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આજકાલ ‘સોિશયલ મી ડયા’ શ દ લોકોના વનમાં માિહતી અને વાતચીતનો પયાય બની ગયો છે. 
સોિશયલ મી ડયા એ ઇ ટરનેટ પરની વબેસાઇટ કે એિ લકેશન 
છે, યાં લોકો વાતચીત, માિહતીની આપ-લે લખાણ, િચ , 
ઑ ડયો કે વી ડયો કારના મા યમથી કર ેછે. અહ , દરેક મરની 
યિ ત એકબી ની સાથે િવચાર, િવમશ અને િવચારોનંુ 

આદાન દાન કર ે છે. સોિશયલ મી ડયા લોકોના વનમાં એવી 
રીતે વણાઇ ર ું છે કે, હવ ેલોકો સગંો અનુસાર આમં ણ પણ 
સોિશયલ વેબસાઇ સ કે એપના મા યમથી આપી ર ા છે. 
આજની યુવા પેઢી મોટાભાગનો સમય સોિશયલ મી ડયા 
આધા રત વબેસાઇ સ કે એ સ પર પસાર કરે છે. સોિશયલ 
મી ડયાની શિ તને લોકોએ ણી લીધી છે, જેના કારણે તે 
આજના ડિજટલયુગમાં 21મી સદીનંુ ધારદાર શ  બની ચૂ યુ ં
છે. સોિશયલ મી ડયા આધા રત વબેસાઈટ ફેસબુક, વીટર, ગુગલ+, િવકીપી ડયા, લકડીન, પી ટરે ટ, ટ બલર, 
ઈ ટા ામ, િ લકર, વાઈન, યુટયુબ તેમજ મોબાઈલ એિ લકેશનમા ંવો સએપ, ફેસબુક મેસે જર, ઈ ટા ામ, 
ટેલી ામ, નેપચૅટ, હાઈક, વાઈન વગરેેનો સમાવેશ થાય છે. 

વળી, આજના ટૅ નોલો ના યગુમાં સોિશયલ મી ડયાના ભાવથી કોઈ અ ણ નથી. સોિશયલ મી ડયા 
પર પળેપળના સમાચારો શૅર થવાના કારણે સમ  િવ વ ણે સોિશયલ મી ડયાની મુ ઠીમાં આવી ગયું હોય તેવુ ં
લાગ ે છે. સોિશયલ મી ડયાનો યો ય રીતે ઉપયોગ કરવાથી તેનો ફાયદો થઈ શકે છે, યાર ે તેનો અિવચારી 
દુ પયોગ કરવાને કારણે થયેલા નુકસાનના આંકડા પણ દૈિનકપ ોમાં રોજબરોજ ચમકતાં રહે છે.  

ર  તામાં વાહન ચલાવતી વખતે િમ  સાથે સે  ફી લવેામાં કે મેસેજના નોટી ફકેશન ચેક કરવામાં થયલેી 
દુઘટનાના કે મોતને વરેલા ં યુઝસની કમી નથી. યુઝસને વ  યુઅલ દુિનયામાં મળેલા િમ ો, ફોલોઅસ કે ુપ 
મે બસ વડે મળતી લાઈક કે કૉમે ટને તેઓ પોતાની લોકિ યતા સમ  બેસે છે. જયારે હકીકતમાં જ ર પડે યાર ે
તેમાંથી કોઈ  યિ  ત મદદ કે સહકાર ન આપ ે યાર ે આવી યિ ત માનિસક તાણ કે તણાવનો ભોગ બને છે. 
સોિશયલ મી ડયા પર વાયરલ થતા ફોટો ા સ અને િવડીયોના કારણે પણ નાના-મોટા ગનુાથી લઇને આતંકવાદ 
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સુધીની અસરો ઊભી થઈ શકે છે. વળી, અયો ય પો ટના કારણે લોકોના સંબંધોમા ં કડવાશ આવી જવાની 
શ યતાઓ પણ રહેલી છે. સોિશયલ મી ડયાના વધુ પડતા ઉપયોગથી  યિ  તને વ  યુઅલ દુિનયાનંુ  યસન થઇ ય 
છે. ઘણા ંયઝુસ પોતાની પો ટને કેટલી લાઈક મળી કે િ વ સ મળી તે જોવાનો એક કારનો અંજપો અનુભવે છે 
અને આ કારણે જ તેઓ વારંવાર ફેસબુક, વીટર કે વો  સએપના નો ટ ફકેશન જોવાની ઈ છાને રોકી શકતા ંનથી. 

જો કે સોિશયલ મી ડયા એ સોિશયલી િસ યોર નથી. તેના વડે પસનલ તેમજ અ ય માિહતી 
ચોરાવાનો પૂરેપૂરો સંભવ છે, જેથી તેનો ઉપયોગ કરતી વખતે સાવચેત રહેવંુ જ રી છે. આજે લોકો 
સોિશયલ મી ડયાનો ણ-ેઅ ણે બફેામ રીતે કોઈ પણ 

કારની ચતા કયા િવના અને સાવચેતીનાં પગલાં 
લીધાં ઉપયોગ કરી ર ાં છે તે જોતાં લાગી ર ુ ંછે કે, 
આવનારા દવસોમાં ગુનાઓનું માણ વધશે. 
સોિશયલ મી ડયાના ફાયદાની સાથે ગેરફાયદા પણ વધી 
ર ા છે યારે તેના પર એિ ટવ રહેવાની સાથે િસ યોર 
પણ રહેવંુ જ રી બ યું છે, કારણ ક ેવ યુઅલ લાઈફન ે
રયલ લાઈફ જેટલી ઝાઝી સમજ હોતી નથી !!! 

રોજ રા ે સોસાયટીના નાકે કે પાનના ગ લ ે મળતાં િમ ો આજે ફસેબુક કારની સોિશયલ 
સાઈ સની દીવાલ એટલ ેકે વૉલ પર મેસેજ લખીને Hello, How are you ? ની આપ-લે કરતાં જોવા 
મળે છે. ચરમસીમાની હદ તો યારે વટી ય છે યારે ચે ટગ અને મેસેજ સુધી તો ઠીક પરંતુ લોકોન ે
રયલ (વા તિવકતા)ના થાને વ યુઅલ (આભાસી) વનનું વળગણ લા યું છે. આવામાં ફેસબુક વડે 
વ યુઅલ લાઈફ વવાનો અિતરેક વધી ર ો હોય યારે તેના પર સલામતી માટેની બાબતો ઉપર પણ 
યાન આપવંુ જ રી બ યું છે. 

સોિશયલ મી ડયા આધા રત સૌથી વધુ ઉપયોગમાં લેવાતી વેબસાઈ સ એ એ સની વાત કરીએ તો 
ફેસબુક, વીટર, વો સએપ અન ે ઈ ટા ામ એ ટોચ પર છે. આજે લગભગ દરેક માટફોન યુઝરના 
મોબાઈલમાં આ કારની સોિશયલ મી ડયા આધા રત એ સ જોવા મળે છે. સોિશયલ મી ડયા એ 21 મી 
સુધીનું ધારદાર શ  છે, કારણ કે તેનામાં સ ા પ રવતન કરવાની તાકાત પણ રહેલી છે !!! 
 

