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l|%fLFkrhr fo’ks”kr% eqyh & efgykapk lektkr o fu.kZ; izfdz;sr lgHkkx ok<yk vkgs- 

[kktxh o lkoZtfud fBdk.kph  eqyhaph@efgykaph lqjf{krrk l/;k [kqi ppsZpk fo”k; Bjr 

vkgs- 

g~;k fBdk.kh  fo’ks”kr% eqyhauh Lor%ps laj{k.k dls djkos] ;kdjhrk lnj ekxZn’kZd 

dk;Z’kkGk ?ks.;kph  xjt Hkklyh  vkgs-  

ijarq  Online/ Cyberspace e/;s lqn~/kk eqyk@eqyha vkf.k efgykapk okoj [kqi ok<yk 

vkgs- 

 Internet, Social Networking sites, Facebook, Chatting 
(WhatsApp, Hike, Viber, Telegram etc.  xks“Vhapk okij efgyk@eqyh 

eksB~;k  izek.kkr djr vkgs- Eg.kqu ;k fBdk.kph lqjf{krrk i.k [kqi egRokph vkgs-  

lk;cj lqj{kk  



lks‘ky usVodhZax lkbZV~l 



Qslcqd Eg.kts dk;\ 

Qslcqd gh lks’ky usVodhZax lkbZV vkgs- tsFks 

vkiY;kyk QksVks viyksM djrk ;srkr] fe= r;kj 

djrk ;srkr-  R;kaps’kh xIik ekjrk ;srkr vkf.k gs 

txkrhy dks.kR;kgh dkukdksiÚ;krqu d: ‘kdrks- 



OgkWVl~vi] gkbZd] okbZcj Eg.kts dk;\ 

WhatsApp, Hike, Viber, Telegram gs 

lks’ky usVodhZax lkbZVojhy eWlsatj vkgsr-  T;kr 

vkiY;k fe=&eSf=.khapk x`i r;kj d#u QksVks] 

OghMhvks] bR;knh ekfgrhaph nsok.k&?ksok.k dj.;kr 

;srs- 



;k loZ lks‘ky usVodhZax lkbZVpk okij 

djrkauk eqyh o efgykauh ?;ko;kph dkGth 

1-  Lor%ph ekfgrh vkWuykbZu lknj djrkauk dkGth 

?;k- 

mnk-  

rqepk   Photo, Video, Account Details gs 

vkWuykbZu loZt.k ikgw ‘kdrkr-  rqepk  Photo 
morph d:u R;kpk xSjokij dsyk tkow ‘kdrks- 



2- Lor%ph oS;Drhd laosnu’khy ekfgrh  

tls dh] dkSVqafcd ekfgrh] oS;Drhd QksVks] iRrs] 

eksckbZy dz- bZ- Vkdw udk- R;kpk xSjokij gksow ‘kdrks- 

lks‘ky usVodhZax lkbZVpk okij djrkauk 

eqyh o efgykauh ?;ko;kph dkGth 



Privacy 

Who can see 

my stuff ? 

Who can look 

me up ? 

3- cÚ;kp osclkbZV izk;Oglh lsVhax ph lsok 

nsrkr- R;kapk okij d:u vki.k vVWdj 

iklwu Lor%ph  ekfgrh lsQ Bsow ‘kdrks- 

4- izk;Oglh lsfVaxpk okij d:u vki.k vkiyh 

ekfgrh T;kauk nk[kok;ph vkgs R;kaukp 

nk[koq ‘kdrks- 

Public 

Friends 

Only Me 

Custom 

lks‘ky usVodhZax lkbZVpk okij djrkauk 

eqyh o efgykauh ?;ko;kph dkGth 



5- lks’ky usVodhZax fe=kyk vki.k HksVrkauk fopkj 

djk- 

osclkbZV ojph vksG[k Eg.kts R;kph [kjh vksG[k 

vlsyp vls ukgh- 

lks‘ky usVodhZax lkbZVpk okij djrkauk 

eqyh o efgykauh ?;ko;kph dkGth 



6- T;k fe=kiklwu 

rqEgkyk =kl gksr 

vlsy v’kk fe=kyk 

rqEgh Blockd: 

