 

सांगणकावर चलहू इन्स्कच्छतात. त्याांच्याकडे हजारो वषांपासूनिा साचहत्यािा ठेवा आहे जो आपल्या सवांिा 
एकचत्रत साांस्कृचतक वारसा आहे आचण जो सांगणकावर एकात्म पद्धतीने जपून ठेवायला हवा. पण हे कसे 
होणार? 

 
जगाांत एकूण िार वणशमाला आहेत— 
 
(१) ब्राह्मी व त्याांतून उद् भवलेल्या भारत, मलेचशया, थायलां ड, इांडोनेचशया, चतबेट, श्रीलां का 

येथील मूळ भाषाांच्या वणशमाला, 
 
(२) िायनीज, मांगोचलयन, जपान व कोचरयन भाषाांिी वणशमाला, 
 
(३) अरेचबक व फारसी भाषाांिी वणशमाला, 



 
 

          

(४) ग्रीकमधून उद् भवलेल्या ककवा त्या सदृश लॅचटन, रोमन, चसचरचलक इत्यादी युरोपीय 
वणशमाला. 

 
सांगणकावर टायकपग करताना मेनू-बारमधे view वर न्स्कक्लक करून जो सब-मेनू-बार उघडतो 

त्याांत character encoding वर गेल्यास आपल्याला जगभराांतील चकत्येक वणशमालाांिे व भाषाांिे पयाय 
चदसतात—अरेचबक, चिनी, कोचरयन, न्स्कव्हएतनामी, चहब्र,ू बान्स्कल्टक, चसचरचलक, रचशयन, ग्रीक.... पण 
एकही भारतीय भाषा चतथे सापडणार नाही. हा कुणािा नाकतेपणा, तो कसा सांपवणार? 

 
पण त्याआधी सांगणक जगाांत इांग्रजी भाषा-चवश्वािी प्रगती होण्यासाठी त्याांनी काय काय केले ते 

पाहू. 
 
यासाठी सांगणकािी इलेक्रॉचनक भाषा, चजला मशीन-भाषा म्हणतात, ती काय असते व मानवी-

भाषा आचण मशीन-भाषेत परस्पर आदानप्रदान होताना काय काय तांत्र साांभाळाव ेलागते ते पाहूया. मशीन-
भाषा म्हणजे चि-अांश पद्धतीिी, चजथे मशीनला फक्त ० व १ हे दोनि सांकेत कळतात, पण त्याांच्या आठ-
चबट अक्षर-साखळ्याांच्या मदतीने इांग्रजीिे अख्खे भाषाचवश्व व्यापता येते. 

 
       -                — 

 
मी माझ्या मचैत्रणीला साांचगतलां  की, माझां नाव चलचहण्यासाठी इांग्रजी मुळाक्षरातील बारावां, पािवां, 

पािवां, िौदावां आचण पचहलां  अक्षर चलही, तर ती चलहू शकेल - LEENA. याांि कारण की मुळाक्षराांच्या जागा 
ठरलेल्या आहेत. 

 
सांगणकाांतसुद्धा मुळाक्षराांिी जागा अक्षर-साखळीच्या रूपाांत ठरवावी लागेल. आठ-चबटच्या 

पद्धतीत मशीन-भाषेसाठी एकूण २५६ अक्षर-साखळ्या चमळतात हे आपण पाचहलां . यापकैी नेमकी कोणती 
साखळी कोणत्या मुळाक्षराला द्यायिी हे ठरवनू, ती सारणी सांगणकाच्या प्रोसेसरला चनदेशरूपाने देऊन 
ठेवावी लागते. या सारणीला कॅरॅक्टर-कोड म्हणतात. दोन वगेळे तज्ज्ञ कदाचित वगेवगेळे कॅरॅक्टर-कोड 
वापरतील पण मग त्या दोघाांच्या सांगणकाला एकमेकािी भाषा वािताि येणार नाही. असा प्रकार 
सुरुवातीला काही वषश झाला. 

 
म्हणून मग ज्याांना दूरदृष्ी होती अशा काही मांडळींनी एकत्र बसून खूप चविारपूवशक ठरवलां  की 

इांग्रजीतील अक्षराांसाठी कॅरॅक्टर-कोड स्टॅण्डडाइझ करायिे. हे करताना भाषाचवद् तसेि सांगणक शास्त्रािे 
जाणकार आचण ज्याला सतत सांगणकावर काम करावां लागतां अशा सवांिे मत घेण्यात आले. इांग्रजीसाठी 
ASCII स्टॅण्डडायझेशनिी ही प्रचक्रया १९६० पासून सुरू झाली. त्याांनी A, B, C, D.. या प्रत्येक 
अक्षरासाठी जी मशीन-अक्षर-साखळी ठरवली तीि आता जगाांतील यच्चयावत् सांगणकाांवर असणार. उदा 
A साठी 01 00 0001. (यातील िार-िार चबटाांच्या मधली जागा मी वािनाच्या सोईसाठी टाकली आहे). 
त्यामुळे अक्षराांच्या मशीन-भाषेतील जागा पक्क्या झाल्या. 

 
प्रगत सांगणक व मोठ्या क्षमतेिे प्रोसेसर आल्यावर १९८६ पासून जास्त प्रमाणबद्ध असे युनीकोड 

स्टॅण्डडश टप्प्याटप्प्याने चवकचसत होऊ लागले. त्याांत आधी आठ-चबट पण नांतर सोळा-चबट अक्षर-साखळी 



 
 

          

वापरायिे ठरले तेव्हा एकूण ६५५३६ जागा चमळाल्या. तरीही इांग्रजी मुळाक्षराांिी ASCII स्टॅण्डडशमधे 
ठरलेली जागा बदलण्यािा प्रश्न उद् भवला नाही - फक्त प्रत्येक अक्षराच्या जुन्या सांकेतामागे ८ शनू्य लावनू 
टाकली. याप्रमाणे 

 
आठ-चबट पद्धतीत 
 
A हे अक्षर 0100 0001 व  
 
a हे अक्षर 0110 0001 
 
तर सोळा-चबट पद्धतीत 
 
A हे अक्षर 0000 0000 0100 0001 व 
 
a हे अक्षर 0000 0000 0110 0001 चलचहले गेले. 
 