    
 

� � � 
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2222 

ફેસબુકફેસબુકફેસબુકફેસબુક 

 

 ફેસબુકનો પ�રચય 
 

સોિશયલ મી ડયા આધા રત વેબસાઈટનો પયાય એટલે ફેસબકુ. તેમાં અનેક લોકોનું િમ વતુળ 
લખાણ, િચ , િવડીયો કારની માિહતી શૅર કરે 
અને ગો ીનો દોર શ  થાય... એકબી થી 
કને ટ થવા માટે ફેસબકુ એ જ રી મા યમ 
બની ચૂ યું છે. આજ કાલ ફેસબુક એ 
માક ટગનું પણ સબળ મા યમ બની ચૂ યું છે. 
ફેસબુક એ ઈ ટરનેટ પર મફતમાં ઉપલ ધ 
સોિશયલ નેટવ કગ વેબસાઈટ છે. તનેી 
મદદથી ઉપયોગકતા િવ વના ફલક ઉપર તેના 
િમ ો, પ રવારના સ યો અને પ રિચતોથી 
સંપકમાં રહી શકે છે. “ફેસબુક” એ િવ વમાં 
આજની ઈ ટરનટે ાંિતનું વાહક બ યું છે. આજે ચારેકોર ફેસબુકની બોલબાલા બોલાઈ રહી છે. ફેસબુક 
એ એક એવી છે બુક કે યાં એકબી ના ફેસનું વાંચન થાય છે. તેમાં શ દો વડે લખાણને શણગારાય છે. 
તેમાં લેખન, કાશન કે એડ ટ ગની સાથે ચેટ ગ કરી શકાય છે. તેમાં કોઈ સમાચાર હોય કે પછી કોઈના 
મનના ઉ મ િવચાર હોય, સૌ તેમાં સહભાગી બને છે અને તેને એડીટ કરે છે. તેમાં લેખક, િવવેચક, 

ોફેસર કે િવ ાથ  સૌને સમાન તક પૂરી પાડવામાં આવે છે. જેમ કે, કોઈ મેળામાં એક સાથે સૌ કોઈ 
મ યા હોય તેવો માહોલ સ ય છે. આજકાલ સોિશયલ નટે વકગ વેબસાઈટનો ઝે વધી ર ો છે, કારણ ક ે
આપણને સૌને કંઈક કહેવંુ છે અને ફેસબુક પર કોઈકને કોઈ સાંભળનારા મળી રહે છે. ફેસબુક િસવાય 
િ વટર એ પણ સોિશયલ નેટ વકગ વેબ તરીક ે ઓળખાય છે. સોિશલય નેટવ કગ એ ઈ ટરનેટના 
આિવ કારની સૌથી મોટી ફળ ુિત છે. હવે કોઈને Hello કે How are you ? કહેવા માટે પ રચયની જ ર 
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નથી. માિહતી અને વૈચા રક આદાન દાનનું આ મા યમ હવે અંતરના એકાંતન ે ઓગાળવા માટે પણ 
મહ વનું સાધન બની ચૂ યું છે. ઝડપથી જૂનું થઈ જવંુ એ આજના યુગની િનયતી છે તે િહસાબે કાલનુ ં
ઓરકુટ આજે આઉટડેટેડ છે અને સવારે અિ ત વમાં આવેલ ફેસબુક સાંજ સુધીમાં વાસી થઈ ય છે. 
િ વટર આજે ચલણી છે, આવતીકાલે બીજંુ કશંુક હશે. અહ  નામ અન ે પ બદલાતાં રહે છે પરંતુ રો જદી 
જદગીના અણગમતા કોલાહલમાંથી છટકીન ેમનગમતી વાતોના માહોલમાં અિભ ય ત થવાની આતુરતા 
જેમની તેમ રહે છે. એક અહેવાલ માણે કમચારીઓ અઠવા ડયાની સરેરાશ 40 િમિનટ િવિવધ સોિશયલ 
નેટવ કગ આધા રત વેબસાઈ સ કે એપ પર િવતાવે છે. 

ફેસબુકનો યાપ અિવરત રીતે વધી ર ો છે. ફેસબુકનો ઉપયોગ િવ વના અનેક દેશોમાં થઈ ર ો 
છે. ફેસબકુનો િવકાસ કરવા માટે અનેક ડેવલપસ અવનવી શોધો કરી ર ા છે અન ેઉપયોગી એિ લકેશ સ 
ઉપલ ધ કરાવી ર ાં છે. હાલમાં ફેસબુક પર લાખો કરતાં પણ વધારે એિ લકેશ સ ઉપલ ધ છે, જેનો 
લોકો હ શેહ શે ઉપયોગ કરી ર ા છે. નવી પેઢી જેટલી “બુક” ને નથી વાંચતી તેટલી “ફેસબુક” ને વાંચે છે 
!!! સોિશયલ મી ડયાની વાત કરીએ એટલ ે થમ હરોળમાં ફેસબુક આવે. ભા યે જ કોઈ ટે નોસેવી યુઝર 
ફેસબુક પર નિહ હોય !!! તેમાં પણ વળી માટફોને તો ફેસબકુ એપ વડે તેનો ઉપયોગ સાવ સરળ કરી 
નાં યો છે. ફેસબુકનો ઉપયોગ ટીનેજસથી લઈન ેમોટેરાં સૌ કોઈ કરે છે. ઘણાં યુઝસ તો ફસેબુક માટે 
રીતસરના ઘેલાં જોવા મળે છે, જેઓ નાની અમથી વાતથી લઈન ે વનની દરેક પળન ેફેસબકુ પર શૅર 
કરવાં ત પર જોવા મળે છે. તેઓ કોઈ નવી વ ત ુખરીદ,ે હેર ટાઈલ બદલ,ે કોઈ ફ મ જોવા ય તો તને ે
પણ ફેસબુક પર શૅર કરે છે, અરે યાં સુધી કે સવારની ચા કે કોફી પીતાં હોય તો તનેે લગતી માિહતી પણ 
શૅર કરે !!! 

સોિશયલ મી ડયામાં ફેસબુક એ સૌથી વધુ યાત અને ચિલત મા યમ છે. અ ય સોિશયલ 
મી ડયા આધા રત વેબસાઈટ કે એપ કરતાં ફસેબુકમાં યુઝસની સં યા અનેકગણી વધારે છે. તેમાં 
દન િત દન નવા યઝુસ ઉમેરાતાં ય છે અને તેના યુઝસની સં યામાં ઉ રો ર વધારો થઈ ર ો છે. 
ફેસબુકની આ મસમોટી સં યા અને યુઝસનો લાભ હેકસ લઈ ર ાં છે અને દન િત દન સાયબર 
ાઈમમાં વધારો થતો જોવા મળે છે. ફેસબુક ેઅનેક કારના અપરાધોને પણ જ મ આ યો છે, જેને લગતાં 

સમાચાર અવારનવાર વતમાનપ ોમાં જોવા મળે છે. હેકસ વડે ફેસબુકના એકાઉ ટને હેક કરવંુ એ 
સામા ય બાબત બની ચૂકી છે. હેકસ તમારા ફેસબુક એકાઉ ટને હેક કરીન ેઆપણે િવચારી પણ ન શકીએ 
તે કારની કામગીરી કરી શકે છે !!! સાયબર ાઈમનો ાફ જે રીત ે ચો જઈ ર ો છે ત ેજોતાં ફસેબકુ 
યુઝસ સાવચેત થાય અન ેસુર ાના પગલાંઓને અનુસરે ત ેજ રી બ યુ ંછે. જો ક ેફસેબુક પર ાઈવસીનો 
મુ ો પણ િવવાદા પદ ર ો છે. 
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ફેસબુક એ સોિશયલ નેટવ કગ સ વસ પૂરી પાડતી લોકિ ય વેબસાઈટ અને એપ છે. ફેસબુકની 
શ આત 4 ફે ુઆરી 2004 ના રોજ થઈ હતી. ફેસબુકના શોધક માક ઝુકરબગ, ડિ ટન મૉ કોિવ જ, 
શે રલ સડબગ, મેટ કો ર, સ ુજેજ છે. ફેસબુકમાં 31 ડસે બર 2017 ના આંકડા મુજબ 25105 