‘kdrk- 

lks‘ky usVodhZax lkbZVpk okij djrkauk 

eqyh o efgykauh ?;ko;kph dkGth 



7- tj rqEgkyk dks.krh vMp.k 

vkY;kl rqEgh HELP ;k  Option 
pk ;qt d:u rh nwj d: ‘kdrk- 

lks‘ky usVodhZax lkbZVpk okij djrkauk 

eqyh o efgykauh ?;ko;kph dkGth 



Password 

1-  dehr deh 8 dWjsDVj 

2- Upper Case, Lower Case, Special 

    Character, Numbers combination 

3- vankt yko.;kl vo?kM 

4- ikloMZ fu;fer cnykok- 

5 - nqlÚ;kyk lkaxq u;s- 



yksdkaP;k /kkehZd Hkkouk nq[kkorhy ;kizdkjps vk{ksikgZ  ys[k] 

fp=] dFku] fp=fQrh o brj lkfgR; lks’ky usVodhZax 

lkbZVoj viyksM@iksLV d: u;s- T;keqGs laca/khr 

lektke/;s jks”k fuekZ.k gksowu dk;nk o lqO;oLFkspk iz’u 

fuekZ.k gksÅ ‘kdrks- ;kr xqUgk nk[ky gksow ‘kdrks-  

lks‘ky usVodhZax lkbZVpk okij djrkauk 

lokZauh ?;ko;kph fo’ks”k dkGth 





lax.kd] baVjusV vkf.k eksckbZypk 

okij d:u fdaok R;kauk VkjxsV 

d:u dsysys xqUgs Eg.kts  lk;cj 

dzkbZe- 

lk;cj dzkbZe Eg.kts dk; \ 



1- baVjusV}kjs vf’yy fdaok /kedhps bZ&esy ikBfo.ks- 

 

2- lks’ky usVodhZax lkbZVoj [kksVs izksQkbZy r;kj dj.ks- 

 

3- eksckbZy}kjs vf’yy fdaok /kedhps lans’k ikBfo.ks- 

lk;cj dzkbZe ps izdkj 



lk;cj dzkbZe >kY;kl dks.kR;k  

dk;|kUo;s xqUgk nk[ky gksrks \ 

I.T. Act 2000 Amendment 2008 

(Information Technology Act 2000 Amdt. 2008)’ 

ekfgrh ra=Kku dk;nk 2000 lq/kkj.kk 2008 

  ekfgrh o ra=Kkukpk xSjokij d#u [kksVs izksQkbZy 

r;kj dj.ks] nqlÚ;kaP;k ukokpk okij dj.ks] nqlÚ;kaph 

ekfgrh Vkd.ks] ikloMZ gWd dj.ks bZ dye 66 ¼d½ 

vUo;s dzkbZe & 3 o”kZ dSn] 1 yk[k naM 



lk;cj xqUgsxkj  



lks‘ky usVodhZax lkbZV~l ps /kksds  

eksckbZypk okij d:u dsysys dzkbZe] ,Vh,e dzkbZe]vkWuykbZu Qlo.kqd bZ 





What’s on your mind? 
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lk;cj dzkbZe gksrks ] Eg.kqu 

dWEiqVj gkrkGko;kps dh ukgh\ 

uoufou VsDukykWthpk okij djkok 

dh ukgh \ v’kh ‘kadk fuekZ.k >kyh 

vlsy rj] ‘kadk eukr Bsow u;s 

QDr VsDukykWthpk xSjokij u 

djrk ;ksX; okij dj.ks  

Friday, 12 February 2016 
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yWiVkWi  

baVjusV  
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वयोगट 

वर्षांत  
सुरक्षष उपषय  

३-६ 

 आपल्या मुलाांसोबत नेट सर्फ  करा. 

 मुलाांच्या वापरास योग्य वेबसाइट आणि सर्फ इां णिनर्ा वापर करा.  

 र्ाांगल्या वेबसाईटना ‘आवडली आहे’ या यादीत समाणवष्ट करा िेिे करुन आपि 

दोघेही त्ाांर्ा पुन्हा त्वररत वापर करु शकतो.  
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वयोगट वर्षांत  सुरक्षष उपषय  

६-१० 

 आपल्यष मुलषांच्यष वेबसषईट सर्फींग वर नजर ठेवण्यषसषठी 

नेहमी सांगणकषवर नजर ठेवषवी लषगेल.  

