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શુ ંછે... 
સાયબર ધમકીઓ  
અને ઓનલાઇન 
સતામણી

સાયબર ધમકી એ કોઈ પણ પ્રકારની ધમકીઓ છે જે ઓનલાઇન મળતી 
હોય છે. જે સમાર્ટફોન્સ, રેબલેટ્સ, ઓનલાઇન ગેમમંગ, ચેર ફોરમ્સ, ્સોમિયલ 
અને અનય મીડિયા પર થઈ િકે છે. ્સાયબર ધમકીઓ પોતે કાયદાની 
મિરુદ્ધ નથી પરંત ુજો ્સામગ્ી ધમકી ભરેલી હોય તો તે ગેરકાયદે્સર હોઈ 
િકે છે. 

અરૂચિકર, અ્સભય અને અપમાનજનક ્સદેંિાઓ મોકલિા અને 
બબબભત્સતાને  ઓનલાઇન ્સતામણી ગણિામા ંઆિ ેછે. જો કોઈ વયક્ત 
તમને અપમાનજનક ્સદેંિાઓ હતેપુિૂ્ટક મોકલતી હોય જેનાથી તમને િર 
લાગતો હોય તો તે ગેરકાયદે્સર બની િકે છે. 

ઓનલાઇન ધમકી અથવા સતામણી વવશે ચિવંતત છો? લોકો ‘ધમકી’ ને 
ક્ારેક બે લોકો િચચેની દલીલ  કહ ેછે. પરંત ુજો કોઈ વયક્ત તમારી ્સાથે 
િારંિાર ક્રૂર િત્ટન કરતી હોય તો તે ધમકાિી રહી છે અને તમારે પોતાની 
જાતને દોષ ન દેિો જોઈએ. કોઈની ્સાથે ક્રુરતાથી િત્ટન થવુ ંજોઈએ નહીં 

S  કોઈપણ અપમાનકારક અથિા ્સતામણીના 
્સદેંિાનો સક્ીનિૉર લો

M  ખાતરી કરો કે તમારા પ્રાઈિ્સી ્સેડરંગ્સ એિી 
રીતે ્સેર કયા્ટ હોય જેથી તમે જાણતા હોિ અને 
મિશ્ા્સ કરતા હોય એિા લોકો જ તમે જે પોસર 
કરો છો તે જોઈ િકે

A  આિા ્સદેંિા મોકલનારાઓ ્સાથ ેિધ ુ્સિંાદ 
અથિા પ્રમત્સાદ રાળો

R
 ઘરના (ઓ) અંગ ઇનરરનેર ્સેિા પ્રદાતાઓની 
િબે્સાઇટ્સ અને /અથિા ્સોમિયલ મીડિયા 
્સાઇટ્સને જાણ કરો

T
 જો તમને બચંતા હોય તો માતામપતા, ્સભંાળકતા્ટ, 
મિક્ષક અથિા મમત્ર ્સાથે િાત કરો અથિા 
મિ્રીમ ્સપોર્ટનો ્સપંક્ટ કરો



કોઈપણ અપમાનકારક 
અથવા સતામણીના  
સદેંશાનો સ્ક્ીનશૉટ લો

પ્ાઈવસી સેટટંગસને 
મજબતૂ બનાવો

જો તમને િાધંાજનક અથિા ્સતામણીના ્સદેંિાઓ 
મળતા હોય તો ખાતરી કરો કે તમે તેમને સક્ીનિૉર 
લીધો છે અથિા ્સેિ કયયો છે, જેથી તમારી પા્સે જે 
કહિેાયુ ંહત ુ ંતેનો રેકોિ્ટ રહ.ે

જે બતાિિે કે શુ ંચાલી રહુ ંછે અને જેનાથી પોલી્સ 
પગલા ંલેિ.ે જો સક્ીનિૉર કેિી રીતે લિેા તે અંગેની 
તમને જાણ જ ન હોય તો તમે ઑનલાઇન જોઈ િકો 
છો. લેપરોપ, ફોન, રેબલટે્સ, પી્સી અને ગેમ કન્સોલ 
્સડહત તમારા તમામ ઉપકરણો પર કેિી રીતે કરવુ ંતે 
તમે જાણતા હોય તેની ખાતરી કરો. 

જો તમે ઇમેઇલ્સ અથિા રે્સર મે્સેજી્સ મેળયા હોય 
તો તેને કાઢી નાખંિો નહીં, પરંત ુખાતરી કરો કે તે 
્સાચિિામા ંઆવયા છે અને પનુઃપ્રાપત થઈ િકે છે.

