अबाउट मायसेल्फ अर्ाा त-स्वतःविषयी!
अनुरूपच्या आपल् या िेबसाईटिर सातत्याने निनिीन सोयी उपलब्ध करून दे ण्याचा प्रयत्न
अनुरूपची टे क्निकल टीम करत असते. गेल्या मविन्यात आपण बवितलं की आपलं अनुरूप प्रोफाईल
व्हे रीफाय करण्याची आता सोय अनुरूप िेबसाईटिर आिे . त्याचा फायदा करून िेताय ना? कारण
आता लिकरच आता िेबसाईटिर व्हे रीफाय केले लीच प्रोफाइल् स स्वतंत्रपणे शोधण्याची सोय उपलब्ध
करून वदली जाणार आिे . बहुसंख्य मंडळी जर या सोयीचा िापर करून स्र्ळे शोधायला लागली
आवण तुमचं प्रोफाईल व्हे रीफाय केले ले नसेल तर तुम्हाला येणाऱ्या प्रवतसादात िट िोऊ शकते.
त्यामुळे लिकरात लिकर आपले प्रोफाईल व्हे रीफाय करून घ्या.
जानेिारी मविन्यात आपण एक निीन सोय आपल् या िेबसाईटिर सुरु केली आिे . त्या सोयीचं
नाि आिे - की िडा सचा (Key word search). म्हणजेच मित्त्वाच्या शब्दानुसार शोध. आता िे कसं
काम करणार आिे ते सां गते. या की िडा सचा मध्ये तुम्ही गेलात आवण वतर्े टाईप केले – म्युविक. तर
ज्या ज्या प्रोफाईल् समध्ये ‘अबाउट मायसेल्फ’ या से क्शनमध्ये आपल् या आिडीवनिडींमध्ये म्युविक
वलविले ले असेल ती प्रोफाइल् स प्राधान्याने वदसतील. म्हणजेच आपले छं द, आपल् या आिडीवनिडी,
आपल् या सियी यानुसार आवण त्याबाबतच्या अपेक्ां नुसार आपण आता स्र्ळ शोधू शकतो!
यात सगळ्यात मित्त्वाची एक गोष्ट आिे ती म्हणजे - तु म्ही तुमच्या प्रोफाईलमध्ये अबाउट
मायसेल्फ िा सेक्शन भरला आिे काय. तो जर भरला नसेल तर या सचा नुसार समोर येणाऱ्या
प्रोफाईल् सच्या वलस्टमध्ये तुमचं प्रोफाईल समोरच्यां ना वदसणार नािी. समजा एखाद्या मुलीला
व्यायामाची आिड आिे . आवण वतला असाच एखादा मुलगा ििाय ज्याला व्यायामाची आिड असेल. तर
ती की िडा सचा मध्ये Exercise असं वलहून शोधू शकेल. ज्या मुलाच्या अबाउट मायसेल्फमध्ये याविषयी
वलविलं असेल ती प्रोफाइल् स या मुलीला प्राधान्याने वदसतील. अशाप्रकारे की िडा सचा च्या माध्यमातून
आपण अवधक चां गल् या पद्धतीने अनुरूप जोडीदार शोधू शकतो.
केिळ जात, उं ची, पगार, िय, वशक्ण आवण पवत्रका जुळली म्हणजे योग्य स्र्ळ असं िोत नािी.
मुला-मुली ंच्या आिडी वनिडी सियी यां चािी विचार केला जािा, त्यां ना प्राधान्याने मित्त्व द्यािे िा विचार
िी सोय िेबसाईटिर सुरु करण्यामागे आिे . अबाउट मायसेल्फ म्हणजेच स्वतःविषयी िा विभाग
प्रत्येक मुला-मुलीने स्वतःहून, स्वतःच्या भाषेत वलविणे अपेवक्त आिे . स्वतःच्या आिडी-वनिडी, अपेक्ा,
िैिाविक जीिन याविषयी मत मां डणे अपेवक्त आिे . निीन की िडा सचा च्या सोयीमुळे स्र्ळ-संशोधन
अवधक सोपं आवण चां गलं िोणार आिे . अजूनिी जर तु म्ही अबाउट मायसेल्फ या विभागात
स्वतःविषयीची माविती वलविली नसेल तर ती लिकरात लिकर वलिा. आवण की िडा सचा या निीन
सोयीचा िापर करायला सुरुिात करा!

