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लोक भा, ८ जानेवार  २०१०  

(Tags: Lokprabha, Kirtikumar Shinde, Mard Marathyanchi Online Ladhai) 

खबर बखर 

क ितकुमार िशंदे 

मराठ या गळचेपीब ल कंवा मराठ  अ मते वषयी ई मेल पाठवणं आ ण येणं, ह  आता सवा या पर चयाची गो  
बनली आहे. स या या ‘मराठ  राज’कारणा या पा वभूमीवर तर देश वदेशात या हजारो ‘एनआरएम’ (नॉन रेिसडट 

महारा ीय स) लोकांसाठ  हे ई- मेल हणजे वत: या अिभ य चं साधन झालंय. तर दुसर कडे, काह  मोजकेच 
‘मराठ  यो दे’ याचा उपयोग आंदोलनाच ंएक ‘ह यार’ हणून करत आहेत. 

 

गे या म ह यात महारा  नविनमाण सेने या 
कायक यानी मंुबईत या बॉ बे टॉक ए चज या 
(बी.एस.ई.) कायालयाला धडक देऊन बी.एस.ई.ची 
वेबसाइट मराठ त सु  कर याची मागणी केली 
ते हा तो चचचा वषय ठरला होता. याला कारणह  

तसंच होतं. 

मंुबईत या या शेअर बाजारात दररोज हजारो कोट  

पयांची उलाढाल होत असते. शेकडो कंप या, हजारो दलाल (शेअर ोकस) आ ण 
लाखो गुंतवणूकदारांच ंभ वत य इथे रोज घडत- बघडत असतं. देशा या आ ण लाखो 
लोकां या अथ यवहारांसाठ  अ यंत मह वपूण असले या या बीएसईची वेबसाइट इं जी, हंद  आ ण वशेष हणजे 
गुजराती भाषेतह  उपल ध होती. पण बीएसईच ं मुख कायालय महारा ा या राजधानीत अथात मंुबईत असतानाह  
ह  वेबसाइट मराठ  भाषेत उपल ध न हती. आ ण हणूनच मनसे या कायक या◌ंनी बीएसईला िनवाणीचा इशारा 
दला होता. 
आज बीएसईची वेबसाइट मराठ  (www.bseindia.com कंवा http://marathi.bseindia.com) भाषेतह  उपल ध 

झालेली आहे. पण मनसे या आंदोलनापूव च एका मराठ  माणसान ेया वषयाला ‘ऑनलाइन’ वाचा फोडली होती. 
यांच ंनाव डॉ. ीपाद ानंद पांडे ‘मंुबईकर’.  

मूळच े नांदेडचे असलेले डॉ. ीपाद पांडे स या आं  देशात या कर मनगर येथील िथमा इ टटय़ूट ऑफ 
मे डकल साय सेस या महा व ालयात इंटनल मे डसीन वषयाच े अिस टंट ोफेसर हणून काम करतात. 

कामा या िनिम ाने ते रा याबाहेर रहात असले तर  यांची मराठ  मातीशी असलेली नाळ तुटलेली नाह . उलट ती 
आणखी मजबूत झाली आहे. कदािचत हणूनच असेल ते वत:ला आ हान े‘मंुबईकर’ ( हणजे मी मंुबईचा मालक 

आहे!) हणवून घेतात.  

डसबर २००८ पासून डॉ. पांडे बीएसई यव थापनाला यां या मराठ  ेषाब ल ‘िनषेध’ मेल पाठवत होते. वेबसाइट 

मराठ त उपल ध क न न द यास वैय क पाळ वर आंदोलन कर याचा इशाराह  यांनी दला होता. न याने सु  
झालेले टॉक ए चज ‘एमसीए स-एसए स’ची वेबसाईट मराठ त (http://marathi.mcx-sx.com) उपल ध 

अस याचहे  पांडे यांनी बीएसई या िनदशनास आणून दले. पण यव थापनाकडून सकारा मक ितसाद िमळत 
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न हता. अखेर मनसे या ह त ेपानंतर पांडे यां या य ांना यश िमळाले. ‘बीएसईची वेबसाइट मराठ त आण यात 
मा या वैय क आंदोलनाचा देखील खार चा वाटा आहे,’ असं ते न पणे सांगतात.  