તમારા પ્રાઈિ્સી ્સેડરંગ્સ મદદ કરિ.ે જો તમારી પા્સે 
્સારા પ્રાઈિ્સી ્સેડરંગ્સ હોય તો તે લોકોને તમે તેઓ ન 
જુએ તેમ ઈચછતા હોય તેિી માડહતી જોતા અરકાિ ેછે.

્સારા પ્રાઈિ્સી ્સેડરંગ્સમા,ં ઉદાહરણ તરીકે, માત્ર 
કુટંુબના ્સભયો અને પ્સદં કરેલા મમત્રોને તમારી 
્સામગ્ી જોિાની મજૂંરી હોય તેનો ્સમાિેિ થાય છે.

પ્રાઈિ્સી ્સડેરગં્સની ્સમીક્ષા કરતી િખત ેખાતરી કરો કે 
તમ ેતમારા બધા ્સોમિયલ મીડિયા એકાઉનટ્સ જુઓ છો.

જેનાથી આિતા કોઈપણ અમનચચછત ્સદેંિાઓ ને 
અરકાિિામા ંઅથિા તમારી ્સામે ્સોમિયલ મીડિયા 
પરની માડહતીનો ઉપયોગ કરતા લોકોને ્સહાય કરિ.ે



પ્ાઈવસી સેટીંગસ 
સાથે સોવશયલ  
મીટિયા સહાય

Facebook 
facebook.com

Twitter
support.twitter.com 

Instagram
help.instagram.com

LinkedIn
linkedin.com

Google+ 
support.google.com

Pinterest
help.pinterest.com

Tumblr
tumblr.com

Snapchat
support.snapchat.com

YouTube
youtube.com

જો તમે સાવ્વજવનક કમ્પ્ટુરનો 
ઉપયોગ કરતા હોય (દા.ત. 
કોઈ પસુ્તકાલયમા,ં ઇનટરનેટ 
કાફે, કમ્પ્ટુરની શોપ અથવા 
શેર કરેલ કમ્પ્ટુર ઘરે અથવા 
સ્્લૂમા)ં, તો ખાતરી કરો કે 
જયારે પણ તમે તમારંુ સેશન 
સમા્પત કરો તયારે તમે ઉપકરણ 
અને કોઈ એકાઉન્ટસમાથંી 
સાઇન આઉટ કરો છો. તે તમારી 
પ્ાઈવસીની સરુક્ા કરવામા ં
તમને મદદ કરશે. 

સાઇન આઉટ કરો

https://www.facebook.com/help/
https://www.facebook.com/help/
https://support.twitter.com/
https://support.twitter.com/
https://help.instagram.com/
https://help.instagram.com/
https://www.linkedin.com/help/linkedin
https://www.linkedin.com/help/linkedin
https://support.google.com/plus#topic=6320382
https://support.google.com/plus#topic=6320382
https://help.pinterest.com/en
https://help.pinterest.com/en
https://www.tumblr.com/abuse
https://www.tumblr.com/abuse
https://support.snapchat.com/en-GB
https://support.snapchat.com/en-GB
https://www.youtube.com/user/YouTubeHelp


કોઈ પણ વયક્ત  
સાથે તમારો પાસવિ્વ 
શેર કરશો નહીં

તમારા નજીકના મમત્રો પણ, જે કાયમ મારે નજીકના ન પણ બની િકે. 
તમારા ફોનને પા્સિિ્ટ-સરુબક્ષત કરો જેથી કોઈપણ તમારી ઓળખ 
ધારણ કરી તેનો ઉપયોગ ન કરી િકે

વધ ુસવંાદ કરવા ટાળો - જો તમને િાધંાજનક હોય તેિા ્સદેંિાઓ 
મળતા હોય તો જિાબ અથિા પ્રમત્સાદ આપિો નહીં. ક્ારેક 
હમુલખોરો પ્રમતડક્યાની રાહ જોતા હોય છે કારણ કે તેઓ મિચારે છે કે 
તેનાથી તમારા પર તેમને ્સત્ા પ્રાપત થાય છે - તમે એક દાદાગીરી 
કરનારને ્સિ્ત બનાિિા માગતા નથી જ. જો તમે આમ કરિો તો 
તેનાથી પડરકસથમત િધ ુખરાબ બની િકે છે અથિા તમે મશુકેલીમા ં
મકૂાઈ િકો છો. 

