
फेसबकु महिमा  

फेसबुक खरच िानिकारक आिे काां? 

कालच जोशी काकाांचा इमेल आला, त्ाांिी फेसबकु वरूि आपलां िाव काढूि घेतलां आिे, त्ाांिा मी कारण 
ववचारलां, तर त्ाांिी साांगितलां कक भारतात अिेक मराठी वतृ्तपत्रात लेख छापिू आले आिेत कक हि लोकां  
आपली माहिती ववभभन्ि व््वसा्ाांिा जाहिराती साठी परुवतात, लोकाांची माहिती त ेराजकारणासाठी देखील 
परुवतात. मी स्वत: देखील अश ेकािी लखे वाचल ेआणण मला असां वाटलां कक ज्ाांिा सोशल भमडि्ा 
बद्दल फारशी माहिती िािी ककां वा अशी मांिळी, ज्ाांिी ह््ाचा फारसा अभ््ासिी केला िािी, त्ाांच््ासाठी 
हि माहिती अिदी बॉम्ब-ववस्फोटा सारखी धक्का दा्क ठरली असावी आणण ह््ा मांिळीांिी चक्क आपलां  
िावच काढूि घेतलां. खरतर मलािी बऱ््ाच िोष्टी ह््ाचा अभ््ास केल््ावरच कळल््ा. कािी फेसबकु 
updates आपल््ा िकळत िोत असतात. अधूि मधूि setting मध््े जाऊि तपासणी करणे फार िरजेच े
आिे. 

तसां बनघतलां तर िसुतां फेसबकुच िव्िे तर सिळेच सोशल भमडि्ा platforms आणण इमेल देखील तमुची 
माहिती तमुच््ा computer आणण internet च््ा वापरातिू बािेरच््ा व््वसा्ाांिा परुवत असतात. 
सिळ््ात पहिले तर िे जाणूि घेणे जरुरी आिे कक जी माहिती हि लोकां  परुवतात, त्ामळेु तमुचां 
वै् क्क्तक िकुसाि िोतां का?  

जी माहिती परुवली जात ेती साधारण तमुच््ा आविी-निविी, तमुची प्यटि हठकाणां, तमु्िाला कुठलां 
पसु्तक ककां वा भसिेमा आवितो, तमु्िी वाचि-लखेि करता काां? अशी साधारण माहिती तमुच््ा “shares” 
आणण “likes” वरूि काढली जात ेआणण मि हि लोकां  त्ाप्रमाणे जाहिराती दाखवतात. आता एक उदािरण 
साांित:े मािच््ा वर्षी मी भारताच नतकीट बघत िोत ेआणण माझ््ा एका फेसबकु contact िी एक 
कां पिीची ची भल ांक शे् र केली िोती, deal फारच सुांदर िोती म्िणूि मी पण ती क्क्लक करूि वाचली 
आणण मला एक सुांदर नतकीट भमळालां सदु्धा! आता मी हि भलांक वाचली आणण वापरली अशी माहिती 
िक्कीच दसु्ाय travel agents ला परुवली िेली आणण त्ािांतर मला एक पेक्षा एक सुांदर travel 
agents च््ा जाहिराती हदसा्ला लािल््ा. आता ह््ात माझां कािीच िकुसाि झालां िािी, उलट मला 
उप्ोिी अश््ा जाहिराती हदस ूलािल््ा. 

आपण कुठल््ािी िोक्ष्टतलां चाांिलां का् त ेघ््ा्चां, वापरा्च, सतकय  रािूि पढेु कूच करा्ची! आता 
मलाच तमुच््ा सारखी असांख्् वाचक मांिळी माझ््ा www.marathiculturandfestivals.com सांकेतस्थळाला 
लाभली आिे, त्ात सिळ््ाच सोशल भमडि्ा sites चा िातभार आिे. फेसबकु चा तर िक्कीच आिे. 
फेसबकु वर ह््ा सांकेतस्थळासाठी बिवलेला ग्रपु आिे त्ात िजारोिी सदस्् आिेत आणण मराठी सांस्कृती 
ववर्ष्ी माहिती इथे शे् र केली जात.े  
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मखु्् म्िणजे जी माहिती तमु्िाला personal ठेवा्ची आिे ती माहिती तर आपण कुणाकिचे देत िािी, 
फक्त सरकारी व््विार, बँक, िौकरी अश््ा हठकाणीच आपण आपली खाजिी माहिती शे् र करतो. 
फेसबकु ला ककां व्िा दसु्ाय कोणत्ािी सोशल भमडि्ा ला घाबरूि जाऊि त ेबांद करणे अक्जबात जरुरी 
िािी. स्वत:ला सतकय  आणण सरुक्षक्षत ठेऊि तमु्िी ह््ा sites चा िक्कीच आिांद घेऊ शकता. 

