
The Maharashtra Times -Breaking news, views. reviews, cricket from across India
नेटवनेटवनेटवनेटव����सससस �� ��Oct 29, 2012, 12.00AM IST  
संकलन - नीरज पंिडत
हजारो वेबसाइ�स...सतत चालणारं स�चग-स�फग...चुटक�सरशी िमळणारी मािहती...यातून मािहतीचा
अमया�द खिजना लोकांसमोर खुला होतो. मािहती�या महाजालाने ��येक 	 े
ाला खूप काही �दलं आहे. आज ,
सोमवारी असले�या इंटरनेट डे�या िनिमाने , नेटने आप�याला काय �दलं हे सांगतायत वेगवेग�या 	 े
ातली
त�� मंडळी.
	 े
 - एंटरटेनम�ट
िबझनेस वाढला
मनोरंजन 	 े
ाला इंटरनेटने काय �दलं असं �हणायचं क� , इंटरनेटने मनोरंजन 	 े
ाला काय �दलं असं �हणायचं
? या दो�ही वा�यांतून पर�परातली देवाण-घेवाणच �दसून येते. एंटरटेनम�टमुळे इंटरनेटची श�� वाढली. तर
इंटरनेटमुळे एंटरटेनम�ट घराघरापय �त पोहोचलं. यु � ूब�या मा�यमातून न�ा िसनेमांचे �ेलस � लोकांपय �त
पोहोचू लागले. लोकां�या थेट कम ��सही इथे येऊ लाग�या. याचबरोबर सवा�त मह�वाची गो� घडली ती या
मा�यमामुळे एंटरटेनम�टचा �वसाय वाढला. या मा�यमाचा सवा�िधक फायदा झाला तो �हणजे आ�ही
एकाचवेळी जगभरात पोहोचू लागलो. पण आप�याकडे इंटरनेटचा दजा� अ�ाप खालावलेलाच आहे.
अमेय हेटे , एि�झ�य�ुट ह डायरे�टर ,  हॅ�यूएबल ! ुप
	 े
 - मराठी सािह�य
मराठीला "लोबल केलं
सािह�य 	 े
ाला इंटरनेटमुळे सवा�त मोठा फायदा काय झाला असेल तर तो �हणजे पु�तकं जगा�या
कानाकोप#यात पोहोचली. छापील पु�तकांची जागा ई-बु�स घेऊ लागली आहेत. मराठीचं भिवत� काय ? अशी
अव�था होत असताना मराठीला जागितक पातळीवर पोहोचव$याचं मह�वाचं काम इंटरनेटने केलं आहे. याचा
प�रणाम असा झाला क� , अमे�रकेत�या अनेक संशोधकांनी मराठीवर संशोधन क%न पीएचडी िमळवली आहे.
आणखी एक मह�वाची गो� नमूद करावीशी वाटते ती �हणजे परदेशात ज�म झाले�या आिण ितथेच वाढत
असल�ेया मराठी मुलांना मराठी भाषेची आिण सािह�याची ओळख होतेय ती केवळ याच मा�यमातून.
मंदार जोगळेकर , स�ंथापक , बुकगंगा डॉट कॉम
	 े
 - कॉमस �



फ� एका ि�लकवर
इंटरनेटमुळे जग एका ि�लकवर आलं याचा अनुभव उ�ोजकाला मो&ा �माणावर येतोय. पूव' आ�हाला
�वसायािनिम वारंवार परदेश दौ#यावर जावं लागत होतं. मा
 आता आ�ही मुंबईत�या ऑ�फसम�ये बसून
जगात�या कोण�याही ऑ�फसवर ल	 ठेऊ शकतो. यामुळे उ�ोजक क�युिनकेशन करत किमटेड होऊ शकले.
याचबरोबर आणखी एक फायदा झाला तो �हणजे ई-कॉमस � आिण ऑनलाइन �े(डगचा. हे �वहार करणं
इंटरनेटमुळं खूप सोपं झालं आहे. अगदी शेतक#यांपय�त इंटरनेट पोहोच�यामुळे �यांना रोजचे ताजे बाजारभाव
कळू लागले आहेत. पण यात एक सांगावसं वाटतं ते �हणजे सरकारने याकडे नीट ल	 �दलं तर हे �वहार
अिधक वाढतील. याचा फायदा अखेर देशा�या िवकासासाठीच होणार आहे.
वेणुगोपाल धूत , �मुख ,  हीिडओकॉन ! ुप
	 े
 - )�डा
खेळ घराघरात पोहोचले
खेळा�याबाबतीत सवा�त मह�वाची गो� इंटरनेटमुळे अशी झाली ती �हणजे िविवध )�डा�कार घराघरात
पोहाचले. अनेक लोकांना याची मािहती िमळत गेली. यामुळे हे खेळ "लोबलाइ�ड झाले आहेत. �)केट �ित�र�
फॉ�यु�ला वन , ऑिलि�प�स ग�ेस , फुटबॉल अशा गे�सबाबतचीही )ेझ मुलांम�ये िनमा �ण होऊ लागली आहे.
�यांना �यां�या आवड�या )�डापटंूची अित�र� मािहती िमळू लागली. �या�या आवड�या खेळाबाबतचे लेटे�ट
अपडे�सही िमळू लागले. याचबरोबर एखा�ा मनोरंजक साम�याचे आप�या सवडीनुसार ि हडीओ पाह$याची
सुिवधाही मुलांना केवळ इंटरनेटमुळेच िमळू शकली आहे.
नीलेश कुलकण' , माजी �)केटपटू
	 े
 - िश	ण
दजा ��मक िश	णाकडे
इंटरनेटचा सवा�िधक फायदा कोण�या 	 े
ाला झाला असेल तर तो िश	णाला. इथं �ानाचं मोठ भांडार एकि
त
आलं आहे. यामुळे िश	क आिण िव�ाथ' या दोघांनाही याचा खूप मोठा फायदा झाला आहे. ई-ल�नग या
संक�पनेतून िश	ण प*ती अिधक सोपी आिण िव�ाथ'क� +ीत होऊ लागली आहे. यामुळे िश	णाकडे पाह$याचा
द�ृीकोन बदलला आहे. िश	णप*तीचा दजा� वाढू लागला आहे. याचबरोबर आणखी एक मह�वाची गो� झाली
ती �हणजे संशोधनासाठी पूव' संदभ� शोधणं हे खूप िजक�रीचं  हायचं ते आता अिधक सोपं झालं आहे.
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