याप्रमाणे इांग्रजीतील अक्षरे तसेि सवश चवराम चिन्ह, इतर चिन्ह व आकड्याांसाठी जी जी साखळी 

ठरली होती, त्यातील कोणालाही सोळा-चबटिी करताना काहीि श्रम पडले नाहीत. जास्त अक्षर-चिन्हे 
लागणाऱ्या इतरही पचिम युरोपीय भाषा उदा. फ्रें ि, जमशन, स्वीडीश, व चसचरचलक वणशमाला वापरणाऱ्या 
पूवशयुरोपीय-रचशयन इत्यादी भाषाांिे युनीकोड सांकेतही अशाि प्रकारे ठरले. 

 
                    

 
इथे आकड्याांच्या बाबतीत एक महत्त्वािा मुद्दा उपन्स्कस्थत होतो. भाषारूप आकडा म्हणजे तो 

चलचहल्यावर वळण कसां चदसेल, पण गचणतरूप आकडा म्हणजे गचणतीय मूल्य काय असेल. या दोन गोष्ी 
सांगणकाला वगेळ्या साांगाव्या लागतात. वडश या सॉफ्टवअेरला गचणतीय मूल्य कळत नाही. पण एक्सेलला 
कळते. म्हणूनि सॉचटंग, ग्राफ, गचणतां, फाम्युशला, िाटश इत्यादीसाठी एक्सेल प्रोग्राममध्ये भाषारूप 
आकड्यािे गचणती मूल्य ओळखणारा एक सब−प्रोग्राम असावा लागतो. तसा तो असतो म्हणनूि 
एक्सेलमधील सारणीला मागे मी बुचद्धमान सारणी असे चवशषेण लावले. 

 
२ या आकड्याच्या भाषारूपासाठी खालील साखळी ठरलेली आहे. 
 
 0011 0010 
 
पण २ हा आकडा गचणती मूल्याच्या रूपात चलहायिा असेल तर सांगणक त्याला  
 
0000 0010 
 



 
 

          

असे चलहून गचणतां करतो. (यातील िार-िार चबटाांच्या मधली जागा मी वािनाच्या सोईसाठी 
टाकली आहे) 

 
आपण २ गुचणले ४ हे गचणत चदल्यावर उत्तरापोटी येणारा आकडा ८. सांगणकाने गचणत करताना 

त्याला हा आकडा 
 
0000 1000 
 
असा चदसतो. सांगणक त्याला आधी भाषेच्या रूपात स्वतःच्या पाटीवर (रॅम वर चलहून घेतो– 
 
0011 1000 
 
व नांतर एका वगेळ्या सूिनेला अनुसरून आपल्याला पडद्यावर 8 या वळणात चलहून दाखवतो. 
 
यािप्रमाणे ३ × ९ = २७ हे गचणत करताना गचणती भाषेतील उत्तर 0001 1011 असे चदसते, तरी 

त्याांत दोन अांक असून पडद्यावर चलचहण्यासाठी त्याांपकैी एकाला भाषारूपाने 0011 0010 (म्हणजे २) व 
दुसऱ्याला भाषारूपाने 0011 0111  (म्हणजे ७) चलहायिे आहे हेही सांगणकाला कळते. 

 
या उदाहरणावरून प्रत्येक अांक ककवा अक्षराला सांगणकाकडील २५६ प्रकारच्या साखळींपैकी एक 

चनचित साखळी बहाल करणे व तीि चनचित जागा जगाांतील सवश प्रोग्रामसशनी वापरणे चकती गरजेिे आहे हे 
चदसून येते. 

 
            

 
इथे पुन्हा एकदा अक्षरलेखनचवधीिी उजळणी करूया. साध्या पाटी-पेन्स्कन्सलने चलहायिे असेल तर 

आपण मनात A या अक्षरािा चविार केल्याबरोबर आपल्या डोळ्यासमोर एक वळण उभां राहतां आचण तेि 
पाटीवर चगरवनू आपण ते अक्षर उमटवतो. टांकयांत्र आले तेव्हा आपण अक्षराच्या वळणासोबत टांकयांत्राच्या 
कळपाटीवर त्या अक्षरािी काडी कुठे आहे हाही चविार करायला चशकलो. थोडक्यात दृश्य-वळण तेि 
राचहले तरी चनदेश-तांत्र बदलले आचण आपण या दोघाांिा फारकतीने चविार करायला चशकलो. 

 
सांगणक आल्यावर दृश्य-वळण म्हणजे सांगणकाच्या पडद्यावर चदसणारा फॉण्ट व चनदेश-तांत्र 

म्हणजे सांगणकाला ते अक्षर साांगण्यासाठी कळपाटीवर कोणती कळ दाबायिी या दोन बाबींखेरीज 
सांगणकाच्या स्वतःच्या सोईिे सांग्रह-तांत्र म्हणजे प्रोसेसरला समजणारी मचशनी अक्षर-साखळी म्हणजेि 
कॅरॅक्टर-कोड, अशी चतसरी बाब आवश्यक ठरली. सांगणकासाठी आज्ञावली (सॉफ्टवअेर) बनवताना 
तसेि स्टॅण्डडायझेशन करताना या तीनही बाबींिा प्रत्येकी वगेळा चविार करावा लागतो. 

 
यातील कॅरॅक्टर-कोकडग म्हणजे कुठल्या अक्षरासाठी कुठली अक्षर-साखळी ते ठरवणे. 

सांगणकाच्या आत डाटा-स्टोरेजसाठी असे एखादे कोड वापराव े लागते. त्यािे स्टॅण्डडायझेशन करून 
ASCII व युचनकोड असे दोन स्टॅण्डडश इांग्रजी भाषेसाठी ठरले. 