बीएसई मराठ  वेबसाइट करणा या आधी आ ण नंतरह  मराठ  अ मतेशी संबंिधत अनेक मु े डॉ. पांडे यांनी 
‘ऑनलाइन’ लावून धरले. यातह  यांना यश आले आहे. ह  झलक बघा: 
* तलत महमूद या यात गायका या मुलान ेwww.talatmahmood.net अशी बेवसाइट वकिसत केली. यात 
शंभरहून अिधक ठकाणी ‘मंुबई’ या ऐवजी ‘बॉ बे’ असा उ लेख होता. पांडे यांनी मेलव न तलत या मुलाला 
िल हले क , ‘ या शहरान ेतलतना मोठे केले, या शहरा या मूळ र हवाशांनी दले या मंुबई नावाशी तारणा करणे 
तलतसार या हळूवार वृ ती असले या कलाकारा या मुलाला अशोभनीय आहे.’ या मेलनंतर वेबसाइटम य े

त काळ बदल कर यात आले. िशवाय, तलत ांचा मुलगा खिलद महमूद यांनी पांडना कळवले क , महारा  
शासनाकडून दला जाणारा उ कृ  गायनाचा प हला पुर कार ‘पु  हावा ऐसा’ या मराठ  िच पटातील गा यासाठ  

तलत ांना िमळाला होता!!! 
* नो हबर २००९म य ेपांडे यांना जीओ जत बीएनपी प रबा ा च व  कंपनीकडून (पांडे या कंपनीचे े डंग 

अकाऊंटधारक आहेत) मेल िमळाला क , इं जी आ ण हंद  या भाषांखेर ज मळयाळम व तामीळम येह  कंपनी 
‘कॉल आ ण ेड सेवा’ उपल ध करत आहे. ते हा पांडे यांनी ‘बीएनपी ह  अ ॅ सस बकेशी संल न व सं था असून 

अ ॅ सस बकेच े मु य कायालय मंुबईत असतानाह  ह  सेवा मराठ त का नाह ’, असा ‘ऑनलाइन’जाब वचारला. 
तसंच, ‘मराठ  सेवा न देणे हे हेकेखोरपणाच ेल ण असून िनषेध हणून मी माझ ेखाते बंद करत आहे,’ असे 

मेल ारेच कंपनीला कळवले. यानंतर मा  कंपनीन े पांडे यां या त ार ची गंभीर दखल घेतली व थोडा वेळ 
मािगतला. अखेर ३० नो हबरपासून चार मराठ  मुलांना कोचीनम ये नोकर  देऊन कंपनीन ेित या ाहकांना ‘कॉल 

आ ण ेड सेवा’ मराठ त दे यास सु वात केली आहे.. 

डॉ. पांडे यां या या ‘ऑनलाइन’ आंदोलनांच ंहे यश बिघत यावर इंटरनेट या मा यमाची ताकद ल ात येते. आ ण 

हणूनच ‘मद मराठय़ांची ऑनलाइन लढाई’ समजून घेणे मह वाच े ठरते.  
मराठ या गळचेपीब ल कंवा मराठ  अ मते वषयी ई-मेल पाठवणं आ ण येणं, ह  आता सवा या प रचयाची गो  

बनली आहे. स या या ‘मराठ  राज’कारणा या पा वभूमीवर तर देश वदेशात या हजारो ‘एनआरएम’ (नॉन रेिसडट 
महारा ीय स) लोकांसाठ  हे ई-मेल हणजे वत: या अिभ य चं साधन झालंय. तर दुसर कडे, काह  मोजकेच 

‘मराठ  यो दे’ याचा उपयोग आंदोलनाच ंएक ‘ह यार’ हणून करत आहेत.  

पु याचे सलील कुळकण  अशा मराठ  यो ांपैक च एक. आयआयट तून इं जिनअ रंग केले या कुळकण  यांचा 
आता वत:चा यवसाय असून मराठ  भाषे या वापरासंबंधी ते खूप आ ह  आहेत. वशेष हणजे, आपली 
‘मायमराठ ’ भूिमका मांड यासाठ  ते इंटरनेटचा वापर अितशय भावीपणे करत असतात.  