કમચારીઓ કાયરત હતાં. ફેસબુકની હેડ વાટસ કેિલફૉ નયા, યનુાઈટેડ ટે સ ઑફ અમે રકા ખાત ેઆવેલું 
છે. ફેસબુક પર યુઆરી 2018 મુજબ 2.2 િબિલયન યઝુસ એિ ટવ હતાં. ફેસબુક પર દર મિહન ેઆશરે 
3 અબજથી વધુ ફોટો ા સ અપલોડ થાય છે. ફેસબુક પર દર અઠવા ડય ે આશરે 5 અબજથી વધ ુ
વેબ લ સ, લોગપો ટ, નો સ, યૂઝ ટોરી, ફોટો આ બ સ વગેરેની આપ-લે કરવામાં આવે છે. ફેસબકુ 
પર 30 લાખથી વધુ એિ ટવ પે સ છે અને દરરોજ બે કરોડ જેટલા લોકો પોતાને મનગમતાં પેજના ફેન 
બને છે. ફેસબુક પરનો દરેક સરેરાશ યુઝસ 130+ ે ઝ ધરાવે છે. ફેસબકુ પર દરેક સરેરાશ યુઝર રોજ 
55+ િમિનટથી વધ ુસમય ફેસબુક પર િવતાવે છે. ફેસબુક પર દરેક સરેરાશ યુઝર દર મિહને જુદી જુદી 
25+ જેટલી કૉમે ટ લખ ેછે. ફેસબુક પર દરેક સરેરાશ યુઝર 13+ ુ સનો સ ય હોય છે.ફેસબુક હાલમાં  
140 ભાષાઓ ઉપલ ધ છે. આ કામગીરી માટ ે3 લાખ જેટલા લોકોએ ફેસબુકન ેમદદ કરી છે. નેટ પર 
ફેસબુક એ સેસ કરતા લોકો કરતાં મોબાઇલથી ફસેબુકનો ઉપયોગ કરતાં લોકો બમણા એિ ટવ હોય છે. 
ફેસબુક પર તમે યારેય માક ઝુકરબગને લોક કરી શકતાં નથી, આમ કરવાં જતાં તમને એરર જોવા મળે 
છે. 25 ટકાથી વધુ યિ તઓ ફેસબકુમાં ઉપલ ધ ાઈવસી ક ોલનો ઉપયોગ કરતાં નથી. ફેસબુકના 
ટેટસ બૉ સમાં લ યા બાદ ભલે તેને પો ટ કરવામાં ન આવે પણ ફેસબુક સવરમાં તે ટોર થઈ ય છે. 

ફેસબુકની ટીમ આ ડેટાનું એનાિલસીસ કરે છે !!! જો તમે ફેસબુક પર લોગઈન થઈને ઈ ટરનટે પર અ ય 
કોઈ વૃિ  કરો છો, તો ફસેબુક આ તમામ વૃિ ઓનો રેકોડ રાખે છે !!! 

 ફેસબુકનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરશો ? 
� ફેસબુકનો ઉપયોગ કરવા માટે સૌ થમ તેમાં એકાઉ ટ બનાવવંુ પડે છે. 
� ફેસબુકમાં એકાઉ ટ બનાવવા માટે ફેસબુકની વેબસાઈટ www.facebook.com પર પહ ચી વ.  
� ફેસબુકની લોગઈન ીનમાં મુ ય વે બે ભાગમાં જોવા મળે છે.  

(1) ફેસબુકના એકાઉ ટ ધારક માટ ે ઉપરનો ભાગ : જો તમે ફેસબુકમાં પહેલેથી જ એકાઉ ટ 
ધરાવો છો અન ેતનેા મે બર હો તો ઉપરના ભાગમાં તમા ં ઈ-મેઈલ એ સે અન ેતનેો પાસવડ 
આપીને સીધું જ લોગઈન કરી શકો છો. 

(2) નવા યુઝર માટે વ ચેનો ભાગ : જો તમે નવા ઉપયોગકતા હો અને ફેસબુકમાં નવંુ એકાઉ ટ 
બનાવવંુ હોય તો તમારે નીચેના ભાગમાં આવેલ Sign Up િવભાગનો ઉપયોગ કરવાનો રહે 
છે. 
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� નવા ઉપયોગકતા તરીકે જો તમે ફેસબુકમાં નવંુ એકાઉ ટ ખોલવા માંગતા હો તો જમણી બાજુ 
વ ચેના ભાગમાં આવેલ માિહતી ભરવામાં આવે છે. ફેસબુકમાં નવંુ એકાઉ ટ ખોલવા માટે તમારે 
નામ, અટક, મોબાઈલ નબંર અથવા ઈ-મેઈલ એ સે, પાસવડ, જ મતારીખ અને િત ઉમેરવાની રહે 
છે. અંતે Sign Up બટન પર િ લક કરો. 

� હવે, Sign Up થયા બાદ જુદા જુદા ચાર ટેપ હેઠળ જુદા જુદા કારની માિહતી પૂછવામાં આવે છે.  
� અહ , Find your friends હેઠળ તમે તમારા ઈ-મેઈલમાં જે િમ ો ધરાવો છે ત ેિમ ોને અહ  શોધી 

શકો છે, જે માટે તમારે અહ  ફરીથી તમા ં ઈ-મેઈલ એકાઉ ટ ટાઈપ કરવાનું રહે છે.  
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� Step – 1 માં Profile Picture હેઠળ તમારો ફોટો ા સ ઉમેરવાનું કહેવામાં આવે છે. અહ , તમે 
ફોટો ા સન ેબે રીતે ઉમેરી શકાય છે.  
(1) Add Picture હેઠળ જો તમે તમારા ક યૂટરમાં રહેલ ફોટો ા સને ઉમેરવા ઈ છતા હો તો 

થમ િવક પ વ પે આપેલ Upload a Photo િવક પ પર િ લક કરો. આથી Upload 

Your Profile Picture નું હે ડગ દશાવતો ડાયલૉગ બૉ સ જોવા મળે છે. જેમાં Browse… 

બટન પર િ લક કરી ફાઈલનો પાથ આપો. અહ  ન ધ લેશો ક ેફોટો ા સની સાઈઝ 4 MB થી 
વધારે ન હોવી જોઈએ. આથી તમે અપલોડ કરાવેલ ફોટો ા સ તમારા ોફાઈલમાં ઉમેરાઈ 

ય છે.  
(2) Take a Photo હેઠળ જો તમારા ક યૂટરમાં વેબકેમૅરાની સુિવધા હોય અને તમે જો તેના વડે 

ફોટો ા સ પાડીને ફોટો ાફ ઉમેરવા ઈ છતા હો તો બી  િવક પ Take a Photo પર િ લક 
કરો. યાર બાદ Save & Continue બટન પર િ લક કરો. 

 

� Step – 2 માં Add people you know હેઠળ તમે ઓળખતાં હોય ત ેયુઝરને Add Friend બટન 
પર િ લક કરીન ેઉમેરવાનું જણાવવામાં આવે છે. 

