વોટ્સએપ ગ્રુપ મેમ્ બર તથા એડમીન માટે મહત્વની સુચનાઓ
હાલમાાં કોરોના વાયરસ(COVID-19) ની મહામારીની પરરરથિરિમાાં અમુક લોકો સોરિયલ
મીરિયાનો ખુબ દૂ રૂપયોગ કરિા ધ્યાને આવેલ છે . જેમા મુખ્ યત્વે ફે સબુક , ઇનથટાગ્રામ, ટવીટર,
ટીક્ટોક, યુટ્યુબ િેમજ સૌિી વધારે વોટ્સએપનો દૂ રૂપયોગ િઇ રહ્યો છે .
વોટ્સએપના માધ્યમ દ્વારા ફે ક ન્યુઝ કે ખોટી અફવા િિા ઉશ્કે રણીજનક મેસજ
ે ો ફે લાવવામાાં
આવી રહેલ છે . આ સાંજોગોમાાં વોટ્સએપ ગ્રુપના મેમ્ બસસ િિા એિમીન માટે નીચે મુજબની
માગસદરિસકાનુાં ચુથિપણે પાલન કરવાનુાં રહેિે.

જો તમે વોટ્સએપ ગ્રુપ મેમ્ બર છો તો આટલુ ધ્યાન રાખો...
 ફે ક ન્યુઝ કે ખોટી અફવા કે ઉશ્કે રણી જનક મેસજ
ે , પોથટ, ફોટો, ઓરિયો કે રવિીયો પોથટ
કરવી નરહ.
 ગ્રુપના અન્ય મેમ્ બર દ્વારા પોથટ કરવામાાં આવેલ કોઇ પણ પ્રકારની ખોટી રવગિો કે િાંકાથપદ
રવગિો ફોરવિસ કરવી નરહ.
 િમારા ધ્યાને આવેલ અિવા એિમીન દ્વારા સુચવવામાાં આવેલ વાાંધાજનક પોથટ/ રવગિો
િાત્કારલક િીલીટ કરવી.
 કોઇ પણ સમાચાર/ ઇમેજ/ રવરિયો પોથટ કરિા પહેલા િેનો સ્ત્રોિ િિા િેની રવગિો સાચી
છે કે ખોટી િે ચકાસી લેવી.
 જો િમને કોઇ પણ જાિના ખોટી મારહિી/ વાાંધાજનક પોથટ/ િાંકાથપદ રવગિો િિા
ઉશ્કે રણીજનક મેસજ
ે ો જણાય િો િાત્કારલક િમારા નજીકના પોલીસ થટે િનનો સાંપકસ કરવો
અિવા www.gujaratcybercrime.org મા જાણ કરવી િિા ગ્રુપ એિમીનને પણ જાણ કરવી.
 કોઈપણ ધમસ / સમુદાય સામે રહાં સક, અશ્લીલ અને ભેદભાવવાળી કોઈપણ પોથટને ક્યારેય
ફોરવિસ / િેર ન કરવી.
 હાલના સમયને ધ્યાનમાાં રાખી કોરોના સાંબાંધી કોઇ પ્રકારની ખોટી મારહિી કે ખોટી અફવા
હોય િેવી પોથટ ક્યારેય ફોરવિસ કે િેર ન કરવી. એવી કોઇ પોથટ ન કરવી જેનાિી લોકોમાાં
ભય અને ગભરાહટ ફે લાય.
જો તમે વોટ્સએપ ગ્રુપ એડમમન છો તો આટલુ ધ્યાન રાખો...
 એિમીન િરીકે િમારા ગ્રુપના દરેક સભ્યો રવશ્વાસપાત્ર છે કે નરહ િેની ખાિરી કરી લેવી, િેમજ
િેઓ દ્વારા માત્ર સાચી રવગિો ફોરવિસ /િેર કરવામાાં આવે છે કે નરહ િેનુાં ધ્યાન રાખવુાં.
 િમામ સભ્યોને પોથટ કરવાના રનયમો રવિે મારહિગાર કરવા.
 િમામ સભ્યોને વાાંધાજનક સામગ્રી િેર કરવાિી રોકવા.
 ગ્રુપમાાં િેર કરવામાાં આવેલ પોથટને રનયરમિ પણે મોરનટર કરવી.
 ગ્રુપના સભ્યો િમારી સુચનાઓનુાં પાલન કરિા ન હોય, િો ફક્ત એિમીન પોથટ કરી િકે િેવા
સેટીાંગસ રાખવા.
 જો કોઈ સભ્યો ગેરવિસન કરે અને કોરોના સાંદભે વાાંધાજનક/ ખોટી અફવાઓ હોય િેવી પોથટ
ફોરવિસ / િેર કરે િો પોલીસને જાણ કરવી.

