
डोळस दािगन े
“ओके, ग्ास,  आा  ााठ  व्िडयो!” 
 ोटाचं ऑ रेशन करआा-करआा चे�ईचया ्ााइ-्ाईन वॉिस ट्चया डॉड रारकज कारांन् 
  लया चचषया्ा आ�ड् सांिगआ्ंड चचषयाने   ा  ाळ््ड दोन गललयां ््कडलया सडागयवाआ 
आ्स डॉकटर  िि अनेक ठै�क�य िठ�ाथ� बस्े् े वोआेड तयांना आे ऑ रेशन थेट डॉड 
रारकज कारांचया ‘चचषयाआान’ �दस्ं!  
‘गाग्-ग्ास’ नाठाचा अद ्डजआ चचका ठा पन ऑ रेशन करिारे डॉड रारकज कार व ेरगाआ्े 
दजसरे  िि डारआाआ् े िव्ेच शलयिठशारद!  

 
 

आसलया चचषयाचया ्का दांड्आ च� ्क िचकजक्ा संगिक बसठ्े् ा असआोड िशठाय उर�ा 
�डगाठरचया बावरेचया को र याआ च� ्क नखडर, दकदार कॅकेरा असआोड आो   ाञारक 
कॅकेरा रे रे �ट आो आे आे चचकेठालयाचया दय ्चया कवाकागामठरचया ्खा�ा  ाट्सारख ं�दसआ 
रवाआं  ि दयि  थाआ अडथळा  िआ नाव्ड  

िशठाय ऑ रेशन चा्ा असआानाच, आ�ड्च �द्ेलया �कज कांठपन, आो संगिक तया उउघा 
 ोटाआ्ं िच�ि  व्िडयोठर  ााठआो  िि रगाआलया ाआर आ  ांचा आाआड्ने सल्ा उे् 
शकआोड चचषयाचया उर�ा दांड्चया कानाकडचया बारा्ा ्क स ्कर असआोड आो सार् 
कािवआ् तया कानाकडचया वाडा्ा सांगआोड  ठाराच् आ् स ंदनं वठेआान, बा�कानाआान न 
राआा तया वाडाआान आडक कानाचया  आलया डागाआ  िि िआथान कनाआंआां यंआ  ोचआाआ 
 िि स    का  येआाआड तयाच दांड्चया िठठिवआ डागाआ बोट �इरठानव् संगिका्ा  दशे 
दआेा येआाआड  



दोन ठषां ाठ� असे ARचचके इार रड वोआेड  आा आे नेवक्चया गॉग् ेवाव् व्के झा्े  वआेड  

 

 

 

ऑ रेशनचयाच ठेळ् न व ेआर ाआर दनंै�दन �ठवारांआव् ‘गाग्-ग्ास’ बड ेकाकक� च्र  वडे 
आो रसतयाचे नकाशे दाखठआो; बाआषया  िि वठाकानठयृ सांगआो; ई-के् ठाचआो  िि 
 ंआररा्ाठरच् कािवआ्व् �डकआोड व् सार् काकं आर सकाटमइोनव् करआोड  ि 
सकाटमइोनकञान व ेसारं शोञआाना डोळे  िि वाआ अडान रवाआाआड  रकया दशेाआ रसतयाठपन 
चा्आाना �दसिाऱया अगषय ि् ्आलया  ा ा, िआथलया वॉटे्ाआ्् केीयाकाड,ं दजकानांआलया 
का्ाचया  ककआ् व ेसारं गाग्-ग्ासचा कॅकेर् डोळा ‘ठाचआो’  िि तयांचं सराईआ ि्लयंआर-
डाषांआर कपन दआेोड सकोरचया कािसाचा चेवरा  ंआररा्ाठर शोञान तयाचं न  ाठिारं 
नाठव् नेककं सांगआोड तयासाा् डटकंआ्, रेठि, संडाषि, खरेद् या कशाआव् खंड  ाडाठा 
्ागआ नाव्ड  कञानकञान चचषयाचया कािवआ् टाकड े्क चोरटा िआर ा कटाव टाक्ा क� 
झा्ं! 