ટરપોટ્વ  - એ મહતિનુ ંછે કે તમે મેળિો છો એિા કોઈપણ ્સદેંિાઓની 
જાણ કરો. જો તમે ્સોમિયલ મીડિયા દ્ારા ્સદેંિાઓ પ્રાપત કરી 
રહા ંહોિ તો તમે ્સીધા ્સાઇરને જ ્સદેંિાઓની જાણ કરી િકો છો. 
મોરાભાગના ્સોમિયલ મીડિયા પલેરફોમ્ટ તમને તેમની િપરાિકતા્ટ 
માગ્ટદમિશિકાઓનુ ંઉલલઘંન કરતી ડરપોડરિંગ અથિા ફલેબગંગ ્સામગ્ી 
મારેના મિકલપો આપે છે.

સોશયલ મીટિયા પર પ્ાઈવસી સેટટંગસ કેવી 
રીતે બલોક કરવી, તેની જાણ કરવી અને તેને 
બદલવી તે અંગેની માગ્વદવશશિકા વેબસાઈટ

ThinkuKnow પર છે.

thinkuknow.co.uk

જો તમને ્સદેંિાઓ રે્સર, ઇનસરનર મ્ેસેજજંગ 
્સમિશિ્સ અથિા ગેમ્સ કન્સોલ દ્ારા પ્રાપત થતા 
હોય તો તમે ઘણીિાર ફોન નબંર બલૉક કરી 

િકો છો અથિા ્સપંક્ટ/વયક્તને બલોક કરી િકો 
છો. જેનાથી તેઓ તમને ્સદેંિ મોકલિા મારે 

અ્સમથ્ટ બનિે.

તમે તમારા ઇનરરનેર ્સેિા પ્રદાતાને િોધી િકો 
છો અને તેમને ્સામગ્ીની જાણ કરી િકો છો.REPORT!

BLOCK!

http://thinkuknow.co.uk/parents/articles/Reporting-to-social-media-sites-/


એક વમત્રને મદદ કરવી 

ઓનલાઇન ધમકી અથિા હરેાનગમતનો ભોગ બની રહલેા 
મમત્રને મદદ કરિા મારે તમે અજમાિી િકો છો તેિી 
કેરલીક બાબતો

21    તેમને સાભંળો -  કોઈ તેમની આપિીતી
્સાભંળે તે તેમના મારે ખરેખર મદદરૂપ
થઈ િકે છે.

22    તમારા વમત્રને સહાય કરો - ધમકીની જાણ કરિા 
તેમની ્સાથે જિા મારેની ઓફર કરિી અને તેઓ શુ ં
કહિેા માગે છે તે મિિ ેતેમને મિચારિામા ંમદદ કરિી

23    સહાયક ટટ્પપણીઓ લખો - જેનાથી જયારે અનય લોકો 
નકારાતમક ્સદેંિા પોસર કરતા હોય તયારે તેમને એવુ ં
લાગે છે કે તેઓ એકલા નથી. 

24    વસ્્ઓુને એકસાથે કરો - જેનાથી થોિા ્સમય મારે 
આ બાબતો તરફથી ધયાન દૂર કરિા મારે મદદ મળી 
િકે છે. તમે િીિીિી જોઈ િકો છો, રમત રમી િકો છો 
અથિા મ્સનેમા જોિા જઈ િકો છો.

કોઇને કહવે ું

ધમકી અને ્સતામણી મિિ ેિાત કરિી મશુકેલ હોઈ િકે છે પરંત ુતેની ્સાથે 
તમારે એકલાએ વયિહાર કરિો જોઈએ નહીં. જો તમને લાગે કે તમને ધમકી 
આપિામા ંઆિી રહી છે તો માતામપતા, પડરિારના ્સભય, ્સભંાળકતા્ટ અથિા 
મિક્ષક અથિા મમત્ર જેિી મિશ્્સનીય પખુત વયક્ત ્સાથે િાત કરો. 

તેઓ તમને મદદ અને ્સહાય કરિામા ં્સમથ્ટ હિ.ે

NSPCC nspcc.org.uk 

Bullying UK bullying.co.uk 

 Kooth kooth.com 

ઈનટરનેટ મેટસ્વ internetmatters.org

ટકડસસ્કેપ  kidscape.org

િાઈલિલાઈન 0800 1111 childline.org.uk

તમારી લોકલ િસેર મ્સસીયા મિક્રમ ્સપોર્ટ રીમ 01905 726896 ્સોમ થી 
શકુ્ સવારે 8 વાગયા થી સાજંના 8 વાગયા સધુી અને િમનિારે સવારે 9 વાગયા 
થી સાજંના 5 વાગયા સધુી.

http://www.nspcc.org.uk
http://www.bullying.co.uk
http://www.kooth.com/index.html
https://www.internetmatters.org/
http:// www.kidscape.org/advice/advice-for-young-people
https://www.childline.org.uk