 पॉप अप ब्लॉक करण्यषसषठी सॉफ्टवेयरचष वषपर करष. 

 इांटरनेट वषपरषसषठी घरगुती ननयम बनवषवे लषगतील ज्षांचे 

पषलन आपल्यष मुलषांनष करषवयषचे आहे. 
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वयोगट वर्षांत  सुरक्षष उपषय  

१०-१३ 

 आपल्यष मुलषसषठी एक वेगळष ईमेल खषत्यषऐवजी एक सषधषरण कुटुांबषचष ईमेल 

पत्तष बनवष.  

 आपल्यष परवषनगी निवषय डषउनलोड करण्यषसषठी आपल्यष मुलषांनष मनषई 

करषवी. 

 सै्पम ब्लॉक करण्यषसषठी ईमेल नर्फल्टरचष वषपर करषवष. 

 र्फक्त अश्यषच त्वररत सांदेि (इस्टांट मेसेजी ांग) सॉफ्टवेयरचष वषपर करषवष जेथे 

आपलष चॅट (वषतषालषप) सांग्रनहत करुन ठेवण्यषची सुनवधष आहे. यष नवकल्पषलष 

सनिय करषवे जेणे करुन आपण चॅट सत्षांवर नजर ठेवू िकतष. 
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वयोगट 

वर्षांत  
सुरक्षष उपषय  

१३ से  

समोर 

 सांगणक मोकळ्यष जषगेत ठेवषवष जेणे करुन आपण आपल्यष मुलषांच्यष 

सनर्फां ग सवयी ांवर नजर ठेवू िकतष.  

 आपल्यष मुलषांसोबत वषतषालषप करषवष आनण तो नेहमी वषपरत असलेल्यष 

चॅट रूम्स वष र्फोरमसचष तपषस करष.  

 आपल्यष मुलषांसोबत नेट निष्टषचषरषच्यष महत्वषवर चचषा करषवी.  

 ऑनलषइन नमत्षांनष भेटण्यषसषठी आपल्यष मुलषांनष प्रनतबांनधत करण्यषचष 

प्रयत्न करषवष आनण त्यषत अांतभूात असलेल्यष धोक्षांबषबतची मषनहती 

प्रदषन करषवी.  
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ऑनलाइन बकँ व्यवहार करताांना :- 
ऑनलाइन खरेदीसाठी ककशोराांना सहज आकर्षित केले जाते. पालक या नात्याने, 

आपल्याला अकतकरक्त सतकक तेची आवश्यकता आहे. सवकप्रथम, ऑनलाइन शॉपपग साठी 
ककशोराांना के्रकिट कािक उपलब्ध करण्यापवूी, याबाबतीतील प्रत्येक पैलूचा तपास करणे 
महत्वाचे आहे. काय ते जबाबदार आहेत? तरी सदु्धा, हा सल्ला आहे की, आपल्या मलुाांनी 
खरेदीच्या वसतूांची कनवि केल्यावर, आथीक व्यवहार आपण सवत: करा.  
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vkWuykbZu ‘kkWihax djrkauk ?;ko;kph dkGth:- 
ऑनलाइन खरेदीसाठी सहज आकर्षित केल े जाते. R;klkBh आपल्याला अकतकरक्त 

सतकक तेची आवश्यकता आहे. सवकप्रथम, ऑनलाइन शॉपपग साठी के्रकिट कािक pk okij 
करण्यापवूी, याबाबतीतील प्रत्येक पैलूचा ekfgrh tk.kqu ?ks.ks महत्वाचे आहे. Rklsp dW’k 

vkWu fMyhojh nsrkauk ;s.kkjk iklZy m?kMrkauk lk{knkj Bsokos rlsp 

iklZy m?kMrkaukph fOghMhvks ‘kqVhax d#u ?;koh ts.ks d#u R;kr 

cksykfoysys oLrq vkgs vxj R;k,soth brj dkgh ikBfoys rs txsp 

lk{knkjkaleksj fnlqu ;sbZy- ts.ks d#u vkiyh Qlo.kqd >kY;kl 

laca/khr daiuhfo#/n rdzkj djrk ;sbZy-  
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मोबाईल साधन सरुक्षा :- 
 दैनांदीन कजवनात मोबाइल सांचार आकण ससुांवाद आज एक अत्यांत आवश्यक गरज आहे. तसेच अकधकाांश मोबाइल 