फेसबकु वर बऱ््ाच िोष्टी बािेर शे् र करण््ाची परवाििी तमु्िी control करू शकता, खाली मी हि 
सिळी माहिती देत आिे:  

१. Location services: तुम्िी कुठे जाता? कुठल््ा restaurant मध््े जेवता? कुठे खरेदी करा्ला जाता हि 
माहिती जर काां तुम्िाला शे्र करा्ची िसल््ास हि सेवा शक््तो बांद करा: 

 

 

iPhone वर: Setting app वर क्क्लक करा ->  

खाली scroll करा आता Privacy ह््ावर क्क्लक करा  

 



  

आता Location Services ह््ावर क्क्लक करा  

 

 

खाली scroll करा आणण facebook च््ा गचत्रावर क्क्लक करूि “never” अशी setting निविा. 



 

Android वर: account setting वर क्क्लक करा Location वर क्क्लक करा facbook वर क्क्लक करूि 
“never” निविा.  

२. Third party apps आणण दसु्ाय िानिकारक सांकेत स्थळाांिा िािी म्िणा:                                         

हि खुपच मितवाची step आिे, खर साांिू तर आपल््ा िकळतच ह््ा apps आणण भलांक्स तुमच््ा फेसबुक 
खात्ावर accept केलेल््ा असतात. िाच data पुढे ववकला जातो आणण ववभभन्ि राजकारण, व््वसा् ह््ात 
वापरला जातो. 

हि step तुम्िी तुमच््ा desktop वरूि चाांिल््ाररत ेकरू शकता.  

Facebook च््ा setting वर क्क्लक करा  

 



आता िावीबाजुला Apps and Websites tab हदसेल, ह््ाचावर हटचकी मारा आणण नतथे edit वर जाऊि सिळाच 
access turn off करा.  

३. तुमचां profile आणण post sharing: 
हि पण खूब मितवाची step आिे: Setting वर क्क्लक करूि िाव््ाबाजूला “Privacy” वर हटचकी मारा आणण 
तुमच््ा मजीप्रमाणे setting निविा.  

 

“friends only” िे निविणे उत्तम! 

४. वै् क्क्तक माहिती आणण जाहिराती 
About me मध््े तुमच््ा बद्दल कमीत कमी माहिती द््ा, भशक्षण, शाळेच िाव इत्ादी आणण जाहिरातीांिा कसां 
िािी म्िणा्चां त ेइथे बघा : 

फेसबुक वर सिळ््ात वर उजव््ाबाजूला एक िोलाकार मध््े प्रश्ि गचन्ि हदसतो त्ाचावर क्क्लक करा  आता 
Privacy check up ह््ाचावर क्क्लक करा : 



 
 

इकि ेतुम्िी परत तुम्िाला पाहिजे ती setting निविू शकता. आता पुढच््ा step मध््े आपण जाहिरातीांिा िको 
म्िणू्ा! मािच््ा सारखच setting ला हटचकी मारूि िाव््ाबाजूला Ads वर क्क्लक करा  

 

ad setting ला जाऊि “not allowed” निविा. 



वरील सिळ््ा steps केल््ावर तुम्िी बऱ््ापैकी सुरक्षक्षत असता. फेसबुकच चाांिलां घ््ा आणण वाईट ला राम राम 
ठोका! फेसबुक िी तुम्िाला का् चाांिलां हदलां आिे त्ाचा आिांद घ््ा. ककती भमत्र मैत्रत्रणी तुम्िाला भमळाल््ात? 
ककती छाि-छाि लेख तुम्िाला वाच्ला भमळतात, ककतीतरी बौद्गधक ग्रुप्स आिेत त्ाच््ात तुम्िी आपली मतां माांिू 
शकता, तुम्िी कािी उपक्रम िातात घेतला असेल तर त्ाच््ा बद्दल तुमची जाहिरात मात्र फुकटच. 

म्िणूि साांित ेफेसबुक ला घाबरू िका उलट आिांद घ््ा पण आपल््ाला वाचवूि!  

मला तर बाबा फेसबुक पावला आिे जसा मला पावला, तसा तुम्िालािी पावो िीच श्रीचरणी प्राथयिा. 

ऐश्व्ाय कोकाटे  

सांपाहदका  

मराठी कल्चर एांि फेक्स्टवल्स  
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