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इंटरनेटचा द�पयोग टाळाु   

डॉ. सु. �व. रानडे 

इंटरनेट परःपर संपक�  वाढ�व�यासाठ�, मा�हती िमळ�व�यासाठ� व उ�ोग/!यवसाय कर�यासाठ� एक ूभावी व 

अ&यंत कमी खचा�चे साधन असले तर+ &याचा उपयोग या �वधायक काया�साठ� न करता मनोरंजन, -!ह�डओ 

गेम खेळणे, फोटोगॅलर+, गाणी व िसनेमा व ग3पा मारणे यासाठ�च वापर�याची सवय न!या �पढ+ला लागली 

आहे. �व�ाथ7च न!हे तर कंपनीत काम करणारेह+ याचा �बन�द:कत वापर करतात असे आढळन आलेू  आहे. 

नेटकॅफेवर होणार+ गद< ह+ बहतेकवेळा याच कारणासाठ� होत असतेु . अनेक कंप>या अशा -ःथतीचा फायदा 

घे�यासाठ� सोशल नेटवकAगBया नावाखाली िनरिनराळ+ मनोरंजनाची व आिथ�क लाभाची ूलोभने दाखवतात व 

आपCया जाDयात ऒढतात. 
 

यावर उपाय Fहणून बG याच मोHया कंप>यांमIये कंपनीची वेबसाईट सोडून इतर वेबसाईट उघडता येणार नाह+ 

याची !यवःथा केलेली असते. िशवाय कामाBया जागेवर सीसीट+!ह+ कॅमेरे बसवून कम�चाG यांBया ू&येक कृतीवर 

नजर ठेवली जाते. कॉF3युटरवर केलेCया सव� कामाचे लॉिगंग केले जाते. तसेच कंपनीतील मा�हती बाहेर 

पाठ�वली जाणार नाह+ याची काळजी घेतली जाते. 
 

शाळा कॉलेजात वा छोNया संगणक संःथांमIये अशी देखरेख व िनयंऽण ठेवणे अश:य असते. याचा फायदा 

घेऊन इंटरनेटचा व असलेCया सु�वधांचा केवळ करमणुकQसाठ� वापर कर�याचे ूमाण वाढले आहे. याची सवय 

लागली कQ ती सूटणे दरच &यात वाढ होत जाऊन &याचे अ�ड:शन बनतेू . आमBया मुलाना कॉF3युटर येतो व 

ते कॉF3युटरवर तासन तास वा राऽभर बसतात असे पालक, िशRक अिभमानाने सांगत असले तर+ ती मुले 

कॉF3युटरवर काय करतात याकडे &यांचे दल�R असतेु . छोNया कंप>यांमIयेह+ कम�चाG यांना जाःत ःवातंSय �दले 

जाते व &याचा गैर फायदा घेतला जातो. 
 

कॉलेज व कंपनीतील दो>ह+ �ठकाणचा माझा अनुभव असाच आहे. ू&येकाBया कामावर वैय�Vक लR ठेवणे 

मला आवडत नाह+. पूण� ःवातंSय असले तरच संगणक ूणाली �वकिसत कर�याचे काम इंटरनेटवर+ल 

मा�हतीचा शोध व वापर कWन अिधक गतीने करता येते हे मला माह+त आहे. &यामुळे �व�ाXयाYना काय �कंवा 

आमBया कंपनीतील कम�चाG यांना मी सहसा पूण� ःवातंSय देतो. माऽ कॉF3युटरवर हाड� �डःकवर मला बG याच 

वेळा िसनेमातील गाणी, िसनेमे, -!ह�डओ गेम डाऊनलोड केलेले पाह�यात येतात. आकु� ट, फेसबुक सारZया 

सोशल नेटवकAगBया साईटस ् व �पकासा, -\लकर सारZया फोटो गॅलर+Bया सु�वधांचा वापर केCयाचे �दसते 

ते!हा मन -ख>न होते. 

तंऽ�व]ानाने आपCयाला �दलेCया या अमूCय सु�वधेचा आपण असा गैरवापर कW लागलो तर &याचा फायदा 

हो�याऎवजी आपCया कामाचे वा अ_यासाचे नुकसान हॊ>याचाच संभव अिधक असतो. मनोरंजनपर सेवा 
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कॉF3युटरवर डाऊनलोड करताना अनेक !हायरस चा आपCया संगणक ूणालीत िशरकाव होऊन केलेले सव� 

काम Rणाधा�त ना�हसे हो�याच,े चोर+ला जा�याचे वा सार+ यंऽणाच हतबल व संथ हो�याची श:यता असते 

याचाह+ �वसर पडतो. &यातच खोNया भूलथापांना बळ+ पडून आपली फसगत हो�याचे व नकळत कोठCयातर+ 

गु>aात अडक�याचे व पूण� कbरअर बाद हो�याचे धोके असतात याची &याना जाणीव नसते. असे काह+ घडले 

कQ नंतर पcाताप होऊन काह+ उपयोग नसतो. 
 

चांगली हशार मुले इंटरनेटBया अशा ह!यासापायी शाळा कॉलेजलाु  दांdया माWन नेटकॅफेत वेळ घालवतात व 

आपले कायमचे नुकसान कWन घेतात.  
 

इंटरनेटचा जबाबदार+ने वापर कर�याचे बंधन ू&येकाने पाळले पा�हजे. अ>यथा �दलेले ःवातंSय काढन ू

टाक�यािशवाय पया�य रहात नाह+. इंटरनेटBया सु�वधांचा संशोधनात वा कंपनीचे काम कर�यासाठ� उपयोग 

कर�यात अडचणी येतात. िशवाय कडक िनयंऽण असCयाने दबावाखाली काम करावे लागते. 
 

अशी सवय लागली तर मोHया कंप>यात काम करणे जमत नाह+. नोकर+त असताना असे गैरूकार केCयाचे 

िनदश�नास आले तर तडकाफडकQ नोकर+ जा�याची िभती असते. अ>यथा संगणकूणाली �बघडव�याचा 

दोषारोपास सामोरे जावे लागते. 
 

ःवयंिशःत लावून इंटरनेटचा वापर जबाबदार+ने केला तरच आपCयाला इंटरनेटचा खरा फायदा घेता 

येईल.अ>यथा िमळालेCया ःवातंSयाचा व सु�वधांचा गैरवापर कWन आपण आपले ःवतःचे व आपCया कंपनीचे 

नुकसान कWन घेऊ. 
 