उपकरण कज.पी.आर.एस, कस.िी.एम.ए पकवा कि.जी तांत्रज्ञानाचा वापर करून इांटरनेटशी कनेक्ट करण्यासाठी सक्षम 
असतात. या इांटरनेट-सक्षम मोबाइल उपकरणाांसोबतचे काही धोके खालील प्रमाणे आहे:  

 मोबाईल चोरी गेल्यास सवात प्रथम पोलीसाांना सचुना दयावी व आपले कसम कािक बांद करावे 
 ओळख चोरी आकण मोबाइल फोनच्या गैरवापराची शक्यता अकधक असते.  
 मोबाईल मधील Default फोन पासविक सरुकक्षत नसतो. आपला मोबाइल फोन चोरी झाल्यावर पकवा हरकवल्यास, 

चोर त्याचा चकुीचा पकवा अनकुचत वापर करू शकतो.  
 मोबाईल नेहमी चालू असतो आकण त्यामळेु ऑनलाइन धोके पकवा लैंकगक शोिणात रूची ठेवत असलेले त्याांच्या 

सावजाला सहज शोध ूशकतात. बालकाांना त्याांचे मोबाइलवर सहज सांपकक  केला जाऊ शकतो.  
 मलुे जे या उपकरणाांचा वापर करतात त्याांना चकुीचा,बदनामीकारक,छळवणकु करणारा एस. एम. एस. प्रसारण 

करण्याच्या माध्यमातून त्रास कदला जाऊ शकतो.  
 आपल्या मोबाइल फोनवर आपली व्यक्क्तगत माकहती जसे के्रकिट कािक नांबर, बैंक खाते-कववरण आकण पासविक ठेऊ 

नये. 
 आपल्या फोनसाठी मजबतू पासविकचा वापर करा. 
 इांटरनेट-सक्षम मोबाइल उपकरणाांच्या क्षमताांना आकण ते इांटरनेटशी कसे जोिले जातात हे समजावनू घ्यायला हवे.  
 अनावश्यक सामगु्री असलले्या वेबसाईटना ब्लॉक करण्यासाठी कफल्टर प्रसथाकपत करा.  
 नव्या मोबाइल तांत्रज्ञानाबाबत चालू पवातील माकहतीसोबत सवत:ला Update ठेवा.  
 मोबाईल मधील यजुर गाईि वाचावे यात मोबाईल कविय आवश्यक माहीती असते. 
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अज्ञात व्यक्ती चकुीचे कामे करण्याकरीता मोबाईल/सांगणक 
नेटवकक वर आक्रमण करण्यासाठी नवीन मागक शोधत असतात. यात 
काही शांका नाही की मेसेंजर, चटॅ रूम्स आकण सामाकजक नेटवककिं ग 
साईट याांनी त्याांचे काम सोपे केलेले आहे. तेव्हा, आपण खालील 
बाबींची खात्री करून आपली सरुक्षा आकण आपल्या सांगणक 

नेटवकक ची रक्षा करू शकता:  

आपलष सांगणक सुरनक्षत करण्यषसषठी Cert-In मधील 

तज्षांनी जनतेसषठी खषलील सुचनष नदलेल्यष आहेत. 
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आपल्यष सांगणक सुरनक्षत करण्यषसषठी 