 
 

          

कळपाटीच्या स्टॅण्डडायझेशनमधे कुठल्या अक्षरासाठी कुठली कळ वापरायिी ते ठरते. 
इांग्रजीसाठी qwerty हा स्टॅण्डडश अनुक्रम जास्त प्रिचलत असला तरी इतरही स्टॅण्डडश अनुक्रम वापराांत 
आहेत. 

 
दृश्य−वळणाच्या स्टॅण्डडायझेशनमधे अक्षरािे वळण (फॉण्ट ककवा वणाकृती) कसे चदसेल व 

कप्रटरवर कसे उमटेल ते ठरते. इांग्रजीतील फॉण्टसेट एचरयल, ताहोमा, टाईम्स न्यू रोमन इत्यादी दृश्य-
वळणािी उदाहरणे आहेत. 

 
कळपाटीवर टांकनािे काम सुरू करतानाि आधी साांगून टाकायिे की अक्षरािे वळण अमुक 

भाषेत, अमुक स्टॅण्डडश फॉण्टमधे, अमुक आकाराांत व अमुक रांगाांत पाचहजे. ते चनर्देशही सांगणक जपून 
ठेवतो व आपण टाइप केलेले गद्य त्याला समजणाऱ्या मशीन भाषेत साठवनू ठेवतो. 

 
सांगणकावर अरेचबक ककवा चिनी वणशमाला आणतानादेखील या तीन प्रकाराांिे स्टॅण्डडायझेशन 

व्हायला हव,े ते अरेचबकसाठी अरब देशाांनी व चिनीसाठी िीन-जपान-कोचरयाने राजकीय हेवदेाव ेबाजूला 
ठेवनू एकत्र बसून केले. 

 
             

 
मराठीसाठीदेखील या तीन प्रकाराांिे स्टॅण्डडायझेशन व्हायला हव.े यासाठी गेल्या वीस-पांिवीस 

वषांत काही प्रयत्न झालेि नाहीत का? यािे उत्तर आहे-झाले, पण आठ-सांकेताांच्या अक्षर-साखळीवर 
थाांबून, चवस्कळीत स्वरूपािे, बाजार कजकण्याच्या स्पधेपोटी कॅरॅक्टर-कोड स्टॅण्डडाइझ न करता – 
ककबहुना त्यासाठी लागणारा परस्परसांवाद पूणशतः टाळून आचण यामुळे आपल्याि भाषाांिे चकती अतोनात 
नुकसान होते आहे यािे कुठलेही भान न ठेवता झाले. म्हणूनि ते समुपयुक्त ककवा पूणशत्वाला आले नाही. 
याला कोण जबाबदार असे चविारल्यास “मी नाही हाां,” म्हणणारे सगळेि चनघतील पण  “मी चजद्दीने हे पूणश 
करून घेईन “  असां म्हणणारे कुणीि नाहीत. 

 
हे प्रयत्न कुठे अपुरे पडले ते थोडक्यात समजून घेऊया. 
 
आठ-चबटाांच्या काळाांति १९८८ मधे भारत सरकारिा इलेक्रॉचनक्स चवभाग व त्याांिीि सी-डॅक 

कां पनी तसेि BIS (Bureau of Indian Standards) याांनी भारतीय अक्षरसाखळींसाठी ISCII हे स्टॅण्डडश 
ठरवण्यािी कचमटी स्थापन केली. सांस्कृत वणशमाला ध्वचन-सांकेताांवर आधाचरत आहे व इतर सवश 
चलप्यानाही तोि पाया आहे. या तथ्यािा उपयोग करून सवश भारतीय चलप्याांसाठी एकि असे उपयुक्त कोड 
तयार झाले. यामुळे क, ख, ग..या प्रत्येक वणाक्षरािी आठ-चबटिी अक्षर-साखळी एकि राचहली, मग 
चलपी मराठी असो की बांगाली, की मल्याळी. चशवाय मुळाक्षराांच्या क्रमािेि व चशकायला खूप सोपे असे 
इन्स्कन्सक्रप्ट की-बोडशचडझाइन आले. प्रयोगादाखल रेल्वचे्या डब्यावरील चरझवेशन िाटशिा एकि मजकूर सवश 
भारतीय चलप्याांमधे देऊन हे सोपे व िाांगले असल्यािे दाखवनू चदले होते. BIS (Bureau of Indian 
Standards) ने १९९१ मधे हे प्रयत्नपूवशक आखलेले स्टॅण्डडश मान्य करून त्याला IS 13194:1991 हा क्रमाांक 
चदला. 

 



 
 

          

पण या आरांचभक उत्तम कामानांतर सी-डॅकिे धोरण बदलले. १९८८-९५ या आरांचभक काळाांत 
मराठी अक्षर-टांकनासाठी सॉफ्टवअेर तयार करणाऱ्या चकत्येक कां पन्या चनघाल्या. त्याांनी चनदेश-तांत्र, 
दृश्य-वळण आचण कॅरॅक्टर-कोड या प्रत्येकाबाबत काय केले ते पाहू. 

 
    - – चनदेश-तांत्र–कळपाटीिी कोणती कळ दाबल्याने कोणते अक्षर उमटेल तो वणश-अनुक्रम 

ठरवणे. या कामासाठी गोदरेज टाइपराइटरिा अनुक्रम सवशपचरचित असल्याने सवश कां पन्याांनी तोि अनुक्रम 
कायम ठेवला. सीडॅकने त्यासोबत इन्स्कन्सक्रप्ट व फोनेचटक हे दोन जादा अनुक्रम पण बसवले आचण फक्त 
एक कळ दाबून सांगणकावर अनुक्रम-चनवडीिी सोय केली. या कामामधे मोहन ताांब ेया सांगणक तज्ज्ञािा 
मोठा वाटा होता. या कौतुकास्पद कामामुळे गोदरेज अनुक्रम टप्प्याटप्प्याने काढून टाकून इन्स्कन्सक्रप्ट 
अनुक्रम आणण्यािा मागश सोपा झाला. ज्याांना टांकयांत्रािी सवय होती त्याांिाही खोळांबा नको पण नवीन 
चशकणारा सोपेपणाने चशकावा असा हेतू होता. 