 
 
आो कािवआ् ट चचषयाआलया, डो या्ा रठळरठळ िडड्लेया संगिकाठर �दस्ा आर आो 
ठाचआा येिं शकय नाव्ड षविान संगिकाचया योरेकटरकञान िनउा्े् े�करि ्का ्ो्काआान 
असे ठळठ्े राआाआ क� आे सकांआर वो्न डो याचया �डगाठर  डआाआड तयाकजळे आे थेट 
कना ट्ाठर क� ��आ वोआाआड �करि अस े ् ेक� तयांचयाकजळे डो यासकोर उड ंरवािारं २५ 
ांच् िच� िविआराचया  ा मडाक्ठर,  ा इा ट अंआराठर �दसआं( कय आ्)ड अशा यदशमना्ा 
ऑगकेीटेड �रयाि्ट्, AR(सजञार्े् ् ठसआजिसथआ्) षविआाआड 

असलया चचषयांन् खारग् संडाषिंव् रेकॉडम के्् गे््  कठा खारग् न�द् अस्े् ा चचका 
चोर््ा गे्ा आर आ् �ि�गआ कािवआ् चजक�चया कािसांना िकळे्  िि ठैयि�क 
गो न्यआेठर अिआ�कि वोई् अश् ्ोकांना ड्आ् ठाटआेड तयाठर कायदशे्र  िि आांि�क 
ा्ारांचा शोञ चा्ा  वडे ARचचका ्ाठान गाड् चा्ठआाना िचृ िठचि्आ वो् शकआं 
षविान आसं करणयाठर ांग्ंडकडये कायदशे्र बंद्  वडे तया सग या शंकाकज शंकांकजळे आो 
ब�गजि् चचका बाराराआ अ यश् ार्ाड 

 ि डिठचयाआ दजसरे काव् चचके अिञक उ कारक ाप शकआाआड  



कज ालयाव् गो ्चा ि�िकआ् अंदार याय्ा, ठसआाचं   लया ासानचं नेककं अंआर सकराय्ा 
ठाआाठरिाच् खो्् रोखिार्, दोीव् डो यांच् ्कि�आ(सट्�रयोसकोि क) दय ् अतयाठवयक 
असआेड ्का डो या्ा गंड्र  रार झा्ा आर कािसं आश् सखो् दय ् गकाठान बसआाआड 
अशा कािसांना रसतयाआान गाड् वाकआाना ाआर गाघांचया अंआरांचा  िि ठेगाचा अचाक 
अंदार येआ नाव्ड कार् डारआ्य किमञार  आतड् ्काव नररेने च�डा वपेन उृक इ्ंदार् 
करआ असडे आे तयाचं कसब याच कारिासाा् असाकाीय कान्ं राआंड अशा �ाकाि् ARचचका 
कदआ््ा ये् शकआोड तयाचयाआ्ा संगिक सकोरचया रसतयाचं ि�िकआ् िच� बनठा शकआोड आस ं
िच� ARचया योरेकटरकञान चांगलया डो याचया कना ट्ाठर थटे यवेि आ के् ंक� तया 
्काव चा्कांना गाड् अिञक िबनञोक चा्ठआा येई्ड चचषयाआान रसआाच बउायचा 
असलयाकजळे िचृ िठचि्आ वोणयाचा य च येिार नाव्ड 

ARचचषयाचा शोञच सडया अा डजआ ठाटआो  वडे  ि अा डजआाचया  ार  ोचिं वा िठ ानाचा 
आ�ठिसडद व�  वडे  

बाबाक  रिठझ नाठाचा ठॉ�शगटनचा ा्ेककॉिनक ांिरन्यर डो यांआ कॉीटॅकट ्ेीससे 
उा्आोड तया्ा व् सगळ् चचषयाआ्् नठ्ाई कॉीटॅकट ्ेीसकडये बसठायच् ���  ््ड तयाने 
डो या्ा न खज आा बजुबजळाठर अ्गद बसे्   िि गो्गो् न �इरआा िसथर राव्् अश् 
्ेीस बनठ््ड  ाआळ ्ेीसचया चकआ्आ गो् खोबि कोपन तयाआ तयाने ्क अिआसा�क यं�-
कड ंबसठ्ंड तया्ा ्क ्काकिारा LED रोड्ाड तया्ा रेिडओ्वररन् िबनआार् 
ठ्र जरठाा के्ाड  व् साकज�् रठळरठळ  ारदशमक के््ड िआचयाठर डो या्ा सोसे्  अशा 
 ॉि्करचा ्े  �द्ाड  

