
सोशल मीिडया सा�रता गरजचेी
आज देशात २०० दशल�ांहून अ�धक ‘�हॉ�सअ ॅप’ यजुस� आहेत. देशात 
डाटाह� खूप  व त आहे. �यामुळे अनेक एखादं अ ॅप डाऊनलोड करतात 
�कंवा एखा�या साईटला ि�लक करतात �कंवा एखादा ि ह"डओ डाऊनलोड 
करतात, ते�हा एका #व$वासानेच ते हे करतात. �याव$न मो%या &माणावर 
मेसेज फॉरवड+ केले जातात. 'याचा गैरवापर होऊ नये, यासाठ- काह� पावलं 
कंपनीकडून उचलल� जात आहेत.

इ�ायल कंपनीचे तं��ान वाप�न ‘�हॉ�सअ ॅप’�वारे भारतातील काह� 
�य�तींसह जगभरातील शकेडो जणांवर पाळत ठेव'यात आ)या*या व,ृानंतर 
खळबळ उडाल�. या 0करणाची दखल घेत क3 4 सरकारने देशातील 
नाग5रकां*या खासगी मा7हतीचे संर8ण कर'यास आपण क7टब�ध 
अस)याचे ;प<ट करतानाच ‘�हॉ�सअ ॅप’कड ेखुलासा मा>गतला आहे. 
कोणतहे� अ ॅप ?वशषेत: फेसबुक, �हॉ�सअ ॅप, इA;टाBाम आद� समाज 
माCयमां*या वापरकDयाEची मा7हती, तपशील गोपनीयच राहायला हवा. मा�, 
तो ‘फुटला’ ह� गंभीर बाब आहे. ‘एनएसओ’ या इ�ायल कंपनीने १४०० 
जणां*या ;माटFफोनमCये घुसखोर� के)याची मा7हती ‘�हॉ�सअ ॅप’ सेवा 
पुरवणाH या फेसबुक कंपनीने अमे5रके*या Aयायालयात 7दल�. ‘एनएसओ’ 
कंपनीने ‘पेगॅसस’ नावा*या सॉIटवेअर�वारे मोबाईलमCये घुसखोर� केल� 
व ‘�हॉ�सअ ॅप’माफF त संदेश, संभाषण ऐकणे, फोटो पाहणे या�वारे Dया 
वापरकDयाFवर पाळत ठेवल�. Dया Dया देशा*या सुर8ेसाठK हे तं��ान तथेील 
सरकारांनाच आLह� देतो, असा खुलासाह� ‘एनएसओ’ने केला आहे.
सोशल मी"डयाचा वापर हे दधुार0 श12

‘�हॉ�सअ ॅप’ घुसखोर� हा �यि�त;वातंNय आOण खासगीपणावरचा सायबर 
ह)ला आहे. एखादा आप)या घरात बसून काय करतो आहे, Dया*या 
आवडीRनवडी काय आहेत, Dयाचे बँक खात ेकोठे आहे, Dयाचे 8े� कोणत े
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आहे, Dयाचे Tम�-मैV�णी कोण आहेत, अशा Wकतीतर� खासगी गो<ट� नकळत 
कोणीतर� पाहत ेआहे, Dयावर पाळत ठेवत ेआहे, हे >च� आता 0Dय8ात 
अनुभवास येत आहे. ;माटFफोन वापरणाH यांनी सा8र होणे जXर� आहे. 
?वरोधकांची गTल*छ भाषेत टवाळी क�न Dयांना चोर, दरोडखेोर, 
कुचकामी, गुAहेगार ठर?व'यासाठK सोशल मीZडयाने जे 0यDन केले, तो 
अTभ�य�ती ;वातंNयाचा दहशतवाद आहे. पंत0धानांचा, 
रा<[पतींचा, मु\यमंNयांचा इतर मह]वा*या �य�तींचा अपमान होऊ नये व 
तथेे संयम पाळावाच लागेल. सोशल मीZडयाचा अनेक दXुपयोग करतात, 
Dयां*या ?वX�ध कायदेशीर कारवाई जXर� नाह� का?
सोशल मी"डयावर0ल त3ार0ंचे 1व$प

अनेकदा सोशल मीZडयावर, फेसबुकवर बनावट 0ोफाईल तयार केले 
जात.े फेसबुक 0ोफाईल हॅक क�न फोटो व मेसेज चोरले जातात. फेसबुक, 
�हॉ�सअ ॅपव�न बदनामीकारक मेसेज, समाजात तढे होईल, अशा पो;�स 
टाक)या जातात. सोशल मीZडयावर यू�युबवर अ_ल�ल ि�हZडओ टाकले 
जातात. बनावट ई-मेल आयडी तयार क�न गैरकृDये केल� जातात. सोशल 
मीZडयाचा वापर करताना Dयाचा गैरवापर झा)यास काय प5रणाम 
होतात, याची पुरेशी मा7हती अनेकांना नसत.े
नाग5रकांनी काय काळजी 6यावी ?