 
इन्स्कन्सक्रप्टमुळे तमाम भारतीय भाषाांिी एकरूपता वापराांत आणता आली. मी स्वतः लहान 

मुलाांसाठी कहदीत चलचहलेले चकत्येक धडे व सांस्कृत श्लोक माझ्या आसामी चमत्राांनी भाषा न बदलता फक्त 
आसामी चलपीत करून घेतले आहेत व आसामी मुलाांना कहदी व सांस्कृत चशकवण्यासाठी त्याांिा उपयोग 
केलेला आहे. 

 
    -३– दृश्य-वळण–अक्षराांच्या वणाकृतींिे वगेवगेळे चित्ररूप वळण चडझाइन करणे. हा 

कॅचलग्राफीसारखाि प्रकार आहे. हे कलात्मक व वगेळ्या कौशल्यािे, बहुधा चित्रकारािे काम असते आचण 
त्यािा खिश मोठा असतो. भारतीय भाषाांच्या वळणाांसाठी मुांबईच्या जे.जे. स्कूल ऑफ आट्सशिे, खास 
करून रा. कृ. जोशी या तज्ज्ञािे खूप मोठे योगदान आहे. 

 
सध्या ढोबळमानाने श्री माचलकेतील ३० वणाकृचतसांि (फॉण्टसेट), कृचतदेव माचलकेतील २० व 

सरकारी सीडॅक कां पनीिे चजस्ट, आयलीप व टीडीआयएल या तीन माचलकेतील ५० असे सुमारे शांभर 
वर्णाकृचतसांि आपल्याला मराठी भाषेसाठी चदसतात. अशा वगेवगेळ्या फॉण्टमुळे प्रकाशनाांत आवश्यक 
असलेले फॉण्ट-वैचवध्यािे सौंदयश चमळते तसेि फॉण्टफटीग (एकि एक फॉण्ट वापरून कां टाळा येणे) 
टाळला जातो. सांगणकाच्या फॉण्टबँकमधे हे सांि ठेवलेले असतात. आपण टांकनकाम सुरू करताना 
आपला फॉण्ट, त्यािा रांग, आकार इत्यादी चनवडायिे, मधेि वाटेल चतथे बदलायिे, असे करता येते. 

 
मधला टप्पा–कॅरॅक्टर-कोड–सगळा गोंधळ इथे झाला. आठ-चबट वापरून चमळालेल्या २५६ 

साखळ्याांपकैी नेमकी कोणती साखळी कोणत्या अक्षराला याबाबत १९९१ मधे ISCII स्टॅण्डडश ठरवले गेले 
तरी वापरले गेले नाही. प्रत्येक कां पनीने स्वतःिा गुप्त कोड बनवला. कळपाटीवरिा अक्षर अनुक्रम जरी 
सारखा ठेवला तरी प्रोसेसरच्या पाटीवर (RAM वर) उमटणारी मशीन-साखळी वगेळी ठेवली. या मशीन-
साखळीिाि वापर करून प्रोसेसर काम करतो आचण सांग्राहकाांत साठवताांनापण हाि कॅरॅक्टर-कोड 
वापरतो. तोि “टॉप चबचझनेस चसके्रट “  या सदराखाली ठेवला. हे करताना कारण मात्र असे चदले की सवश 
भारतीय भाषा पूणशत्वाने चलचहता येण्यासाठी २५६ सांकेतचिन्ह अपुरी आहेत. म्हणून आमच्या ग्राहकाांच्या 
गरजेनुसार आम्ही स्वतःिे वगेळे कोड करून वापरू. मुख्य म्हणजे कें द्र सरकारिी कां पनी असूनही सी-डॅक 
पण त्या स्पधेत उतरली. त्याांनीही स्वतः केलेले स्टॅण्डडश कोड न वापरता वगेळे, टॉपसीके्रट कोड वापरले. 

 



 
 

          

भारतीय भाषाांमधे व्यांजनाला स्वर जुळवणे व व्यांजनाला व्यांजन जुळवनू जोडाक्षर तयार करणे या 
जोडणीच्या प्रकाराांसाठी आपल्याला एक जादा स्टॅण्डडश लागणार. यासाठी सीडॅकने ISFOC हे सॉफ्टवअेर 
केले पण ते खुले करून त्यालाि स्टॅण्डडश ठरवनू सवांना वापरू देण्याऐवजी व्यापारासाठी त्यालाही गुप्त 
ठेवले आहे. 

 
अशा प्रकारे बाजाराच्या स्पधेत भाषेिी समदृ्धी गौण ठरली. 
 
या सवश मराठी सॉफ्टवअेसशिी ककमतही भरमसाठ म्हणजे रु. १५००० च्या पुढे ठेवली. यािे तीन 

तोटे झाले. 
 
O इतके महागडे सॉफ्टवअेर चनव्वळ भाषापे्रमापोटी घ्याव ेअसे सामान्य माणसाला कसे वाटणार 

ककवा कसे परवडणार? यािवळेी इांग्रजी लेखनािे सॉफ्टवअेर सांगणकािा घटक म्हणून फुकट ककवा 
अत्यल्प ककमतीत चमळत असे. 

 
O चशवाय भाषापे्रमापोटी इतके महागडे सॉफ्टवअेर घेऊनही जे चलचहले ते दुसऱ्या 

सांगणकावरदेखील तेि महागडे सॉफ्टवअेर नसेल तर वािता येत नाही. आपल्या सांगणकावरील अक्षरे 
चतथे िौकोन , चिन्ह, असे काहीतरी junk (जांक) रूपाांत चदसतील. 