कुळकण  यां या ‘ऑनलाइन’ य ांमुळे ‘आयसीआयसीआय- ुलाईफ’ने महारा ातील मराठ  ाहकांसाठ  यां या 
कॉलसटरम य ेमराठ म य ेसंवाद साधणारे ितिनधी उपल ध क न दले आहेत. 

आप या या यशाने कुळकण  हुरळून गेलेले नाह त. उलट ‘ ा कंप या आ ासन ंतर देतात, पण मराठ साठ  वशेष 
गंभीर य  करत नाह त,’ असं यांच ंिनर ण आहे. ‘जोपयत ा कंप यांना मराठ  माणसाचा धाक बसणार नाह , 

तोवर ा सुधारणार नाह त’, असं यांच ं प  मत आहे.  

स या ते मराठ या पुढ ल मु ांवर ऑनलाइन काम करत आहेत: 

* बे ट ( बृह मंुबई व ुत पुरवठा आ ण प रवहन उप म) सं थेचे संकेत थळ मराठ  या राजभाषेत नाह . कुठलीच 
मा हती मराठ त उपल ध नाह . मराठ त िल हले या प ांना इं जीत उ रे दली जातात.  
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* रा या या वाहतूक वभागाची वेबसाइट मराठ त उपल ध क न देणे. 

* आय डया से युलर या कॉलसटरवर ल ितिनधींशी मराठ त संवाद साध याचा पयाय उपल ध हवा, आ ण तसा 
पयाय िनवड यावरह  ितिनधी हंद  कंवा इं जीतच बोलतात. 

* ‘आयसीआयसीआय- ुलाईफ’ला कुळकण  यांनी महारा ातील जनतेसाठ  िमयमची पावती मराठ त 

छाप याबाबत.. 

कुळकण  आ ण पांडे यां यासारख ेअनेकजण आज वत: पुढाकार घेऊन मराठ ची लढाई ‘ऑनलाइन’ लढत आहेत. 

कुणी ऑकुटवर ॅ प िलहून वत:ला य  करतोय, तर कुणी फेसबुकवर क युिनट  फॉम क न ‘ऑनलाइन 
संघटना’ बांधतोय. यात या अनेकां या भावना स या अस या तर  संगणक आ ण या या 
काय णालीसंबंधी या अपु या ानामुळे यांचे य  तोकडे पडत आहेत. आ ण यातला सवात मह वाचा मु ा आहे 
तो- युिनकोडचा!  
युिनकोड प दतीच ंमह व प  करताना ‘मराठ  अ यास क ा’चे कायवाह 
राममोहन खानापूरकर हणाले, ’आज मराठ तूनइंटरनेट तं ान भावी व 

सुलभपणे वापर यासाठ  युिनकोड हाच एकमेव तां क पयाय आहे. युिनकोड 
यित र  इतर कोणतीह  प दत वापर यास संकेत थळ, ई-मेल, ई- यवहार 

करताना अनेक तां क अडचणी उ वतात. उदा. महारा  शासनाचे 
संकेत थळ युिनकोडम ये नस यामुळे यावर ल मा हती वाचताना अथवा 
उतरवून घेताना तां क अडचणी येतात.’  

खानापूरकर इंटरनेटवर ल मराठ  भाषे या (आ ण िलपी याह !) वापराबाबत 

अ यंत आ ह  आहेत. यासाठ  संगणका या येक यवहारासाठ  सव 
पात यांवर ‘युिनकोड’ या मा णत प दतीचा वापर हावा, असं यांच ंठाम 

मत आहे. मह वाच ं हणजे, खानापूरकर फ  वचार मांडून थांबलेले नाह त. य  कृतीवरह  यांचा िततकाच भर 
आहे. ‘युिनकोड वापरा. मराठ ला वाढवा.. मणभर इमेलपे ा कणभर कृती लाखमोलाची’ हे यांचे ीद वा यच 

यां या वषयी खूप काह  सांगून जाते.  

मराठ  वृ प ांनी यां या वेबसाइटसाठ  युिनकोड प दतीचाच अवलंब करावा, यासाठ ह  खानापूरकर यांनी वशेष 

य  केलेले आहेत. अनेक मराठ  वृ प ां या वेबसाइटम ये युिनकोडचा वापर न के यामुळे या पहा यासाठ  फॉ ंट 
डाऊनलोड करावे लागतात. यामुळे गैरसोय तर होतेच. पण याहून गंभीर हणजे, युिनकोड या अभावी या 
वृ प ांमधील बात या, मा हती, लेख सच इं जन या सहा यान ेशोधणे श य होत नाह .  