कग  रिठझने तया सकाटम-्ेीसकञलया अिआसा�क यं�िेच् ग याआलया iPhoneश् िबनआार् 
रेिडओ-सांगड उाआ््ड  ट�कनेटर िसनेकाआलया नायका्ा तया्ा वठ् अस्े् ् कािवआ् तयाचया 
नररेसकोर उकट्े्् �दसआ असडे सकाटमइोनश् संञान बांञा शकिाऱया सकाटम कॉीटॅकट ्ेीसने 
आश् कािवआ् डो यासकोर यकट वो् शके्ड बजुबजळाठरच बस्लेया तया ्ेीसकञान िसनेकाव् 
बउआा येई्ड   तया्ा �डआ्ठरचया  ड�ाचया कयामदा  डिार नाव्आड आो नररेचा सगळा टा ा 
�ा ान �दसे्ड 

 रिठझचया ्ेीसकडये सजञारिा वोआच रािवलयाड को�रयाचया ्का केिकक् ांिरन्यरने 
�ाइ�न वा काबमनचा  ारदशमक, िठ�जा ठावक यकार ठा पन  ारदश�, ्ठिचक  िि सवर 
आाि्े रािारे ा्ेककोोस बनठ्डे अस ेअनेक ा्ेककोोस ्ेीसकडये बसठिं शकय झा्ंड अशा 
शोञांकजळे ARआं� ान कॉीटॅकट-्ेीसकडये येणयाच् शकयआा ठाा््ड  ि आर्व् अ�ा  व े
ययोग सशां जरआेच कयाम�दआ  वआेड 



व ेनररेचे खेळ कनोरंरन करआाआड  ि सडया रगाआलया चार कोट् ्ोकांना अिरबाआ �दसआच 
नाव्ड काव् शा�  तया कािसांठर केवरेनरर करआावआेड  

रेटायनाय�टस ि गकेीटोसा वा ्क अनजठांिशक  रार  वडे तयाआ ने�कना ट् षविरे 
डो याआलया यकाश बउिाऱया  ेशरचा थर वळावळा िनकाक् वोआ राआो  िि शेठट् दय ् 
 ािम िे राआेड शा� ांन् आशा कािसांचया कना ट्ाठर ्वान कज् ाचया नखा्ठा् ्क 
संगिक� चकआ्(िच ) बसठ््ड िआने डो याआ येिाऱया यकाशाचं िठरेचया संदशेांआ ‘डाषांआर’ 
के्ंड आे संदशे अनेक अिआसा�क(नॅनो) ा्ेककोोसन् दयि कनाआंआाकडये  ोचठ्ेड अशा कािसांच् 
दय ् रीकआत चांग्् असलयाकजळे तयांचया दयि कनाआंआांच्  ािम ठाा झा्े् ् वोआ्ड तयाकजळे 
िआथान क�दाचया दयि िठडागा यंआ संदशे सवर ठा�न ने्े गे्ेड  

अशा िच चा इायदा कना ट्ाचया ाआर अनेक  रारांआव् वो् शकआोड अश् व् झाय वकेस 
्ॅबने बनठ्े् ् ‘बायो-रेट्ना’ नाठाच् चकआ् बाराराआ सदआ्स ्ाख � यांना िकळआेड आ् 
डो याआ बसठायचं ऑ रेशन अञाम आास चा्आंड िआ्ा िआचया काकासाा् ठ्र  जरठायचं काक 
्क ्ेझरठा्् बॅटर् करआेड आ् बॅटर् बसठ्े् ा चचकाव् िच चया सोबआच िकळआोड  

 

कञ्कञ् अ उाआाआ डो या्ा रबरदसआ वान्  ोचआेड सकोरचया दयवयाच् यिआका बनठिंव् 
तया्ा रकआ नाव्ड अशा ्ोकांसाा् आयार के्े्ा कॅकेराठा्ा चचका यकाशाचं रेिडयो-
संदशेांआ  �रठआमन करआो  िि आे संदशे कना ट्ाठर रो ि के्लेया सगंिक-चकआ्कड े
 ााठआोड कग तया चकआ्आान नठे िठ�जत -संदशे दयि कनाआंआाकाइम आ क�दाकड े ााठ्े राआाआड  

कञ्कञ् आर दयि कनाआंआाव् खराब झा्े्ा असआोड रीकांञ कािसांआ आर तयाच् योगय ठााव् 
झा्े्् नसआेड िआथे यकाशाचं  ान आडक क�दाचया दयि िठडागा यंआ  ोचठिं र�र्चं असआंड  