 
स्टॅण्डडश कोड वापरले तर ते सवांना सारखेि असते. ती सक्ती करायला हवी होती. नॅानस्टॅण्डडश 

कोड वापरले तर चनदान ते सवांना खुले करण्यािी सक्ती हवी होती. दोन्ही न केल्यामुळे सांगणकीय 
मजकुराच्या देवाण-घेवाणीत कधीि एकरूपता आली नाही. प्रत्येक सॉफ्टवअेर कां पनीने आपल्याला 
पाचहजे त्याप्रमाणे अक्षर-साखळ्या ठरवल्याने श्री, कृचतदेव व सीडॅक याांच्या एका चसरीजिी अक्षरे 
दुसरीकडे वािता येत नाहीत. “या हृदयीिे त्या हृदयी घातले“ हा ज्ञानेश्वराांिा वारसा साांगणाऱ्या मराठीत 
“या हृदयीिे त्या हृदयी कळोि नये “  असा प्रकार झाला. 

 
O १९९५ साली ईमेल आले, त्यावरही हे मराठी लेखन पाठवणे अशक्य झाले, चतथेही ते जांक चदसू 

लागले. 
 
या समस्याांपढेु सामान्य माणसाने हात टेकले. आडवळणाने मागश काढता काढता प्रकाशकाांिे हाल 

झाले. हा गोंधळ आजही कायम आहे. 
 
सांगणकासाठी इांग्रजी यायलाि हवी हा भ्रम सामान्य माणसाच्या मनाांत चनमाण झाला व दृढ होत 

गेला त्यािे हे कारण होते. 
 
खरेतर १९८८-९५ या काळाांत चवण्डोजसारखी प्रगत ऑपरेकटग चसस्टम ककवा ईमेल अजून आलेले 

नव्हते. तरीही भारतीयाांनी २५६ अक्षर-साखळ्यामधे आपल्या भाषा कशाबशा बसवल्या. त्याांत दहा ते पांधरा 
टके्क कमतरता राचहली असेल पण सांगणक व्यवहार िालू होऊन मोठी झेप घेता आली. ISCII standard व 
इन्स्कन्स्क्रप्ट-अनुक्रम या दोन मोठ्या उपलब्धी होत्या. इतर टांक कां पन्याांनी केलेले कामही उपलब्धीि होती, 
कारण त्याांच्यामुळे भारताांतील सांगणक-साक्षरता इतर देशाांच्या तुलनेत जास्त वाढत होती. मात्र आपापले 



 
 

          

कोड गौप्य आचण महाग ठेवण्यािा दुराग्रह वाढति राचहला तो या सवश उपलब्धींवर पाणी ओतत होता. 
सवशस्पशी काम होण्याऐवजी एकाने केलेल्या कामािा उपयोग दुसऱ्याला होत नव्हता, उलट त्याला का 
म्हणून उपयोग करू द्यायिा अशी वृत्ती होती. सवांिे कॅरॅक्टर-कोड एकि असते तर सामान्य माणसाला 
उपयोग झाला असताि चशवाय तेि कोड ऑपरेकटग चसस्टमिा चहस्सा बनून चमळावा असा आग्रह 
मायक्रोसॉफ्टकडे सांगचठतरीत्या करता आला असता. त्याऐवजी  भारतीयाांना दूरगामी कितन करता येत 
नाही, तसेि आपल्या भाषाांसाठी भारतीय ठाम नाहीत हेि चित्र उभे राहत होते. 

 
चकमानपक्षी सी-डॅकिा एखादा वणाकृतीसांि ग्राहकाला अत्यल्प दरात देता आला असता, तेही 

करायिे कें द्र सरकारला जमले नाही. म्हणूनि जनतेच्या कोट्यवधी रुपयाांच्या बजेटवर िाललेली, 
गौरवास्पद ताांचत्रक क्षमता असलेली व पन्नास-एक फॉण्ट चवकचसत केलेली सी-डॅक सवशसामान्याांच्या 
सांगणक सुचवधेसाठी काहीही करत नाही आचण एक प्रकारे आपल्या भाषाांना मागे ढकलत आहे असे चित्र 
चदसत राचहले. 

 
    -४– आता युनीकोडमधला घोळ पाहूया. 
 
१९९५ च्या पुढे जागचतक पातळीवर ६५५३६ सांकेतचिन्ह वापरणारे युनीकोड स्टॅण्डडश 

टप्प्याटप्प्याने चवकचसत होऊ लागले त्यावर अरेचबक व चिनीसकट इतर भाषाांनी आपल्या अक्षर-
साखळ्याांिे प्रमाणीकरण करून घेतले. त्या त्या भाषाांिे सॉफ्टवअेर करणाऱ्याांवर ते स्टॅण्डडश वापरणे 
बांधनकारक ठरवले. यानांतर त्याांच्या भाषाांिी सॉफ्टवअेसश वगेाने तयार होऊ लागली. त्याांच्यात कामाांिी 
सुसूत्रता व देवाणघेवाण वगेाने वाढू लागली. 

 
अशा वळेी भारतीयाांनीदेखील उपलब्ध झालेल्या जास्त सांकेतचिन्हाांिा उपयोग करून ISCII मधे 

पूणशता आणणे व जागचतक युनीकोड कन्सॉर्मशयमसमोर तेि चविाराथश ठेवणे हा िाांगला मागश होता. आपण 
मात्र चकत्येक घोळ िालू ठेवनू तसे होऊ चदले नाही. सवश सॉफ्टवअेर चवके्रते पूवीप्रमाणेि आठ-चबट 
साखळ्याांच्या गुप्त व नॉन- स्टॅण्डडश कोडिीि चवक्री करत राचहले. त्यामुळे भारतीय लेखनामधे आजही 
गद्यसांकलनािी एकात्मता आली नाही, तसेि ईमेल, इांटरनेट, वबेसाईट या वबे-आधाचरत बाबींमधे 
आपल्या चलप्या अडखळत राचहल्या. १९८८-९५ या काळाांत चमळालेला पुढाकार मागे पडून व सुरुवातीला 
सांगणक साक्षरतेबाबत इतराांच्या पुढे राहूनही आता आपण सातत्याने मागे पडत िाललो आहोत. 