सुचनष  सपायवेयर (Spyware) 
सपाय हे आपल्या सांगणकाची गती हळुवार करू शकतात आकण जेव्हा आपण काही 
वेबसाईटांना भेट देतो पकवा दषु्ट सॉफ्टवेयर िाउनलोि करतो, हा सपाय प्रसथाकपत 
होतो. सपायला बाहेर काढण्यासाठी एका चाांगल्या अद्ययावत सपायवेयर उपकरणाचा 
वापर करा.  
पॉप अप 
ब्राउजरमधील पॉप अप पासनू मकु्ती कमळकवण्यासाठीचा एक उपाय हा आहे की 
आपल्या ब्राउजरमध्ये पॉप अप ब्लॉक सकुवधेचा वापर करा. वैकक्ल्पककरत्या, पॉप अप 
ब्लॉक करण्यासाठीचे उपकरण नेटवर उपलब्ध आहेत. ते अगदी सोप्या पद्धतीने 
िाऊनलोि.कॉम (download.com) सारख्या प्रकतक्ष्ठत साईटच्या माध्यमातून 
िाउनलोि केले जाऊ शकते. तसेच, आपण काहीही िाउनलोि करण्यापवूी हा सचक 
चकुीचा माध्यमाांना सचक ककरत असतो.  
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आपलष सांगणक सुरनक्षत करण्यषसषठी सुचनष  
वायरस 
वायरस प्रकतबांकधत करण्यासाठी आकण उन्मकूलत करण्यासाठी सवोत्तम हे आहे की एक एन्टी 
वायरस प्रोग्राम प्रसथाकपत करा आकण त्याला कनयकमतपणे अद्ययावत करा. आपल्याला नेहमी एन्टी 
वायरस सॉफ्टवेयरला अद्ययावत करण्याची गरज आहे आकण सवाकधक चाांगले सांरक्षण प्राप्त 
करण्यासाठी नवीन अपिेटस ची गरज भासते. आपण कोणताही एन्टी वायरस प्रोग्रामचा वापर 
करत असल्यास, आपल्या ईमेलच्या अटचॅमेंट फाइलाांपासनू सावधान असायला हवे. काही वायरस 
आपली ईमेल पत्ता पकु्सतकेतील लोकाांना आपोआप मेल पाठव ूशकतात. जर कोणी आपल्याला 
अटचॅमेंट पाठकवतो, तेव्हा त्याला उघिण्यापवूी त्याची वैध होण्याची खात्री केल्यावरच त्यावर 
कवश्वास ठेवायला हवा.  
हैकसक  
जर आपला सांगणक इांटरनेटशी जोिलेला आहे, तेव्हा तो आक्रमणासाठी सोपा आहे. आपले 
सांगणक सरुक्षीत करण्यास सवोत्तम उपाय फायरवॉल सॉफ्टवेयरच्या माध्यमातून उपलब्ध आहेत जो 
बाह्य आक्रमणाला प्रकतबांकधत करतो.  
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सै्पम पासून सुरणित होण्यासाठी  

 आपला ईमेल पत्ता देण्याचे बाबतीत सचेत असावे. त्याला वेबसाईटवर पकवा चटॅ रूम्समध्ये पोसट करू नका 
आकण ज्या ऑनलाइन व्यापारी लोकाांवर आपण अकवश्वास ठेवता त्याांना ईमेल देण्याचे काही कारण सदु्धा 
नाही आहे. जर आपल्या एखाद्या ईमेल पत्त्यासोबत सावकजकनक व्हायचे असल्यास तर •‘‘वेळकाढू पकवा 
तात्परूता’’ ईमेलचा वापर करायला हवा. 

 एन्टी-सपैम कफल्टरचा वापर करण्यासाठी कवचार करा, या प्रकारच्या कायकक्रमाांच्या रूपात मेटािोर चे मेल-
फ्रन्टीअर आकण सपामनेट चे क्लाऊिमासक सारखे कायकक्रम चाांगल्या मेलला सांभाकवत धोक्याांपासनू वेगळे 
करते परांत,ु या कफल्टरवर नजर ठेवा कारण कधी कधी यात काही चाांगले मेलसदु्धा फस ूशकतात. त्याांची 
सेपटग्स एक वेळा योग्यपणे झाल्यास ते आपल्या इनबॉक्सला सवच्छ ठेवण्याच्या कदशेने कायक करतील.  

 जर आपण आपले शांभर टक्के सपैम प्रकतबांकधत करू इक्च्छत असल्यास, मेलब्लॉक सारखी चैलेन्ज करसपोन्स 
कससटमचा वापर करा जेथे पे्रिकाला एका साधारण प्रश्नाचे उत्तर देण्याची गरज भासते – हे माकहती 
करण्यासाठी मेल वायरसने पाठकवलेली नसनू वापरकत्याने सवत: माकहती पाठकवली आहे. ईमेल क्लैन्ट जसे 
माइक्रोसॉफ्ट आऊटलुक आकण माइक्रोसॉफ्ट आऊटलुक एक्सपे्रस आकण अकधकाांश इतर कायकक्रमाांत मजबतू 
जांक मेल कवशेिता आहे. त्याांचा प्रभावीपणे वापर करा.  