मराठ  अ यास क ाची ह  भूिमका समजून घेऊन यानुसार युिनकोड आधा रत वेबसाइट बनवणारे प हले 

वतमानप  होते- लोकस ा. दुसर कडे, लोकमत, सामना सार या अनेक वतमानप ां या वेबसाइ स मा  अजूनह  
युिनकोडम ये उपल ध नाह त. याबाबत ते खेद य  करतात.  

गे या वष-दोन वषात मराठ  अ यास क ान े मराठ  भाषे या संवधनासंबंधी या अनेक ांना वाचा फोडली. 
याम य े इंटरनेटवर मराठ चा वापर हा मु ा जसा आहे, तसाच यायालयात मराठ चा वापर, शासक य 

कामकाजात मराठ चा आ ह, बॅचलर इन मास मी डया (बीएमएम) अ यास मा या मराठ  मा यमाचा  अशा 
अनेकांचा समावेश आहे. पण हे सव मु े सारमा यमांपयत, राजक य प ांपयत तसंच रा य सरकापयत 

पोहोचव यासाठ  यांनी इंटरनेटचाच वापर केला. 
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या वषयी खानापूरकर सांगतात, ‘आ हाला आजवर जे काह  यश िमळाले आहे, याच ं८० ट के ेय भावीपणे 
इंटरनेट वापर यामुळेच िमळालेलं आहे. सारमा यमांना तसंच मराठ या आंदोलनात सहभागी कायक याना प  

कंवा फॅ स पाठव याच ंआ ह  थांबवलेलं आहे.’  

इंटरनेटमुळे जग एक खेडं बनलंय, हे आपण नेहमी वाचतो. पण याच ं दशन मराठ  अ यास क ात पहायला 
िमळतं. ‘क ाच ेकायकत मंुबई, ठाणे, पुणे अशा अनेक ठकाणी वखुरलेले आहेत. पण या शहरांमधील फ जकल 
ड ट स आ हाला एक  ये यापासून अडवू शकत नाह . गुगल डॉ स, ह डओ चॅट, हॉइस चॅट या सेवांचा 
िनयिमतपणे वापर क न आ ह  एकमेकां या संपकात रहातो. एक  ‘ऑनलाइन’ बैठका घेतो,’ अशी मा हती मराठ  
अ यास क ाच ेअ य  द पक पवार यांनी दली.  
.. चंड मोठय़ा सं येने पण मु यत: तलवार आ ण भाले घेऊन लढणा या भारतीय सै यांना बंदुका व तोफांसार या 
आधुिनक श ा ां या बळावर मूठभर इं जांनी सहज हरवलं होतं, हा आपला इितहास आहे. तो वस न चालणार 
नाह . आज या काळा या संदभात बोलायच ंझालं तर सलील कुळकण  हणतात या माणे, ‘‘जगभरात संगणक व 
मा हतीजालाचा उपयोग मा हती आ ण सं ापनासाठ  वाढत असताना मराठ  नाग रक व ाहक हणून वत:च े

अिधकार िमळव यासाठ  आपणह  संगणक व महाजालाचा भावी वापर करायला िशकले पा हजे. प यवहार व 
दूर वनी या जु या साधनांवरच जर आपण अवलंबून रा हलो तर आधुिनक जगात माग ेराहू.’’  

‘ऑनलाइन’ जगतात मराठ  पाऊल पुढे टाक याची वेळ आता आलेली आहे.. मराठ  माणसा, पुढे हो! 
‘ वरोप’मुळे वेळ, पैसा, म यांची बचत! 

वरोप ( ई मेल) ारे केले या प यवहारामुळे वेळ, पैसा, म या सवाची फार मोठय़ा माणावर बचत 
तर होतेच पण प  त काळ पोहोचणे, पाठव याचा पुरावा आप याकडे राहणे, जुने संदभ सहज, पटापट 

व अचूकपणे उपल ध असणे असे इतर मह वाच े फायदे आहेत. िशवाय टपाल खाते, प वाह (कु रयर) अशा 
म य थां या चुकांमुळे उशीर लागणे, गहाळ होणे इ याद  जो खमांपासूनह  सुटका होते.  