 
यावर उपाय काढतो म्हणत जागचतक युनीकोड कन्सॉर्मशयमने भारतीय भाषाांसाठी जे स्टॅण्डडश 

करायला घेतले त्यामुळे ईमेल इत्यादी वबे-आधाचरत सोई चनमाण झाल्या पण भाषाांिी ध्वन्यात्मक 
एकात्मता पुसून टाकली गेली. त्याांनी एकूण सवश भारतीय भाषाांसाठी एकचत्रतपणे ६५५३६ सांकेतचिन्हे असा 
चहशोब न करता चनरचनराळ्या भाषाांसाठी चनरचनराळे सांि (Chunk) असा चहशोब केला. आता क हे अक्षर 
तेि असेल पण त्यािी सोळा-चबटिी अक्षर-साखळी मराठीसाठी वगेळी, बांगालीसाठी वगेळी आचण, 
मल्याळीसाठी अजून वगेळी आहे. भारतीय चलप्याांिी एकात्मता न जपल्याने आता मी मराठीत चलचहलेली 
सामग्री इतर चलप्याांमधे तत्काळ बदलण्यािी सोय सांपली. आता त्यासाठी खास वगेळे प्रयत्न कराव े
लागणार. तसेि एखादे जुने वाङ मय बांगाली चलपीत महाजालावर असेल तर ते शोधण्यािे आदेश मराठी 
चलपीत चदल्यावर सिश-इांचजनला ते ओळखता येणार नाही. अशा रीतीने भारतीय साचहत्यािी एकात्मता– 
चजच्या आधाराने आपला साांस्कृचतक वाङ मयीन वारसा हजारो वषश चटकला– तीि झपाट्याने हरवत 



 
 

          

जाणार. याला आपले वैज्ञाचनक आडवळणािे उपाय शोधत आहेत, मात्र असले  ‘भारत तोडो’ स्टॅण्डडश न 
वापरता आम्ही आमच्या नऊ-दहा चलप्याांसाठी वगेळे एकान्स्कत्मक स्टॅण्डडश बनवनू देतो असां ते साांगू शकलेले 
नाहीत. 

 
सामान्य सांगणक-ग्राहकाला हे घोळ माहीत नाहीत पण आज तरी आपले काम महाजालावर 

टाकायिे असेल तर युनीकोड-मराठी एवढाि पयाय आहे. 
 
    -५– १९९८ च्या दरम्यान युनीकोड स्टॅण्डडश वापरणारी एक नवी चलनक्स ऑपरेकटग चसस्टम 

पुढे आली. त्याांिी कामािी धाटणी वगेळी होती. सांगणकािे जे जे तांत्र सोपे व कल्पकतेला वाव देणारे आहे, 
ते उिला व सवांना माहीत करून देऊन फुकट वापरू द्या, म्हणजे वापरकत्याच्या कल्पकतेिा फायदा 
सवांना चमळेल असे तत्त्वज्ञान त्याांनी रुळवले. यासाठी चलनक्स चसस्टम फ्री डाऊनलोड करता येते. त्यामधे 
चकत्येक सोई आहेत ज्या वापरून आपण नवीन काहीतरी सुचवधा चनमाण करू शकतो, ज्या लगेि इतराांना 
उपलब्ध होतात. इन्स्कन्स्क्रप्ट की-लेआउट सोपा आचण सवश भारतीय भाषाांसाठी सारखाि - मग चलनक्स 
चसस्टममधे तोि वापरायिा असे त्याांनी ठरवनू टाकले. युनीकोडमुळे कॅरॅक्टरकोड खुले झालेलेि होते. 
चलनक्समधील सोई वापरून उत्साही लोकाांनी चलनक्सवर िालणारे कामिलाऊ मराठी फॉण्ट बनवले व 
वापरले. ते इांटरनेटवर िालतात. 

 
त्याांच्या अशा युक्तीमुळे चलनक्सच्या तुलनेत भारतीय बाजारपेठ हातिी जाईल हे समजल्यावर 

मायक्रोसॉफ्टने सी-डॅकच्या मदतीने मराठीसाठी मांगल हा एकमेव युनीकोड फॉण्ट तयार करून घेतला. 
हा युनीकोड आधाचरत असल्याने जगभर िालणारा व इन्स्कन्स्क्रप्ट की-लेआऊट असल्याने चशकायला सोपा 
आहे. याि पद्धतीिे प्रत्येक भारतीय चलपीसाठी एक असे फॉण्ट करून घेतले. नवीन सांगणकाांच्या चवण्डोज 
ऑपरेकटग चसस्टममधे ते टाकणे चबनखिािे आहे. पण ते मराठी चगऱ्हाइकाला आग्रह धरला तरि उपलब्ध 
होतात- बाय चडफॉल्ट, सहजपणे, होत नाहीत. यासाठी चगऱ्हाइकानेि जागरूक राचहले पाचहजे. 

 
चशवाय मांगलमध्ये चलचहलेली सामग्री इतर भारतीय चलपींच्या युनीकोड आधाचरत फॉण्टमधे 

टाकता येईल का – मुळीि नाही. उदा. युनीकोड गुजरातीसाठी श्रुती फॉण्ट आहे पण मांगल वापरून 
चलचहलेल्या मराठीिे श्रुतीमधे चलप्यांतर करता येत नाही. यािे समाधान हव ेअसेल तर भारतीयाांनीि आग्रह 
धरून युनीकोडमधे बदल करून घ्यायला हवा. 

 
    -६– आपल्या सांगणक तांत्रज्ञाांनी दुलशक्ष केले असले तरी शवेटी त्याांच्याकडूनि आपल्याला 

पुढिे काम करून घ्यायिे आहे. भारतीय वणशमालेत मुळाक्षरे जरी कमी वाटत असली (१६ स्वर, ३६ 
व्यांजन) तरी जोडाक्षरे व जोडाक्षरे चलचहताांना त्याांना जोडण्याच्या पद्धतींमधे चवचवधता आहे. आठ-चबटच्या 
२५६ साखळ्याांमधे ते कसेबसे कोंबून व काही वळणां गाळून बसवता आले. पण खऱ्या अथाने भारतीय चलपी 
सांगणकाच्या मशीन-भाषेत बसवायच्या तर सोळा-चबट प्रणालीच्या ६५५३६ साखळ्याांमधून ठरावीक जागा 
प्रमाणबद्ध कराव्या लागतील. 