વોટ્સએપ કે અન્ય કોઇ સોરિયલ મીરિયા ઉપર વાાંધાજનક/ ફે ક ન્યુઝ/ ખોટી અફવા /
ઉશ્કે રણીજનક/ વગસ રવગ્રહ િાય િેવી પોથટ કરવામા આવિે િો કાયદામાાં નીચે મુજબ સજાની
જોગવાઇ છે :Section 153A of IPC
જુ દા જુ દા જૂ િો વચ્ચે ધમસ, જારિ, જન્મ થિળ, રહેઠાણ, ભાષા,
વગેરન
ે ાાં આધારે રહાં સાજનક પરરરથિરિ પેદા િાય િેવી
આધરરવહીન રવગિો પોથટ કરી સમાજમાાં િાાંરિ િહોળવવા ના
કૃ ત્યો કરવા બદલ દાં િ સાિે ૩ િી ૫ વષસની કે દ .
Section 153B of IPC :
"વગસ રવગ્રહ" અને "રાષ્ટ્રીય એકિા" ના રહિો માટે રાષ્ટ્રીય એકિા
િહોળાવવા કરેલ રનવેદનો કરનાર રવરૂદ્ધ સજાની જોગવાઇ.
Section 295A of IPC :
કોઈ પણ વગસની ધારમસક ભાવનાઓ ભિકાવવા િિા ધારમસક
માન્યિાઓ દુભાય િેવી પોથટ કરવા બદલ સજાની જોગવાઇ.
Section 505 of IPC :
મુજબ લોકોમાાં સુલેહ – િાાંરિનો ભાંગ કરવાના હેિુસર ખોટા અને
વાાંધાજનક સમાચારો ફે લાવવા બદલ સજાની જોગવાઇ.
Sec 188 of the IPC :
સરકારી અરધકારી દ્વારા જાહેર કરાયેલા કોઈપણ હુ કમનુાં અનાદર
કરવા બદલ સજાની જોગવાઇ
Section 66C of the IT Act કોઈ પણ વ્યરક્તની ઓળખ ચોરી, કપટપૂવસક અિવા
:
બેઇમાનીપૂવસક ઇલેક્ટર ોરનક સહી, પાસવિસ અિવા અન્ય કોઈ
રવરિષ્ટ્ ઓળખનો ઉપયોગ કરવા બદલ, ત્રણ વષસ સુધીની કે દ અને
એક લાખ રૂરપયા સુધીનો દાં િ
Section 54 of Disaster રોગચાળાની ગાંભીરિા / િીવ્રિાને લગિી ભ્રામક વાાંધાજનક
Management Act :
મારહિી ફોરવિસ કરી ભયનો માહોલ ઉભો કરનાર વ્યરક્ત સામે એક
વષસ સુધીની કે દ અિવા દાં િની જોગવાઇ
Section 68 of the Gujarat મુજબ િમામ વ્યરકિોઓ પોલીસ અરધકારીના સુચનોનુાં પાલન
Police Act, 1951 :
કરવા બાંધનકિાસ રહેિે.





િમામ નાગરરકોને રવનાંિી કરવામાાં આવે છે કે એવા કોઇ પણ મેસજ
ે , ફોટો, ઓરિયો કે
રવિીયો પોથટ કરવી નરહ કે જેનાિી ધમસ, જારિ, ભાષા પ્રત્યે ભેદભાવ અને દુ શ્મનાવટ પેદા
િાય િેમજ રિષ્ટ્ાચારનો ભાંગ િાય.
જો આવા કૃ ત્ય કરવામાાં આવિે, િો કાયદાની જોગવાઇ મુજબ કિક કાયસવાહી હાિ ધરવામાાં
આવિે.
કટોકટીની રથિરિમાાં ધારમસક સમુદાયો વચ્ચે ગભરાટ અને અિાાંરિની રથિરિનુાં રનમાસણ
કરવાના હેિુિી અફવાઓ ફે લાવવામાાં આવનાર વ્યરક્તઓ સામે પોલીસને કાયદે સરની
કાયસવાહી કરવાની સત્તા છે .

યાદ રાખો:
કાયદાના ઉલ્લંઘન સામે ધરપકડ સમહત કડક કાયદાકીય કાયયવાહી કરવામાં આવશે.

“દુ મનયા માટે તમે એક વ્યમકત છો, પરં તુ પમરવાર માટે આખી દુ મનયા છો.”
“લોકડાઉનનું પાલન કરો, ઘરમાં રહો, સુરમિત રહો”