� Step – 3 માં Get to know your privacy settings હેઠળ સુર ાને લગતાં પગલાંઓ ણીન ે
તેની ગોઠવણ કરી શકીએ છીએ. અહ , Privacy tour હેઠળ સુર ાને લગતી બાબતોન ેઝણવટપૂવક 
સમ વવામાં આવે છે. આ મુ ો ખૂબ જ મહ વનો છે. દરેક યુઝસ ફેસબકુ વડે આપવામાં આવેલી આ 
સુચનાઓને ણવી અન ેસમજવી જોઈએ અને યાર બાદ જ તનેો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. 
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� Step – 4 માં Search your email for friends already on Facebook હેઠળ તમારા ઈ-મેઈલ 
એ ેસના આધારે તમારા પ રવારના સ યો કે િમ ોના આધારે ફેસબુક પર ઉપલ ધ હોય તેવાં યુઝસ 
શોધીને દશાવવામાં આવે છે. 

 

� ફેસબુકમાં એકાઉ ટ તૈયાર કરવાની તમામ યા પૂણ થયા બાદ ફસેબુકનું હોમપેજ જોવા મળે છે. 
� ફેસબુક પેજમાં ઉપરની બાજુ જમણી તરફ Find Friends િવક પ વડે િમ ોને શોધી શકાય છે. 
� ફેસબુક પેજની ડાબી બાજુની પેનલમાં News Feed, Messenger, Groups, Pages, Events, 

Games, Memories, Photos કારના િવક પો ઉપલ ધ છે. 
� ફેસબુક પેજની ઉપરના ભાગમાં વ ચેના ભાગમાં ઉપલ ધ Compose Post િવક પ વડે નવી પો ટ 

લખી શકાય, Photo Video Album વડે ફોટો ાફ કે િવડીયો કારની પો ટ અપલોડ કરી શકાય 
યારે Live Video હેઠળ વંત િવડીયો સા રત કરી શકાય છે. 

� ફેસબુક પેજમાં જમણી બાજુની પેનમાં ઉપરની તરફ Stories હેઠળ Add to your story હેઠળ 
તમારા િવશે લખાણ, ફોટો ાફ કે િવડીયો આધા રત ટૂંકી રજૂઆત કરી શકાય છે. 

� ફેસબુક પેજમાં જમણી બાજુની પેનમાં નીચેની તરફ People you may know હેઠળ તમે 
ઓળખતાં હોય તે કારના ફેસબુક યુઝસની યાદી જોવા મળે છે, જેને તમે ઈ છો તો Add Friend 

હેઠળ ર વે ટ મોકલી શકો છો. 
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� અંતે, ફેસબકુમાં તમારા એકાઉ ટમાંથી બહાર નીકળવા માટે ઉપરના ભાગમાં જમણી તરફ આવેલ 
Account િવક પ પર િ લક કરો, આથી તમને એક ૉપ ડાઉન મેનૂ જોવા મળે છે, જેમાંથી Logout 

િવક પ પર િ લક કરતાં ફસેબુક એકાઉ ટમાંથી બહાર નીકળી જશો. 

 ફેસબુક એકાઉ*ટને વે�રફાઈ કરવા માટેની રીત 
� ફેસબુક પર ઘણાં એકાઉ ટ ફૅક એટલે કે બનાવટી હોય છે. આ કારના ફૅક એકાઉ ટ વડે ફેસબુક પર 

પામ ફેલાવવામાં આવે છે તેમજ અયો ય કારની પો ટ મુકવામાં આવે છે. ફેસબુક આ કારના 
એકાઉ ટને ડસમીસ કરે છે અથવા લોક કરે છે. 

� ફેસબુક પર તમારા એકાઉ ટને વે રફાઈ કરીન ેસુરિ ત કરી શકાય છે. 
� આ માટે સૌ થમ તમારા ફેસબુક એકાઉ ટમાં લોગઈન થઈને જમણી તરફ My Settings ના ૉપ 

ડાઉન બટન પર િ લક કરી તેમાંથી Settings િવક પ પસંદ કરો. 
� હવે, ડાબી બાજુમાં General િવક પને પસંદ કરી જમણી તરફની પેનમાં Name ની બાજુમાં આપેલ 

Edit બટન પર િ લક કરો. 
� હવે, તમારા પાસપોટ, આધારકાડ, ાઈ વગ લાઈસ સ કારના ુફમાં આ યા માણે તમા ં નામ 

ઉમેરી Review Change બટન પર િ લક કરો. 
� હવે, Name ની નીચેના ભાગમાં આપેલ Learn more પર િ લક કરતાં What names are 

allowed on Facebook ? હેઠળ તમારા એકાઉ ટને વે રફાઈ કરવા માટેની રીતની સાથે જ નીચેના 
ભાગમાં ID list હાઈપર લક પર િ લક કરતાં યા કારના આઈડી ુફ ફેસબુક મા ય રાખ ે છે તનેુ ં
લી ટ જોવા મળે છે. 
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� અહ , ુપ વન હેઠળ જ મનું માણપ , ાઈવ ગ લાઈસ સ, પાસપોટ, લ નનું માણપ , ઈલે શન 
કાડ કારના ઓળખપ  યારે ુપ ટ ુહેઠળ બક ટેટમે ટ, ચેક, ે ડટ કાડ, કુલ આઈડી કાડ કારના 
ઓળખપ  મા ય હોવાનું જણાવવામાં આવેલ છે. 

� ફેસબુક ડેવલપર એકાઉ ટને વે રફાઈ કરવા માટે ઉપરના ભાગમાં Help Center ની બાજુમાં આપેલ 
સચ બારમાં How do I verify my developer account ? ટાઈપ કરતાં જ તેની નીચેના ભાગમાં 
એકાઉ ટને વે રફાઈ કરવા માટેની બે રીત જોવા મળે છે. 

� અહ , મોબાઈલ નંબરની મદદથી તેમજ ે ડટ કાડની મદદથી તમે તમા ં ડેવલપર એકાઉ ટ વે રફાઈ 
કરી શકો છો. તેમાં ઈિ છત િવક પની પસંદગી કરતાં પાસવડ અન ેમોબાઈલ નંબર અથવા ે ડટ કાડને 
લગતી માિહતીના અંત ેતમા ં એકાઉ ટ વે રફાઈ કરીને તેનું ક ફમશન આપવામાં આવે છે. 

 ફેસબુકના ઉપયોગમાં સાવચેતીના પગલાંઓ 

� અિભ યિ તની આઝાદીનો અથ એ નથી થતો ક ેસોિશયલ મી ડયા પર સમાજ, દેશ ક ે યિ તગત રીતે 
કોઈની છબીને નુકશાન પહ ચાડવાનું કામ કરવામાં આવે. તમે તમારી રજૂઆત મયાદામાં રહીને રજૂ 
કરી શકો છો. 