ऑसकेि्याचया कोनॅश यजिन व�सट्ने बनठ्े्ा कॅकेरा आस ंकाक करआोड आो सकोरचया दयवयाच् 
काळ्- ांार् यिआका बनठआोड िआचं थेट िबनआार् यवे ि कपन तयांना डोकयाचया कागचया 
डागाआ,  कठट्चया खा्् बसठ्लेया संगिक� चकआ्कड े ााठआोड तया चकआ्कडान िनउिारे 
अनेक ा्ेककोोस क�दाचया दयि िठडागाआ खोचान बसठ्े् े असआाआड तयांना संदशे  ोच्े क� 
क�दाचया तया डागा्ा यकाशाच् संठेदना वोआेड तया संठेदनेचया राििठांना इॉसइ�ीस षविआाआड 
आे िबउड्लेया ट् व्चया  ड�ाठरचया का या- ांाऱया िझििझणयांसारखे �दसआाआड रे वा 
ट् व्ठरच् यिआका आशा िझििझणयांआान �दसआे आे वा आ् अस  , दािेदार अश् असआेड 
कोनॅशचया कॅकेऱयाने �दसिार् यिआका आश्च थरथरतया यकाशकिांच् बन्े््  िि अंञजक 
असआेड षविानच आेठ�ाशा दयि  ानाने ठाचआा  कठा गाड् चा्ठआा येिं शकयच नाव्ड  यांना 
कजळाआच थोडइंार अंञजक �दसआ असआं तयांचया नररेआ कोनॅशचया कॅकेऱयाने काव्व् सजञारिा 
वोआ नाव्ड  ि  यांचया डो यां जाे इ� अंञारच असआो तया अंञांना का� इायदा न�� वोआोड 
तया ‘किकितया’ यिआककेजळे तयांना खो््आ्,े ठाटेआ्े कोाे अडथळे �दसआाआड तयांना उराआलया 
उराआ  कठा सरळ, स्ग रसतयाठर सजटठंग चा्आा येआं  िि तयांचं  राठ्ंिबतठ बरंच कक् 
वोआंड  ि आेठांव् रकणया ाठ� या न�ा  दय ्चा बराच सराठ कराठा ्ागआोड  

२०११सा्ा ासान या कॅकेऱयाचे ययोग चा्ा  वआेड  यांचे डोळे नजकआेच, अ उाआाने गे् े वआे 
तयांचयाठर  ञ् ययोग के्े राआावआेड  यांन् रीका ासान कञ्व् यकाश  ािव्े् ाच नाव् 
तयांना या न�ा दािगीयाने �कआ् इायदा वोई् तयाबय् शा�  साशंक  वआेड 

रोठर  रके राने �द्ेलया दय ्चा  ञार शा� ांन् गयिवआ ञर्े् ा वोआा आोठर गाग्-ग्ास 
ठा पन ‘ठसआजिसथआ् सजञारणया’चया (Augmented Reality) ठलगना ख ान गेलयाड  ि रे वा 
तयांन् डो याआलया नैस�गक यं�िेच् यिआकय आ् बनठायचा यय� सजप के्ा आे वा का� तया काळ 
यं�िेच् कवआ् तयांना अिञकािञक  टआ गे््ड िआथेव् काळ कनाआंआाचा  ञार असे यंआ 
सकोरचा िठिठञरंग् िनसगम क�दा् ा दाखठिं तयांना रक्ंड आो  ञार आजटलयाठर रेकआेक 
िकििकिं काळं ांारं िच� क�दाकड े ोच्!ं कानठ् यय�ांना इ� ाआकंच झे ्ं! क�दाच् कज ठआ 
येठा् कोा् क� तयाने तया िकििकणयाश्व् सराठाने रकठान उेआ्!ं  

रठर�नाथ षविआ, “िच� काााय्ा उेआ् ंक�  रके राचया क्ाकय आ्च् कवानआा अिञक 
रािठआे  िि   ि नकळआच नआकसआक वोआोड” र्ठआं� ानाचया वे�ाआ आर शा� ांच् 
कव�ठाकांवा अिञकच कोा् असआेड  िि तयाकजळेच तया रगि�यंतयाचया थोरठ्चा 
सावातकारव्  दो द् वोआ रवाआोड आ�ठ ानाच्  जाच् ठाटचा् ब�आेक याच न�ा ठाटांठपन 
वोई्! 

डॉड उ�ठ्ा दळठ् 
-ujjwalahd9@gmailडcom 
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