सलील कुळकण  saleelk@gmail.com 

‘युिनकोड’ वषयी.. 
मराठ  भाषेला अ याधुिनक तं ानाची जोड देणे, महाजालावर ल व वध साधनां या मदतीन े नराठ चा सार 
करणे, सवसामा य जनतेला संगणकावर मराठ या वापराचे िश ण देणे आद  उ  ेसा य कर यासाठ  मराठ  

अ यास क ानसंेगणक य मराठ  व मा हतची तं ान असा गट थापन केला आहे. 
सुशांत देवळेकर हे याच े गट मुख असून यां याशी ९७६९८ ३५३१0 तसंच 

sushant@marathivikas.org येथे संपक साधता येईल.  

मराठ  भाषेत ऑनलाईन टंकलेखन िशक यासाठ  पुढ ल िलंकला भेट 
ा.http://maayboli.com/jslib/html/dvedt.html 

इंटरनेट हे लढाईचं साधन! 

इंटरनेट ह  एक तां क ांती आहे. या या मदतीन े तुमच ं हणणं तु ह  एका 
फट यात शेकडो-हजारो लोकांपयत पोहोचवू शकता. पण याचा वापर भावीपणे केला पा हजे. ऑकुट, 

फेसबुकसार या क युिनट जवर ल बोलघेवडा वग काह  कृती करत नाह . ते वत:ची फसगत क न घेतात. 
आम यासाठ  इंटरनेट हे फ  यासपीठ नाह , तर लढाईच ंएक साधन आहे. 

- राममोहन खानापूरकर, ram.research@gmail.com 
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इंटरनेटपे ा वृ प ाच ेवाचक गंभीर! 
मा या ई मेलना कोण याह  राजक य प ा या ने याकडून ितसाद िमळत नाह . परंतु मराठ या 
स या सेवकांचा उदंड ितसाद िमळतो. प कारांकडूनह  चांगला ितसाद िमळतो, अगद  ‘ हार’ या 
संपादकांपासून ते ‘सकाळ’ या उपसंपादकांपयत! पण तर ह  इंटरनेट हे मा यम मला िततके भावी वाटत नाह . 

वृ प ातील मजकूर वाचकांकडून जा त गंभीरतेन ेवाचला जातो. या उलट, इंटरनेटवरचा मजकूर गृह त धरले 
जाणे जा त श य असते.  

- ीपाद ानंद पांडे ‘मंुबईकर’, shripad.mumbaikar@gmail.com 

त ण प कारांकडून आशा! 
मराठ  वृ प ांतील अनेक प कार आजह  िनयिमतपणे इंटरनेटचा- ई मेलचा वापर करत नाह त. 
वशेषत: ये  प कार! युिनकोडची तर गो च सोडा. पण २० ते ३० या वयोगटातील त ण प कारांम ये 

याबाबत चांगली जागृती आहे. यां याशी ई मेल ारे संपक साधणं अिधक सोपं जातं. 

- द पक पवार, santhadeep@gmail.com 

परदेशात ‘पीड एफ’ लेख! 

नोकर या िनिम ाने इटली आ ण पेनम य े असताना मराठ  वृ प ांच े वाचन हाच आम यासाठ  

एकमेव वरंगुळा होता. पण अनेक वृ प ां या वेबसाइ सवर यांच ेफॉ ंट डाऊनलोड क न यावे लागत, आ ण 
अनेकदा गैरसोय होत असे. यावेळ  िसंगापूरम य े नोकर या िनिम ाने थाियक झालेले दोन मराठ  त ण 

आ हाला िनयिमतपणे लोकस ा आ ण सामना ह  वृ प  े ‘पीड एफ’ क न मेल करत. तसंच महारा  टाइ स, 
लोकमत, सकाळ या वृ प ांमधील मराठ  अ मता आ ण राजकारणावर ल लेखह  ‘पीड एफ’ व पात पाठवत. 

यामुळे आ ह  परदेशात असूनह  रा यातील घडामोड ं वषयी अपडेट रहायचो.  
- आनंद भंडारे, bhandare.anand@gmail.com 

 
shinde.kirtikumar@gmail.com 

 

http://www.loksatta.com/lokprabha/20100108/khabar.htm 

 

 