� કોઈ પણ યિ તની પો ટ પર અભ  કારની ટ પણી ન કરવી. 
� દેશ અને સમાજમાં કોમી રમખાણ કે લાગણી દુભાય તે કારની પો ટ કે કોમે ટ ન કરવી. 
� અયો ય, અપૂરતી તેમજ કોઈએ જણાવેલી માિહતીના ભાવમાં આવીને કોઈ પણ મં ી, નેતા, 

સામા ક કાયકર તેમજ કોઈ પણ સામા ય નાગરીકની છબી બગાડવાનો ય ન ન કરવો જોઈએ. 
� યા િવના તેમજ જે તે પો ટની યો યતાની ખરાઈ કયા િવના કોઈ પણ પો ટને શૅર ન કરવી. 
� ફેસબુક પર કોઈ પણ કારના અ લીલ ફોટો ાફને શૅર ન કરશો તેમજ તેને લાઈક ન કરશો. 
� ફેસબુક કોઈ પણ કારની ભડકાઉ પો ટ ન મુકવી તેમજ આ કારની પો ટને શૅર ન કરો કે લાઈક પણ 

ન કરો. 
� અ યા યિ તન ે ે ડ ર વે ટ ન મોકલવી કે ન તો વીકારવી. 
� આપણી કઈ અંગત બાબતોને ફસેબુક િવિવધ કંપની સાથે શૅર કરે છે તે ણવા અન ેતેન ેમૅનેજ કરવા 

માટે નીચે આપેલ લકનો ઉપયોગ કરો. 
https://www.facebook.com/ads/preferences 

� આ લકનો ઉપયોગ કરીને ઉપયોગકતા પોતાની અંગત માિહતીને સુરિ ત કરી શકે છે. 
� તેમાં અંગત સુર ાન ેલગતાં Your interests, Advertisers you’ve interested with, Your 

information, Ad settings, Hide ad topics અને How Facebook ads work િવક પો 
ઉપલ ધ છે. 
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� Your interests હેઠળ ઉપલ ધ િબનજ રી રસને તેની કૅટેગરી મુજબ ડલીટ કરો. 
� Advertisers you’ve interested with હેઠળ તમે કઈ હેરાત પર િ લક કરીને માિહતી મેળવેલ 

છે તે કેટેગરી અનુસાર જોવા મળે છે, જેને તમે ડલીટ કરી શકો છો. 
� Your information હેઠળ ફેસબુક તમારી કઈ બાબતોને િવિવધ સં થાઓ સાથે શૅર કરે છે તે જોવા 

મળે છે. તેમાંથી ઈિ છત માિહતીને તમે ડલીટ કરી શકો છો. 
� Ad settings હેઠળ તમને દશાવવામાં આવતી હેરાતનું સે ટગ બદલી શકો છો. 
� Hide ad topics હેઠળ આ કોહોલ, વાલી તરીકે અન ેપાલતુ ાણીઓને લગતી સુર ાના િવક પો 

ઉપલ ધ છે, જેને 6 મિહના, 1 વષ અને કાયમ માટે દૂર કરી શકાય છે. 
� About Facebook Ads હેઠળ ફેસબુક હેરાત યા કારે કામગીરી કરે છે તેના િવશે માિહતી જોવા 

મળે છે. 

 ફેસબુક પર સુર9:ત રહેવા માટેના ઉપાયો 
� ફેસબુક પર તમારો મોબાઈલ નંબર શૅર ન કરો. 

� ફેબબુક પર તમારી જ મતારીખ શૅર ન કરો.  

� ફેસબુક પર તમા ં લોકેશન શૅર ન કરો. 

� ફેસબુક પર તમારા અગંત ફોટો ાફ કે માિહતીને શૅર ન કરો. 

� અ ણી યિ તની ે ડ ર વે ટનો વીકાર ન કરો. 

� ાઈવસી સેટ સને વધુ સુરિ ત કરો. 

� મજબુત પાસવડ સેટ કરો અન ેતેન ેિનયિમત રીત ેબદલો. આ ફાબેટ, નંબર અન ેિસ બોલના િમ ણ 

વ પના ઓછામાં ઓછા 8 અ ર સાથેના ગ પાસવડની પસંદગી કરો. 

� દરેક યઝુર એકાઉ ટના પાસવડ એકસરખાં ન રાખો, જો એક પાસવડ હેક થશે તો તમામ એકાઉ ટ હૅક 

થવાની શ યતાઓ રહેલી છે. 

� પાસવડને યાદ રાખો, તેન ેકોઈ પણ મા યમથી શૅર ન કરો ક ેલખીને પણ ન રાખો. 

� સમયાંતરે પાસવડ બદલતાં રહો. 

� અ યા કે અિવ વાસુ મા યમ પરથી ફેસબુક એપને ડાઉનલોડ ન કરવામાં આવે તે ઈ છિનય છે. 

� ઓ ફશીયલ એપ ટોર પરથી જ િવિવધ એપને ડાઉનલોડ કરવાનો આ ાહ રાખો. 

� સોિશયલ િમડીયા પર અ યા યિ તની ે ડ ર વે ટ વીકારવાથી તેમજ ચે ટગ કરવાથી ચેતો. 

� સોિશયલ િમ ડયા પર અગંત માિહતી યારેય પણ શૅર ન કરો, જે તમને મુ કલેીમાં મુકી શકે છે. 
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 ફેસબુક એકાઉ*ટ હૅક ન થાય તે માટે શું કરશો ? 
� ફશ ગથી બચોફશ ગથી બચોફશ ગથી બચોફશ ગથી બચો.... 

સામા ય રીતે યુઝસને સોિશયલ મી ડયા આધા રત િવિવધ વેબસાઈટ કે વો સએપ પર મોકલવામાં 
આવેલી લક પર િ લક કરી ફેસબુકમાં લોગઈન થવા જણાવવામાં આવે છે. યુઝર જેવો લોગઈન થવા 
માટે ય ન કરે છે તે સાથે જ તેનો યુઝરનેમ અન ેપાસવડ હેકસને મળી ય છે, અને પછી તો પુછવંુ 
જ શંુ ? સોિશયલ મી ડયા એ માયા ળ સમાન છે, અને જેને તેનો કડવો અનુભવ નથી થયો તે જ 
મા  બાકાત છે, બાકી તો તેના ખરાબ અનુભવોની યાદી બહુ મોટી છે. સોિશયલ મી ડયાનો યવહા  
અને સાવચેતીપૂવક ઉપયોગ ખૂબ જ જ રી બ યો છે. ફશ ગ એવી ટેિ નક છે, જેમાં છેતરામણી લક 
કે વેબસાઈટના આધારે તમારો યુઝરનેમ અન ે પાસવડ મેળવી લેવામાં આવે છે. વેબસાઈટના 
સરનામાંની અંદર ભળતું નામ અને મૂળ વેબસાઈટ જેવા દેખાવના કારણે યઝુર છેતરાઈ ય છે. 

� સરુિ ત પાસવડની પસદંગી કરોસરુિ ત પાસવડની પસદંગી કરોસરુિ ત પાસવડની પસદંગી કરોસરુિ ત પાસવડની પસદંગી કરો.... 
ઘણાં યુઝસ પાસવડ બાબતે ખૂબ જ બેદરકાર જોવા મળે છે. સરળતાથી યાદ રહી ય તે માટે તઓે 
ખૂબ જ સરળ પાસવડની પસંદગી કરતાં હોય છે. ઘણાં યુઝસ પાસવડ તરીકે Password, 

Name@123, જ મતારીખ, મોબાઈલ નંબર વગેરેની પસંદગી કરતાં જોવા મળે છે, જે તેમને 
મુ કેલીમાં મુકી શકે છે. પાસવડ તરીકે કૅિપટલ અને મોલ આ ફાબેટ, નંબર અને િસ બોલનું િમ ણ 
હોય તે જ રી છે. જેમ ક,ે Tej#2017* વળી, પાસવડની લંબાઈ ઓછામાં ઓછા 8 અ ર હોય ત ે
પણ જ રી છે. પાસવડ તરીકે ડ સનરીમાં હોય તેવા શ દની પસંદગી યારેય પણ ન કરવી જોઈએ. 
નબળા પાસવડની પસંદગી કરતાં યુઝસ એ હેકસની પહેલી પસંદગી હોય છે. 

