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छंदातून अथ
ू ा�ी क�न देणार� वेबसाईट 

सांगलीचे ौी. शरद आपटे यांचा प�ी िन�र�णाचा छंद गेली "क$येक वष& अ(याहतपणे चालू आहे. सांगली ब-केतील 

आपली नोकर� सांभाळनू  शिनवार, र�ववार वा सु11यां2या काळात ते रानोमाळ� भटकून प�ी िनर��णाचा व प�ांच े

आवाज 5वनीमुि�त कर7याचा आपला छंद जपत असतात. बलभीम (यायाम मंडळा2या मा5यमातून �व8ाथ: व इतर 

हौशी पय=टकांसाठ? ते प�ी िनर��ण सहलीह� आयो@जत करतात.  

 

प�ां2या आवाजा2या 5विनमु"िका च सीड� $यांनी तयार केAया आहेत. माऽ $यां2या �वबDबाबत $याना फारसा 
ूितसाद िमळत न(हता. दकानातु  सीड� ठेवून $याची मा"हती न कळAयाने �वबDह� फारशी झाली नाह�. $यांच ेकाय=ह� 
$यां2या ओळखी2या व या �ेऽातील लोकांनाच माह�त होते. वेबसाईटचा याकामी काह� उपयोग होईल या�वषयी ते 

ूथम साशंक होते. ानद�पने $यांची वेबसाईट केAयावर $यांच ेनाव तर सवाKना माह�त झालेच जगभरातील 

प�ीूेमींना $यां2या काया=ची ओळख झाली. "ठक"ठकाणी $यांना भेट�चे िनमंऽण येऊ लागले. 

 

 
 

या वेबसाईटवर सुमारे ३०० पआयांचे वेगवेगPया ूकारच ेआवाज ऎकायला िमळतात शाRीय पSतीने $याच ेवग:करण 

कTन डाटाबेसवर आधा�रत वेब अVलीकेशन केलेले असAयाने प�ी अWयासकांना याचा चांगला उपयोग होतो. 
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वेबसाईट2या या यशामुळे सूआम आवाज 5वनीमुि�त करणारय्ा यंऽा2या कंपनीतफ&  जा"हराती2या ःवZपात $यांना 
आिथ=क मदत िमळाली. 
 

वेबसाईटचा $यांना खरा फायदा झाला तो सीड� �वक7यासाठ?. केवळ ब-के2या खा$याच ेनाव देऊन सीड� �वक7याची 
सोय केAयाने $यां2या २००० वर सीड� �वकAया गेAया. आता बेड�ट काड=2या मा5यमातून अशा �वबDसाठ? �वशेष वेब 

अ@Vलकेशन कTन घे7याचा $यांचा �वचार आहे. यामुळे परदेशातील माहका^ना या िसड� �वकत घेणे सोपे होईल. 

वेबसाईटमुळे छंदाला अथ=ू ा_ी होते ती अशी. 
 

बंगलोर2या महारा` मंडळाची वेबसाईट पा"हAयावर कवी व संगीतकार यांना एकऽ आणून का(याचे संगीतात Tपांतर 

कर7याची वेबसाईट कर7याच ेकाम ौी िगर�श मुकDन यांनी ानद�पवर सोप�वले.  

 

 
 

तीन म"हbयां2या अथक् ूयcांनी व अ$याधिुनक कोहाना ृेमवक= चा उपयोग कTन का(य झाले गाणॆ या वेबसाईटची 
िनिम=ती ानद�पने नुकतीच पूण= केली आहे. आता हौशी कवी व संगीतकारां2या छंदांना अथ=ू ा_ीचे नवे साधन या 
वेबसाईटमुळे उपलfध झाले आहे. 

 
 