પ્રથમ પગલુ ંએ જાણિાનુ ંછે કે તમે ધમકીમા ં્સામેલ છો. આપણે બધા 
ભલૂો કરીએ છીએ

21    માતાવપતા, સભંાળકતા્વ, અથિા મિક્ષક જેમની ઉપર તમે મિશ્ા્સ કરો 
છો તેિી કોઈ વયક્તને કહો તેઓ તમને શુ ંકરવુ ંતે અંગે કેરલીક 
્સલાહ આપી િકે છે

22      પાછા જાઓ અને તમે લખેલી કોઈપણ નારાજ કરતી અથવા ખરાબ 
પોસ્્ટસ, ટિીટ્સ અથિા ડરપપણીઓ િીલીર કરો.

23    એક અંત આણનાર બનો, અનય ્સામેલ લોકો ્સાથે િાત કરો અને 
ધમકીઓ રોકિા મારે તેમને પ્રોત્સાડહત કરો. તે માત્ર તયારે જ બને છે 
જયારે એક વયક્ત મોટંુ પડરિત્ટન કરિાનુ ંિરૂ કરે છે.

24    ધમકીનો ભોગ બનનાર વયક્તની માફી માગંો અને તમેની મદદ કરો. 
જેનાથી અનય વયક્તને ઘણુ ં્સારૂ ંલાગે છે. 

25    કેરલીક િખત આપણે અમકુ બાબતોની ખરેખર મિચારણા કયા્ટ િગર 
જ કરીએ છીએ પરંત ુમહતિની િસત ુએ છે કે તેમાથંી શીખવુ ંઅને 
ભવવષયમા ંતમે જે કાય્વ કરો છો તેની રીત બદલવી.

જો તમે કોઈને ધમકી 
આપી રહા ંહોવ તો  
શુ ંકરવુ?ં

જો તમે કોઈને હતેપુિૂ્ટક નારાજ, ગસુ્સે કરિા, અથિા ્સતામણી 
કરિા મારે ડિજજરલ તકનીકનો ઉપયોગ કરી રહા હોય તો તેનો 
અથ્ટ એ કે તમે ઑનલાઇન ધમકીમા ં્સામેલ છો. તે ફે્સબકુ પર 
હલકી પોસર નુ ં‘લાઈકીંગ’ અથિા ટિીરર પર અફિા ફેલાિિા 
જેવુ ં્સરળ હોઈ િકે છે. ધમકીનો ભોગ બનનાર વયક્તને એવુ ં
લાગે છે કે તમે ધમકીનો ભાગ છો.

ધમકી ખરેખર કોઈને નકુ્સાન કરી િકે છે તે વયક્તને અસિસથ 
અને મનરાિાજનક બનાિ ેછે. ક્ારેક તે લોકોને પોતાની જાતને 
નકુ્સાન કરિા અથિા આતમહતયાના પ્રયા્સ કરિા તરફ દોરી 
જઈ િકે છે. આ મિિે મિચારવુ ં
અગતયનુ ંછે કે કોઈ વયક્તએ 
આપણા મિિે આિી જ િાત 
કરી હોય તો આપણને 
કેવુ ંલાગે. તમે શુ ંકરી રહા 

છો તે વવશે વવિારો

તમે અજમાવી શકો છો 
તેવી કેટલીક બાબતો



પોલીસ સભંવવત ગનેુગાર છે કે કેમ તે નક્ી કરવા માટે સદેંશા અને 
સામગ્ીની તપાસ કરી શકે છે. 

યોગય કાય્વવાહી કરવામા ંઆવશે જેનો અથ્વ સબંવંધત વયક્ત પાસેથી 
માફી મેળવવાનો, અથવા વધ ુગભંીર બાબતો માટે, જવાબદાર વયક્તની 
ધરપકિ કરવાનો અથવા સાવધાનીપવૂ્વક તેમનુ ંઈનટરવ્ ુલેવાનો થાય છે. 

વનરં્ુશ દુરુપયોગ અથવા જયા ંકોઈના જીવનને જોખમ હોય તેવા કેસને 
ગભંીરતાથી લેવામા ંઆવશે. 

પોલીસ શુ ંકરી 
શકે છે?

જો તમે ક્ારેય શારીટરક હાવનની ધમકી મળી હોય તો તમારે 
પોલીસને જણાવવંુ જોઈએ 

જો તે કોઈ તાતકાચલક કટોકટી નથી તો, 101 પર ફોન કરો. જો 
તે તાતકાચલક કટોકટી હોય તો 999 પર ફોન કરો.

http://www.worcestershire.gov.uk/cypp