� મોબાઈલ નબંરમોબાઈલ નબંરમોબાઈલ નબંરમોબાઈલ નબંર, ઈઈઈઈ----મઈેલ એ સેમઈેલ એ સેમઈેલ એ સેમઈેલ એ સે, જ મતારીખન ેઅગંત રાખોજ મતારીખન ેઅગંત રાખોજ મતારીખન ેઅગંત રાખોજ મતારીખન ેઅગંત રાખો.... 
ફેસબુક એકાઉ ટ બનાવતી વખતે યુઝરનેમ અને પાસવડની સાથે જ તમારો મોબાઈલ નંબર, ઈ-મેઈલ 
એ ેસ, જ મતારીખ કારની િવગતો એ ટર કરવા જણાવવામાં આવે છે. આ કારની અંગત િવગતોન ે
ફેસબુકમાં હાઈડ કરીને રાખવામાં આવે એટલે કે અ ણી યિ ત ત ેજોઈ ન શક ે તે કારનુ ં સેટ ગ 
કરવામાં આવે તે જ રી છે, અ યથા આ કારની માિહતીના આધારે પણ ફેસબુક એકાઉ ટને હેક કરવંુ 
સરળ બને છે. તમારી દરેક અંગત િવગતોને ફેસબુક પર હેર ન કરો તે ઈ છનીય છે. 

� લોગઆઉટ થવાનુ ંભલૂશો નિહલોગઆઉટ થવાનુ ંભલૂશો નિહલોગઆઉટ થવાનુ ંભલૂશો નિહલોગઆઉટ થવાનુ ંભલૂશો નિહ.... 
ઘણાં યુઝસ ક યૂટર કે મોબાઈલમાં લોગઈન થયા બાદ લોગઆઉટ થવાનું ભૂલી ય છે. ઘરે ક ે
પસનલ ફોનમાં લોગઆઉટ ન થતાં યુઝસ સાયબર કાફ ેક ેઅ ણી યિ તના ક યૂટર ક ે માટફોનમાંથી 
પણ લોગઆઉટ થવાનું ભૂલી ય છે, જે તેમને મુ કેલીમાં મુકી શકે છે. વળી, અ યા થળે 
ક યટૂરમાં લોગઈન થતી વખતે Auto Login િવક પમાં No આપવાનું ભૂલશો નિહ અ યથા 



 

 

  Social Media : Awareness Program   Page | 16 

આપમેળે લોગઈન થઈ જવાશે, જેનું પ રણામ ખરાબ આવી શક ેછે. ક યૂટર ક ે માટફોનમાં કામગીરી 
પૂણ થયા બાદ તેમાંથી િહ ી િ લયર કરવામાં આવે તે જ રી છે. 

� અ ણી યિ તન ે ે ડ ર વે ટ ન મોકલો ક ેન વીકારોઅ ણી યિ તન ે ે ડ ર વે ટ ન મોકલો ક ેન વીકારોઅ ણી યિ તન ે ે ડ ર વે ટ ન મોકલો ક ેન વીકારોઅ ણી યિ તન ે ે ડ ર વે ટ ન મોકલો ક ેન વીકારો.... 
િમ ોની સં યા વધુ હોવાનો રૉફ પાડવા માટે અ ણી યિ તને ે ડ ર વે ટ મોકલવામાં આવે છે 
તેમજ અ ણી યિ તની ે ડ ર વે ટ વીકારવામાં આવે છે !!! આ કારની વૃિ  ઘણી વખત 
મુ કેલી ન તરી શકે છે. તમે જે યિ તને ઓળખો છો તેમને જ ે ડ ર વે ટ મોકલો તેમજ તેમની જ 
ે ડ ર વે ટ વીકારો તે ઈ છનીય છે. જો કે અ ણી યિ તને કે વધુ યિ તને ે ડ ર વે ટ 

મોકલવામાં આવે તો ફેસબુક પણ યુઝરન ે લોક કરી દે છે. અ ણી યિ ત તમારી િમ  બનીન ેતમારી 
અંગત બાબતોના આધારે તેનો ફાયદો ઉઠાવી શકે છે. 

� ફસેબકુ એકાઉ ટન ેફસેબકુની ટ સના આધાર ેસરુિ તફસેબકુ એકાઉ ટન ેફસેબકુની ટ સના આધાર ેસરુિ તફસેબકુ એકાઉ ટન ેફસેબકુની ટ સના આધાર ેસરુિ તફસેબકુ એકાઉ ટન ેફસેબકુની ટ સના આધાર ેસરુિ ત કરો કરો કરો કરો.... 
ફેસબુક એકાઉ ટને ફસેબુકની ટ સના આધારે સુરિ ત કરી શકાય છે, જેના માટે 
https://goo.gl/rVxx6n લકનો ઉપયોગ કરો. અહ , Password, Apps, Activity, Security 

હેઠળ સુરિ ત કરવાની ટ સ અને સ આપવામાં આવે છે. તમે ફેસબકુની ાઈવરી સે ટ સનો પણ 
ઉપયોગ કરી શકો છે, જે તમારા એકાઉ ટને સુરિ ત કરશે. 

 ફેસબુકની ફે=ટ ફાઈલ 
 

લોગો 
 

શ આત 4 ફે ુઆરી, 2004 

શોધક માક ઝુકરબગ, ડિ ટન મૉ કોિવ જ, શે રલ સડબગ, મેટ કો ર, સ ુજેજ 

વેબસાઈટ www.facebook.com અથવાઅથવાઅથવાઅથવા www.fb.com 

કાર સોિશયલ નેટવ કગ સ વસ 

હેડ વાટસ કેિલફૉ નયા, યુનાઈટેડ ટે સ ઑફ અમે રકા 

એલે ઝા રૅ ક 3 ( યુઆરી 2018 મુજબ) 

કમચારીઓ 25,105 (31 ડસે બર 2017 મુજબ) 

યુઝસ 2.2 િબિલયન ( યુઆરી 2018 મુજબ) 

લખવામાં આવેલ C++, PHP, D 

 

� � � 
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3333 

&વીટર&વીટર&વીટર&વીટર 

 

 &વીટરનો પ�રચય 
 

વીટર એ સોિશયલ મી ડયા આધા રત ખૂબ જ 
ચિલત અને લોકિ ય વેબસાઈટ છે. તનેો સંપૂણપણે 

મફતમાં ઉપયોગ કરી શકાય છે. તેનો ઉપયોગ ક યટૂર 
તેમજ મોબાઈલ વડે કરી શકાય છે. વીટરની શ આત 21 

માચ 2006 ના રોજ થઈ હતી. તેનુ ં હેડ વાટર સાન 
ાિ સ કો, કેિલફો નયા, યુ.એસ. ખાતે આવેલું છે. તેના 

શોધ જૅક ડોસ , નોહ લાસ, િ જ ટોન અને ઈવાન 
િવિલય સે ભેગા મળીને કરી હતી. તેની ઓ ફસીયલ 
વેબસાઈટ www.twitter.com છે. વીટરને વા, બી, 
કાલા અને વાિ ટ ભાષાનો ઉપયોગ કરીને તૈયાર કરવામાં આવેલ છે. તેમાં વષ 2017 મુજબ 3372 

કમચારીઓ કાયરત હતાં તેમજ તેના પર 330 િમિલયન યુઝસ એિ ટવ હતાં.  
વીટરના લોગોમાં ચકલી કારનું પ ી છે. પ ીઓના કલરવ પરથી વીટર નામ રાખવામાં આ યું 

હોવાનું ણવા મળે છે. વીટર ઉપર કરવામાં આવતી પો ટને ‘ વીટ’ કહે છે, જેને અ ય યુઝસ ર- વીટ 
કરી શકે છે. વીટર પર સૌ થમ વીટ તેના સં થાપક જૅક ડોસ  વડે કરવામાં આવી હતી. સમ  િવ વમાં 
વીટર એ ે કગ યુઝ માટે ખૂબ જ ચિલત છે. સમ  િવ વમાં નામાં કત હ તીઓ, અિભનતેાઓ, 

ખેલાડીઓ અને રાજનેતાઓ િ વટ કરતાં જોવા મળે છે. વીટરમાં મુ ય વે 140 અ રોની મયાદામાં 
પો ટ એટલે ક ે િ વટ કરવામાં આવે છે, જો કે હવે આ અ ર મયાદાને વધારી 280 અ રો સુધીની કરી 
દેવામાં આવી છે. સમ  િવ વમાં ચિલત એવાં હેશ ટૅગ # ની શોધનો યે પણ વીટરન ે ય છે.  