सोशल मीZडयावर वैयि�तक मा7हती शअेर क� नये. फोटो शअेर करताना 
भान बाळगावे. सोशल मीZडयावर अनेक खाती बनावट असतात, Dयाचा 
वापर क�न अफवा पसर?व)या जातात. अशा 0कार*या अफवा, फोटbना 
बळी पडू नये. सोशल मीZडयाचा होणारा �ास बहुतांश वेळा ओळखी*याच 
लोकांकडून �ास 7दला जात अस)याचे समोर येत आहे. बरोबर Tश8ण घेत 
असलेले, नाDयातील तXण, कामा*या 7ठकाणी असलेले सहकार�, शजेार� 
यां*याकडून �ास 7दला जातो. एकमेकांवर असलेला राग, खुAनस 
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काढ'यासाठK �ास 7दला जातो. बदनामी*याभीतीमुळे तdार दे'यासाठK मुल�-
म7हला पुढे येत नाह�त. अशा लोकां*या ?वX�ध तdार कर'यासाठK पुढे 
यायला पा7हजे. सोशल मीZडया, फेसबुक*या वापरामुळे सCया ?ववा7हत 
म7हलां*या आयु<यातील सम;या वाढू लाग)या आहेत. Lहणनू सोशल 
मीZडयासार\या 0भावी माCयमाचा योeय आOण कामापुरता वापर 
करावा. Dयातूनह� काह� वाईट झालेच, तर तdार नbद?व'यासाठK पुढे यावे.
‘ हॉ7सअ ॅप’ सा8रता गरजेची
आज देशात २०० दशल8ांहून अ>धक ‘�हॉ�सअ ॅप’ युजसF आहेत. देशात 
डाटाह� खूप ;व;त आहे. Dयामुळे अनेक एखादं अ ॅप डाऊनलोड करतात Wकंवा 
एखा�या साईटला ि�लक करतात Wकंवा एखादा ि�हZडओ डाऊनलोड करतात 
त�ेहा एका ?व_वासानेच त ेहे करतात. Dयाव�न मोfया 0माणावर मेसेज 
फॉरवडF केले जातात. Dयाचा गैरवापर होऊ नये, यासाठK काह� पावलं 
कंपनीकडून उचलल� जात आहेत. वापरणाH यांची सं\या 7दवस37दवस 
gया0माणे वाढत ेआहे. Dया0माणे याचा गैरवापर करणाH यांची सं\याह� वाढत े
आहे. गैरवापराला आळा घाल'यासाठK ‘�हॉ�सअ ॅप’कडून सातDयाने 0यDन 
सु� आहेत. आता ‘�हॉ�सअ ॅप’ने संशया;पद नावे असणारे ‘�हॉ�सअ ॅप’ Bुhस 
iलॉक कर'यास 0ारंभ केला आहे. Dया आ8ेपाहF नाव असले)या Bुपमधील 
0Dयेक सद;यावर ‘�हॉ�सअ ॅप’ बंद� घातल� जात आहे. अDयंत बु�>धमान 
�य�तींपासून अTशj8तांपयEत सवFजण ‘�हॉ�सअ ॅप’चा मोfया 0माणावर वापर 
करतात. ‘पेगासस’ हे इ�ायल सॉIटवेअर हेर>गर�चे एक अDयाधुRनक 
सॉIटवेअर आहे, जे नुसDया Tम;kकॉल�वारेदेखीलएखा�या फोनमCये 
Tशरकाव क�न Dयाचा कॅमेरा आOण माइक यावर ताबा Tमळवू शकत.े
को7यवधी भारतीयां:या सायबरअडाणीपणामुळे...
मोबाईल?वना पानह� हलत नसले)या परंतु, सायबरसुर8ेबाबत आOण 
;वतः*या ‘0ाय�हसी’बाबत अडाणीच असले)या को�यवधी भारतीय 
फोनधारकां*या खासगीपणा*या सुरj8ततचेा मोठा गंभीर 0_न आज 
उपि;थत झालेला आहे. कोणतहे� अ ॅप डाऊनलोड होत असत,े त�ेहा 