 
ते करताना अक्षरे, जोडाक्षरे, वलेाांटीिी पद्धत याबरोबरि वदेकालीन चलपीतील खास खास उच्चार 

चिन्हे - ज्यावर उदात्त, अनुदात्त स्वर ठरतात - ककवा भारतीय सांगीत चलचहण्यासाठी लागणारी चिन्हे, या 
सवांिा चविार करून हे काम केले पाचहजे. त्या जोडीला कसहली (श्रीलां केिी भाषा), नेपाळी, चतबटेी, थाई, 



 
 

          

इांडोनेचशयन, मलेचशयन अशा ज्या भाषाांना सांस्कृतिीि वणशमाला वापरतात- त्याांच्यासाठी लागणाऱ्या जादा 
सांकेत चिन्हाांिाही चविार करावा लागेल. 

 
यासाठी २५६ खण गुणे २५६ खण असा एक मोठा िौकोन आखून त्यातील कोणत्या खणाांत कोणती 

अक्षरे बसवनू िालेल, काय काळजी घ्यावी, इत्यादी ििा घडवनू आणावी लागेल. त्यािप्रमाणे वगेवगेळी 
चलपी असूनही एका अक्षरािी एकि जागा असेल, थोडक्यात ध्वनी-सांकेताांप्रमाणे असेल हेही पाचहले 
पाचहजे. जसे इांग्रजीपेक्षा स्वीचडश भाषेतील अक्षरे जास्त असूनही दोन्हीं भाषाांतील समान अक्षराांना एकि 
कोड आहे, तसेि झाले पाचहजे. यासाठी भाषाचवद् आचण मराठी अन्स्कस्मतेिे भान असणाऱ्याांनी पुढाकार 
घ्यायला हवा. 

 
एकूण काय तर सध्या असलेले भारतीय फॉण्टसेट्सिे कोड खुले करावे, सी-डॅककडील 

युनीकोड फॉण्ट्स चलनक्स ककवा मायक्रोसॉफ्टसारख्या कां पन्याांना फुकट देऊन त्याांच्या ऑपरेकटग 
चसस्टममधे टाकावते यासाठी कें द्र सरकारने त्याांच्यासोबत ििा करावी असे छोटे टप्पे आचण युनीकोड 
प्रणालीच्या ६५५३६ प्रकारच्या साखळ्याांमधून सवश भारतीय चलप्याांिी एकात्मता राहील असे नव ेप्रमाणक 
ठरचवण्यािा मोठा टप्पा आपल्याला अजून गाठायिा आहे. 

 
सांगणकावर इांग्रजी टांकन व्यवस्था जशी सहज आचण आपोआप येते तशी मराठी इन्स्कन्स्क्रप्टही बाय 

चडफॉल्ट यावी, तसेि भारतीयाांनी चवकचसत केलेले सवश युनीकोड फॉण्ट्स ऑपरेकटग चसस्टम बरोबरि 
यावते असा आग्रह धरला तर लॉचजस्टीक्सिा केवढातरी प्रश्न सुटेल. मग सामान्य वापरकत्याला 
कोणतेही गद्यलेखन सॉफ्टवअेर चवकत घेण्यािी गरज उरणार नाही. 
--------------------------------------------------------------------------------- 

 
नोंदीसाठी नोंद घ्यायला हरकत नाही की १९९३-९७ या काळाांत सी-डॅकने त्याांच्या 

सांकेतस्थळावरून फक्त एका पानापुरते लीपलाईट हे सॉफ्टवअेर सवश भारतीय चलप्याांसाठी फ्री-डाउनलोड 
उपलब्ध केले होते. इन्स्कन्स्क्रप्ट आधाचरत असल्याने ते सोपे होते व त्यामुळे बरेि काम होत होते. नांतर ती 
सोय काढून घेतली त्याऐवजी इांग्रजी माध्यमातून फोनेचटकिा वापर करून चलचहल्यावर पडद्यावर मराठीत 
मजकूर चदसेल असे एक सॉफ्टवअेर फुकट पुरवले. “तुमिी कोणतीही भारतीय भाषा असो, इांग्रजीत 
टायकपग करा, पडद्यावर तुमच्या चलपीत चदसेल” असे ते सॉफ्टवअेर आहे. त्यामुळे “आपली चलपी हवीि 
कशाला? आहे सोय तर इांग्रजी टायकपग वापरा की ” असाही एक मतप्रवाह सुरू झाला आहे. त्यामुळे 
पुढील दहा वषांत आपल्या भारतीय चलप्या सांगणकावरून हरवण्यािा धोका चनमाण झाला आहे. 

 
नुकतेि (२००९) महाराष्ट्र शासनाच्या आग्रहावरून सी-डॅकने पुन्हा एकदा त्याांच्या साइटवरून 

लीपलाईटिी फ्री-डाउनलोड सोय फक्त मराठीपुरती उपलब्ध केली आहे. परांतु ही बातमी त्याांच्या 
सांकेतस्थळाच्या मुख्य पानावर ठेवलेली नाही. तसेि ही सोय गरॅांटीने कधीपयंत राहील आचण इतर 
भारतीय भाषाांसाठी का नाही हे प्रश्न उरताति. 

 
आपण गेली वीसेक वषश इतर फॉण्टमधे चलचहलेले सवश गद्य मांगलमधे बदलू शकतो. यासाठी 

टीबीआयएल, प्रखर असे काही कनव्हटशसश तयार झाले आहेत. सबब ज्याांनी आतापयंत इतर सॉफ्टवअेर 
वापरून हजारो पाने चलहून काढली आहेत ती युनीकोडमधे बदलून घेण्यािा कायशक्रम हाती घ्यावा 



 
 

          

जेणेकरून ती माचहती महाजालावर टाकता येईल व इतराांना चतथूनि वािता येईल. सध्या चकत्येक मांडळी 
आपले साचहत्य pdf करून महाजालावर टाकत आहेत. हे िाांगले आहे पण पुरेसे नाही कारण सिश-
इांचजनला ते शोधता येत नाही. 