આજે વીટર એ િવિવધ કારની સમ યાઓના ઉકેલ માટે પણ ઉપયોગી બનેલ છે. િવિવધ ે ન ે
લગતાં વીટર એકાઉ ટ પર વીટ કરીને ફ રયાદ ન ધાવી શકાય છે, જે વીટરનું જમા પાસું દશાવે છે. 
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 &વીટરનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરશો ? 
વીટરવીટરવીટરવીટરનો ઉપયોગ કરવા માટ ેનીચ ેઆપલેા ં ટે સન ેઅનસુરો નો ઉપયોગ કરવા માટ ેનીચ ેઆપલેા ં ટે સન ેઅનસુરો નો ઉપયોગ કરવા માટ ેનીચ ેઆપલેા ં ટે સન ેઅનસુરો નો ઉપયોગ કરવા માટ ેનીચ ેઆપલેા ં ટે સન ેઅનસુરો : 
� વીટરનો ઉપયોગ ક યટૂર તેમજ મોબાઈલમાં કરી શકાય છે. 
� સૌ થમ વેબ ાઉઝરમાં www.twitter.com વેબસાઈટને ઓપન કરો. 

 

� જો તમે અગાઉથી વીટર એકાઉ ટ ધરાવો છો તો ઉપરના ભાગમાં યુઝરનેમ અને પાસવડ દાખલ કરી 
Log in બટનને ેસ કરો. 

� જો તમે વીટરમાં નવંુ એકાઉ ટ બનાવવા ઈ છો છો તો Sign Up બટનને ેસ કરો. 
� હવે, જોવા મળતી િ નમાં Create your account હેઠળ નામ અન ે મોબાઈલ નંબર/ઈ-મેઈલ 

એ ેસ દાખલ કરીન ેNext બટન પર િ લક કરો.   
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� હવે, તમારા એકાઉ ટન ે વે રફાઈ કરાવવા માટે તમારા મોબાઈલ નંબર પર કે ઈ-મેઈલ એ ેસ પર 
આવેલ કોડને દાખલ કરો. 

 

� હવે, What you are interested in ? હેઠળ ઉપલ ધ િવિવધ િવક પો જેવાં કે, Sports, Music, 

Entertainment, News, Lifestyle, Government and Politics, TV, Business & CEOs, 

Women & NGOs માંથી પસંદગી કરો અ યથા Skip for now િવક પને પસંદ કરો. 
� આ સાથે જ Suggestions for you to follow હેઠળ િવિવધ વીટર એકાઉ ટ ધરાવતાં યુઝસની 

યાદી જોવા મળે છે, જેને પસંદ કરી તેને ફોલો કરી શકાય છે અ યથા Skip for now િવક પને પસંદ 
કરો. 

� યાર બાદ Turn on notifications હેઠળ ઉપલ ધ Allow notifications અથવા Skip for now 

િવક પમાંથી મનપસંદ િવક પની પસંદગી કરો. 
� આ સાથે જ વીટરમાં તમા ં એકાઉ ટ તયૈાર થઈ ગયું હોવાનો સંદેશો જોવા મળે છે. 
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� વીટરની હોમ ીન પર ઉપરની તરફ Home, Moments, Notifications, Messages તેમજ 
Search Twitter કારના િવક પો જોવા મળે છે. 

� તેમાં ઉપરની તરફ જમણી બાજુમાં Profile and settings હેઠળ ોફાઈલ અને અ ય સેટ સ 
સુિવધા ઉપલ ધ છે. 

� વીટરમાં વીટ એટલે કે પો ટ કરવા માટે ઉપરની તરફ જમણી બાજુ આપેલાં Tweet નામના 
વાદળી રંગના બટન પર િ લક કરવાનું રહે છે. આ સાથે જ Compose new Tweet ના હેડ ગ 
સાથેનો ડાયલૉગ બૉ સ જોવા મળે છે. 

 

� તમે વીટમાં લખાણની સાથે ફોટો ાફ, GIF ફાઈલ, પોલ, લોકેશન, ઈમો સ સિહતની માિહતી 
ઉમેરી શકો છો. 

� અહ , તમે અ ય વીટર યુઝસને ફોલો કરીને તેમની પો ટ જોઈ શકો છો તેમજ તમા ં એકાઉ ટ ફોલો 
કરીને અ ય યુઝસ તમારી પો ટ જોઈ શકે છે. 

 ફેસબુક એકાઉ*ટને વે�રફાઈ કરવા માટેની રીત 
� વીટર એકાઉ ટને વે રફાઈ કરવા માટ ે સૌ થમ તમારી ોફાઈલ િવગતોને સંપૂણ રીત ે ભરો. તમેાં 

તમા ં નામ, ોફાઈલ ફોટો ાફ, કવર ફોટો ાફ, વેબસાઈટ તેમજ અ ય િવગતોની ણકારી આપો. 
� હવે, તમારા મોબાઈલ નબંર અને ઈ-મેઈલ એ ેસ ઉમેરીને તેને વે રફાઈ કરાવો. 
� તમારી જ મતારીખ ઉમેરો. 
� તમારી વીટને Public માણે સેટ કરો. 
� આ માટે વીટર એકાઉ ટમાં લોગઈન થઈન ે ઉપરના ભાગમાં જમણી તરફ તમારા ોફાઈલ 

ફોટો ા સ પર Profiles and settings પર િ લક કરી Settings and Privacy િવક પને પસંદ કરો. 
� આ સાથે જોવા મળતી ીનમાં ડાબી તરફની પેનમાંથી Account હેઠળ ઈ-મેઈલ સિહતની જ રી 

િવગતો ઉમેરો. 
� હવે, ડાબી તરફની પેનમાં Mobile હેઠળ મોબાઈલ નંબરન ેવે રફાઈ કરાવો. 
� તમારા ઈ-મેઈલ એ ેસ અને મોબાઈલ નંબરને વે રફાઈ કયા બાદ તમા ં એકાઉ ટ માિણત કરી 

દેવામાં આવે છે. 
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 &વીટરના ઉપયોગમાં સાવચેતીના પગલાંઓ 
� વીટરના એકાઉ ટ માટે મજબુત પાસવડની ગોઠવણ કરો. 
� વીટર પર તમારી અંગત માિહતીને શૅર ન કરો. 
� વીટર પર ખોટી અફવાઓ ન ફેલાવો.  