3



आप)याला अनेक परवानeया मागत असत.े आपण अ ॅप डाऊलनोड 
कर'या*या नादात RनःशकंपणेDया देऊन टाकतो. Dयातून आप)या मोबाईलची 
सू� ेदरू कुठेतर� दडले)या Dया सॉIटवेअर*या RनमाFDयाकड ेजाऊन पोहोचत 
असतात, याचे भानह� आप)याला नसत.े अनेकदा गरज नसतानासु�धा काह� 
अ ॅhस नको Dया परवानeया फोनधारकाकड ेमागतात, त�ेहा Dया*या?वषयी 
मोबाईलधारकाला संशय तर� यायला हवा. परंतु, Rन�वळ सायबर 
अडाणीपणामुळे या गो<ट�ंकड ेल8 7दले जात नाह�. Dयातून आप)या 
संबंधीची खडाAखडा मा7हती आपण इतरांना नकळत देत असतो. नुसती 
गुगल अ ॅि�टि�हट� जर� तपासल� तर� आपण 7दवसभरात कुठे कुठे गेलो, 
काय केले, कोणाला भेटलो तो सारा तपशील Dयाव�न कळू शकतो.

परंतु, याचे गांभीयF ल8ात न आ)याने आपण गाफnल राहतो आOण Dयाचा 
दXुपयोग होऊ शकतो. अनेक 0कारे आप)या वैयि�तक डटेाचा दXुपयोग 
होऊ शकतो आOण RनDय होतह� असतो. ‘डटेा सायAस’ हा आज*या युगाचा 
परवल�चा शiद बनला आहे. 0Dयेक इंटरनेटधारका*या आवडीRनवडी, 
सवयी, Dया*या उDकंठतचेे ?वषय या सगoया डटेाचे ?व_लेषण क�न 
Dया*यासंबंधीचे प5रपूणF आडाखे बनवून Dयाचा �यावसाRयक दXुपयोग 
करणार� अDयाधुRनक आ7टFWफTशयल इंटेTलजAसयु�त साधने ?वकTसत 
झालेल� आहेत. Dयामुळे या सगoयां0Rत सजगता हाच आज*या काळातील 
तरणोपाय आहे.
मा<हती (डटेा) संदभा+त त�काळ कायदा ज=र0
भारताने सायबरसुर8ेबाबत वेळीच पावले टाक'याची गरज 
आहे. खासगीपणाला मूलभूत घटनाDमक अ>धकाराचा दजाF सवp*च 
Aयायालयाने बहाल क�न आता काह� वषq झाल�. नाग5रकां*या इले�[ॉRनक 
वतFनातून तयार होणाH या अशा मा7हती (डटेा) संदभाFत तDकाळ कायदा 
कर'यात यावा. असा कोणताह� कायदा नस)याने सCया अनेक कंपAया 
आOण सं;थांमाफF त ?व?वध मागEनी नाग5रकां*या Zडिजटल मा7हतीचे संकलन 
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सु�च आहे. येणाH या काळात ह� मा7हती उपयोगकDयाF कंपनी Wकंवा तDसम 
कुणाह�कडून वापरल� जाणार आहे. अनेकदा कुणा*याह� परवानगीTशवाय 
आOण Dयां*या नकळत ह� मा7हती छुhया मागाFने संकTलत केल� जाऊ शकत.े 
फेसबुक, �हॉ�स अ ॅप आद�ंना मा7हती काढ'यास बंधनकारक करता येईल 
का? अशी मा7हती काढून टाक'यासाठK सरकारचीह� एजAसी असू नये 
का? सरकार*या जबाबदाH या मयाF7दत आहेत का? सूचना ZडWdhट 
कर'यासाठK सरकार, कायदे बRनवणाH या सं;थांकड ेअ>धकार आहे का? हा 
कायदा Dयांना लागू केला जाऊ शकतो का?

फेसबुक, �?वटर आOण ‘�हॉ�सअ ॅप’�वारे 0सा5रत होणाH या आ8ेपाहF 
मजकुरास पायबंद घाल'यासाठK कायदा कर'याचा सरकारचा ?वचार 
आहे. DयासाठK संसदे*या आगामी 7हवाळी अ>धवेशनात ?वधेयक मंजरू क�न 
घे'या*या हालचाल� सु� आहेत. सोशल मीZडया Bाहकां*या गोपनीयतचेे 
संर8ण करत असल�, तर� Dयां*या माCयमांचा कुणीह� गैरवापर क� नये, 
यासाठK सोशल मीZडयानेच खबरदार� rयायला हवी. सरकार*या 
इशाH यानंतर ‘�हॉ�सअ ॅप’नेह� सकाराDमक 0Rतसाद 7दला आहे. योeय 
खबरदार� घे'याचं आ_वासन Dयांनी 7दलं असून हे चांगलं >चAहं मानायला 
हरकत नाह�. सोशल मीZडयाबाबत पुरेशी जागतृी नस)यामुळे जागतृी 
कर'याक5रता सरकार सोबत मीZडया आOण ;वयंसेवी सं;थेनीसु�धा काम 
करायला हवं. ती Dयांची पण जबाबदार� आहे.
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