 
कनव्हटशसश तयार झाले यािाि अथश की आता कुणािेही फॉण्टसेट कोड खऱ्या अथाने गुप्त राचहलेले 

नाहीत, तरीही त्याांना “खुले” असे जाहीर कराव ेलागेल, तरि ते शांभरएक फॉण्टसेट इतराांना अचनबंध 
वापरता येतील व पुढील प्रोग्राम आचण आचवष्ट्कारासाठी उपयोगी पडतील. तसेि इथून पुढे कुठलेही नव े
फॉण्ट चवकचसत करताना ते स्टॅण्डडश प्रमाणे व खुले असाव.े हे उपाय राबवले तर भारतीय वाङ मयािी झेप 
तत्काळ चकतीतरी पटींनी वाढेल. 

 
भारतीयता जपू पाहणाऱ्या सवशि भाषापे्रमींनी या चवचवध मुद्द्याांवर जागरूकता दाखवणे गरजेिे 

आहे. 
 
 



 
 

          

भाग ३० सगंणक म्हणजे हहरकथा 
 

    म्हणतात की हचर अनांत, हचरकथा अनांत. तसांि सांगणकावर आपण काय काय करू शकतो, त्यािा 
चवस्तारही अनांत आहे. सामान्यपणे करायिे पत्रलेखन असेल अगर परदेशस्थ मुलाबाळाांिी दृचष्भेट हवी 
असेल, पगार चबलां  करायिी असतील अगर नाजूक शस्त्रचक्रया असेल, शअेरच्या उलाढाली असतील अगर 
न्युन्स्कक्लयर पॉवर स्टेशनमधील चरसिश असेल, प्रकाशकाांना पुस्तकािी अक्षरजुळणी हवी असेल अगर 
ऋग्वदेादी ग्रांथ मूळ सांस्कृतमधून जगाला उपलब्ध करून द्यायिे असतील, तुमिे फोटो, तुम्ही म्हटलेली 
गाणी, तुमिा नाि ककवा भाषण हे सवश चिरस्थायीपणे असणाऱ्या पण साध्या डोळ्याांना अदृश्य अशा 
अवकाशाच्या पटलावर कोरून ठेवायिे असेल तर सांगणकावर काम करता येणां आवश्यक. 

 
माणसाला खूप वळे लावनू करावी लागणारी व चकत्येकदा माणसाला स्वतःला न जमू शकणारी 

बरीिशी कामां सांगणकामाफश त करून घेता येतात हे आपण पाचहलां . मात्र काही वळेा आपली समजूत होते 
की माणसां काम करत नसतील तर सांगणकालाि साांगूया. ही समजूत िुकीिी आहे. कारण माणसाकडे 
असलेली तळमळ, कल्पकता, पे्ररणा, कामावरील श्रद्धा, हे सवश सांगणक कुठून आणणार? म्हणून ज्या 
देशातील माणसाांच्या या गुणाांना सांगणकािी जोड चमळेल, ते देश, तो समाज, त्या सांस्था अचवरतपणे पढेु 
जातील. पण ज्या देशाांत माणसाांिे सांगणक-कौशल्य न वाढवता फक्त सांगणकाच्या माध्यमाने चवकास 
आणायिे प्रयत्न होतील ते फसतील. यासाठी शासनाांत तसेि सामान्य जीवनाांतही सांगणक-चशक्षणािी 
सोय झाली पाचहजे. 

 
सांगणक चशकून घेणां म्हणजे जसां बालपणी आपण एकेक नवीन गोष् चशकत राहतो आचण प्रत्येक 

नवीन चशक्षणाने आपल्यासमोर एक नवां दालन उघडत जातां, तोि प्रकार आहे. सांगणकाच्या अनांत 
दालनाांपकैी आपल्या कवते चकती घ्यायिी ते प्रत्येकाने स्वतःि ठरवायिे. 

 
 

शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुांबई 
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लीना मेहेंदळे भारतीय प्रशासचनक सेवते वचरष्ठ अचधकारी तसेि कहदी, मराठी व इांग्रजीच्या 

मान्यवर लेचखका आहेत. त्याांनी राष्ट्रकितन, प्रशासकीय–वैिाचरक लेख, बालसाचहत्य, चवज्ञान, चनसगश, 
ऊजा, स्त्री–चविार, कथा–कचवता–अनुवाद असे चवचवधाांगी लेखन केले आहे. त्याांिी २० पुस्तके व 
पािशचे्यावर लेख प्रकाचशत आहेत. त्याांनी आकाशवाणी व दूरदशशनवर तीन वष े पयावरण आचण ऊजा 
सांरक्षणाच्या चवषयावर कायशक्रम केले. त्याांच्या पयावरणवादी कथेला २००७ मध्ये सवोत्तम कथा पुरस्कार 
चमळाला. त्याांच्या ब्लॉगवर अनेक सुांदर लेख, कचवता, कथा यासोबत ऑचडयो–न्स्कव्हडीयो चित्रचफतीदेखील 
आहेत. 

 
मेहेंदळेंनी भारतीय भाषाांमधील सांगणकाच्या वापराबद्दल सखोल अभ्यास केला आहे व त्याबाबत 

देशाकडे सुयोग्य धोरण असण्यािी गरज माांडलेली आहे. 
 
‘सांगणकािी जादुई दुचनया’ हे पुस्तक शासकीय कमशिारी, िाळीशीच्या पुढे गेलेले पण सांगणक 

चशकण्यासाठी उत्सुक साचहन्स्कत्यक, चवरांगुळा शोधणारे ज्येष्ठ नागचरक तसेि शाळा िुकलेली तरीही नव ेतांत्र 
चशकण्यािे स्वप्न बाळगणारी मुलीमुले याांना सोपेपणाने सांगणकािे चवचवध उपयोग चशकण्यात खेळकर 
चभडूसारखे वाटेल. 
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