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संगणक मा�हती मराठी म�े
संगणक एक machine आहे. मला  मा�हत आहे machine �ंटले �क तु�ाला  प�हले ३ इ�डय�स

मधला  रेनचो आठवतो आ�ण  �ांनी �दलेला  machine चा  सो��ा  भाषेत अथ�. पण  एक गो� खरी

आहे. �ाने machine चा  अथ� ए�म सो��ा  भाषेत समजावून  सां�गतलेला  आहे. Machine �णजे

कोणतीही व�ू जी आपले काम सोपे करते.

कॉ�ुटर मुले आपले खूप काम सोपे झाले आहे म ते calculations असो �क� वा  डेटा  �ोर करणे असो.
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संगणकाचा शोध कोणी लावला? संगणकाचा जनक
कोणास �णतात?
संगणकाचा  शोध Charles Babbage नी १९�ा  शतकात लावला  होता . �ांना  संगणकाचा  जनक

�णतात.

भारतात प�हला संगणक कोणी तयार केला?
भारतात प�हला  कॉ�ुटर TIFRAC ने तयार केला  होता .

संगणकाची वै�श�े व अँ��केश�
कॉ�ुटर खूप फा� असते. ते कधीही चुकत नाही. कॉ�ुटर चे खूप सारे ऍ��केश� आहेत जे आपण

रोज पाहतो.

�ातले कॉ�ुटर चे काही uses मी खाली देत आहे:

संगणकाचे �कार व इ�तहास
२ सग�ात जा� वापरलेले संगणकाचे �कार आहेत PC आ�ण  लॅपटॉप कॉ��ुटस�.

आज आपण  जे कॉ�ुटर �क� वा  लॅपटॉप पाहतो, ते खूप आधु�नक �कारचे संगणक आहेत. एक काळ

होता  जे�ा  कॉ�ुटर इतके मोठे होते �क �ाला  assemble केले �क पूण� एक �म लागायची. होय ,

हाड�व ेयर �णजे काय?

सॉ�वेयर �णजे काय?

 ऑ�फस म�े डेटा  �ोर कर�ासाठी संगणक वापरतात.

 दूध डेअरी म�े रेकॉड�स् �ोर कर�ासाठी संगणक वापरतात.

 खूप लोक काम कर�ासाठी कॉ�ुटर वापरतात. जवळ जवळ सगळे वक�  �ॉम होम ची

कामे संगणकाव�नच होतात. मा�ा  सारखे खूप लोक आहेत जे कॉ�ुटर�ा  मदतीने पैसे

कमावतात.

 बँक म�े कॉ�ुटर चा  खूप उपयोग होतो (डोकम�टशन , रेकॉड�स् �ोरे करणे)



तु�ी बरोबर वाचले. आज संगणक टॅबलेवर मावतो, पण  जु�ा  कॉ��ुटस�ला  पूण� खोली लागायची.

�ा  न�र कॉ�ुटर म�े खूप उ�ांती होत गेली आ�ण  कॉ�ुटरचा  आकार कमी होत गेला  आ�ण

processing �ीड वाढत गेला .

आजू संगणक इत�ा  छो�ा  आकारात �मळतात �क आपण  �ांना  बॅग म�े घेऊन  �फरतो.

(लॅपटॉप पण  एक �कारचे संगणक आहे.)

जु�ा  कॉ��ुटस�ला  processing  साठी खूप वेळ लागायचा . Processing  �ीड कमी होता  �णजे

थोड�ात आपण  असे �णू �क �ांचा  �ीड खूप कमी होता .

पण  जसे जसे कॉ�ुटरचे evolution होत गेले तसे कॉ�ुटरचा  �ीड वाढत गेला . आज कॉ��ुटस�

इतके फा� आहेत �क आपण  ��क के�ावर काही �म�लसेकंद म�े कॉ�ुटर ��त��या  देतो. 

संगणका�ा भागाची मा�हती मराठी म�े
कॉ�ुटरला  �कती पाट�स आहेत ते आपण  कोण�ा  �कारचे कॉ�ुटर असे करत आहे �ावर

अवलंबून  आहे.

जर आपण  desktop कॉ�ुटर असे करत असाल तर �ाला  laptop कॉ�ुटर पे�ा  खूप जा� पाट�स

असतात. Desktop  कॉ�ुटर आकाराने laptop  पे�ा  खूप मोठे असते. Laptop  आपण  कुठेही घेऊन

जाऊ शकतो पण  desktop  कॉ�ुटर ला  आपण  कुठेही घेऊन  जाऊ शकत नाही.

आपण  आप�ा  सोयीसाठी या  पाट�स ला  २ �कार असतात असे समजू. एक �णजे important 

पाट�स आ�ण  दुसरे supplementary पाट�स.

Important  पाट�स �णजे ते भाग �ा  शवाय संगणक चालू शकणार नाही.

Supplementary  पाट�स �णजे अशे पाट�स �क �ां�ा�शवाय आपण  संगणकाचा  वापर क�

शकतो. कॉ�ुटर ला  supplementary  पाट�स असतात पण  हे पाट�स नसले तरी कॉ�ुटर चालते. हे

पाट�स users आप�ा  सोयीनुसार जे�ा  गरज असती ते�ा  वापरतात.

डे�टॉप कॉ�ुटर चे हे पाट�स असतात:

Important पाट�स Supplementary पाट�स

Monitor Screen Speakers



CPU (Central Processing Unit) Printer

Mouse Headphones

Keyboard

संगणका�ा भागाची मा�हती मराठी म�े

लॅपटॉप कॉ�ुटर चे पाट�स आहेत:

Important पाट�स Supplementary पाट�स

(लॅपटॉप एका  piece म�े येतो, �ाचे 
important पाट�स �ात सामा�व� असतात.)

Headphones

Speakers

Printer

External Mouse

External Keyboard

संगणका�ा भागाची मा�हती मराठी म�े

हाड�वेयर आ�ण सॉ�वेयर �णजे काय?
Hardware  आ�ण  software म�े फरक सांग�ासाठी �ा�ा  खूप टंच�नकाल डे�फ�नश� आहेत.

पण  आप�ाला  कुठे ते परी�ेत बसून  �लहायचे आहे? �णून  मी तु�ाला  ते सो�ा  भाषेत समजावून

सा ंगतो.

हाड�वेयर �णजे काय?

कॉ�ुटर �ा  �ा  गो��ना  तु�ी आप�ा  हातानी �श� क� शकता  �ाला  हर�ारे �णतात. उ�रण

– मॉ�नटर, CPU, keyboard, mouse.

सॉ�वेयर �णजे काय?

Software �णजे कॉ�ुटर �ा  �ा  गो�ी �ांना  आपण  हाताने �श� क� शकत नाही. उ�रण  – MS

ऑ�फस हे एक software आहे, �ाला  आपण  हात नाही लावू शकत. तु�ी जे कॉ�ुटरवर  गे�

खेळतात ते �ह एक �कारचे software आहे.



मी तु�ाला  अजून  काही उ�रण  देतो �ाव�न  तु�ाला  अंदाज येईल �क hardware  आ�ण

software म�े काय फरक असतो ते.

Hardware

Software
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 हाताने �श� क� शकता

 वेगवेग�ा  धातूनपासून  बनवतात

 उदाहरण  – Monitor, CPU, Keyboard

 हाताने �श� क� शकत नाही

 Code/�ो�ा�म�ग क�न  बनवतात

 उदाहरण  – MS Office, Adobe PDF viewer, Games
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