� યા િવના કોઈની વીટને ર- વીટ ન કરો. 
� તમારી દરેક વીટની સાથે લોકેશનને શૅર ન કરો. 
� Protect My Tweets સુિવધાને Enable કરો. 
� વીટરમાં ઉપલ ધ Privacy and safety હેઠળ સુર ાને લગતાં િવક પોની પસંદગી કરો. 
� તમારા એકાઉ ટને Private બનાવો અને અ યા અને અપ રચત યુઝસથી સુરિ ત બનાવો. 
� સેિલ ીટીના સાચાં કે ફકે એકાઉ ટને ઓળ યા બાદ જ તેને ફોલો કરવામાં આવે તે િહતાવહ છે. 
� જો તમારા બાળકો વીટર એકાઉ ટનો ઉપયોગ કરતાં હોય તો તનેે Follow કરો અન ેત ે યા કારની 

વીટ કરે છે તેમજ કોને ફોલો કરે છે તેના પર દેખરેખ રાખો. 

 &વીટરની ફે=ટ ફાઈલ 
 

લોગો 
 

શ આત 21 માચ, 2006 

શોધક જૅક ડોસ , નોહ લાસ, િ જ ટોન, ઈવાન િવિલય સ 

વેબસાઈટ www.twitter.com 

કાર સમાચાર અને સોિશયલ નેટવ કગ સ વસ 

હેડ વાટસ સાન ાિ સ કો, કેિલફો નયા, ય.ુએસ. 

એલે ઝા રૅ ક 12 (જૂન 2018 મુજબ) 

કમચારીઓ 3,372 (2017 મુજબ) 

યુઝસ 330 િમિલયન (ઓ ટોબર 2017 મુજબ) 

લખવામાં આવેલ Java, Ruby, Scala, JavaScript 

 

� � � 
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વો&સએપવો&સએપવો&સએપવો&સએપ 

 

 વો&સએપનો પ�રચય 
 

ભા યે જ કોઈ માટફોન યુઝરના મોબાઈલમાં સોિશયલ મી ડયા આધા રત ઈ ટ ટ મેસે જગ 
એપ વો સએપ નિહ હોય !!! સમ  િવ વ અને ભારતમાં વો સએપ ખૂબ જ લોકિ ય છે, જેનું મુ ય 
કારણ તેમાં કરવામાં આવતો િનયિમત ફેરફાર અને અવનવી સુિવધાઓ છે. વળી, વો સએપ સુર ાન ેપૂરતુ ં
મહ વ આપે છે અને End-to-End એિ શન પૂ ં પાડે છે. વો સએપનો ઉપયોગ િવિવધ કારની 
માિહતી મોકલવા તેમજ મેળવવા માટે થાય છે. વો સએપ વડે ખૂબ જ સરળતાથી લખાણ, ઓ ડયો, 
િવડીયો, ઈમો સ, ડૉ યુમે ટ ફાઈલ મેળવી તેમજ મોકલી શકાય છે. વળી, તેમાં ઓ ડયો કૉ લગ અન ે
િવડીયો કૉ લગની સુિવધા પણ ઉપલ ધ છે. વો સપેમાં ુપ તૈયાર કરવાથી લઈન ે ટટેસ મુકવા, અગ યના 
મૅસેજને પીન કરવા, લોકેશન શૅર કરવા કારની સુિવધાઓ પણ ઉપલ ધ છે. હાલમાં જ તેમાં પેમે ટ 
સુિવધા ઉમેરવામાં આવી છે. 

િવ વના કોઈપણ ખૂણામાં વાતચીત કરવા તેમજ િવિવધ કારની માિહતીનું આદાન દાન કરવા 
માટે વો સએપ એ સૌથી ઝડપી, સરળ અને સુરિ ત એપ તરીકે ચિલત બનેલ છે. િવ વના 180 દેશોમાં 
રહેતાં એક અરબથી પણ વધુ ઉપયોગકતાઓ વો સએપના મા યમથી કોઈપણ સમયે એકબી ની સાથે 
જોડાયે અને માિહતીનું આદાન દાન કરે છે. વો સએપ એ સંપૂણપણે મફતમાં ઉપલ ધ છે. વો સએપનો 
ઉપયોગ ખરાબ નેટવક કે કનેિ ટવીટીમાં થઈ શકે ત ે કારની સુિવધા ધરાવે છે. વો સએપ તેની સુર ા માટે 
પણ ણીતુ ંછે. વો સએપમાં પૂવિનધા રત રીત ેEnd-to-End કારની સુર ા તો ઉપલ ધ છે જ, પરંત ુ
આ િસવાય પણ અનેક કારની સુર ાનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. 
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 વો&સએપનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરશો ? 
વો સએપવો સએપવો સએપવો સએપનો ઉપયોગ કરવા માટ ેનીચ ેઆપલેા ં ટે સન ેઅનસુરો નો ઉપયોગ કરવા માટ ેનીચ ેઆપલેા ં ટે સન ેઅનસુરો નો ઉપયોગ કરવા માટ ેનીચ ેઆપલેા ં ટે સન ેઅનસુરો નો ઉપયોગ કરવા માટ ેનીચ ેઆપલેા ં ટે સન ેઅનસુરો : 
� વો સએપનો ઉપયોગ મોબાઈલ તેમજ ક યૂટરમાં કરી શકાય છે. વો સએપનો ઉપયોગ એ ોઈડ, 

આઈફોન, િવ ડોઝ આધા રત માટફોનમાં ઉપયોગ કરી શકાય છે, તેમજ િવ ડોઝ અને મૅક ઑપરે ટગ 
િસ ટમ આધા રત ક યટૂરમાં કરી શકાય છે. 

� વો સએપને ડાઉનલોડ કરવા તેમજ તેના િવશે વધુ િવગત મેળવવા માટે નીચે આપેલ લકનો ઉપયોગ 
કરો. 
https://www.whatsapp.com/download/ 

 

� અહ , વો સએપને મોબાઈલ અને ક યટૂરમાં ડાઉનલોડ કરવા માટેના મુ ય બે િવક પો જોવા મળે 
છે.  

� વો સએપને Android, iPhone, Windows Phone માં ઈ ટોલ કરીન ેઉપયોગમાં લઈ શકાય છે. 
� વો સએપને Mac અથવા Windows PC માં ઈ ટોલ કરીને ઉપયોગમાં લઈ શકાય છે. 
� વો સએપની વેબસાઈટ www.whatsapp.com પર તેમાં ઉપલ ધ િવિવધ સુિવધાઓ િવશે 

ણકારી આપવામાં આવે છે, યુઝસ આ તમામ િવગતો યાનથી વાંચી જવી જ રી છે. 
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� વો સએપની વેબસાઈટમાં FEATURES િવક પ હેઠળ વો સએપમાં ઉપલ ધ િવિવધ સુિવધાઓ િવશે 
િવગતવાર માિહતી આપવામાં આવેલ છે, જે વો સએપ યુઝસને ઉપયોગી થશે. 

 

� વો સએપની વેબસાઈટમાં FAQ િવક પ હેઠળ વો સએપને લગતી તમામ મુ કેલીઓ તેમજ તેનો 
સરળ ભાષામાં ઉકેલ આપવામાં આ યો છો. જો તમને વો સએપ બાબતે કોઈ પણ મુ કલેી હોય તો 
How can we help you ? હેઠળ ઉપલ ધ ટકે ટ બૉ સમાં માિહતી ઉમેરીને જવાબ મેળવી શકો 
છો. 
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� જો તમે ઈ છો તો મોબાઈલમાં લે ટોર કે એપ ટોર પરથી WhatsApp ને ઈ ટોલ કરી શકો છો. 
� વો સએપ ઈ ટોલ કયા બાદ ાથિમક ણકારી જેવી કે નામ અને મોબાઈલ નંબર કારની િવગતો 

ઉમેરીને તેનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. 
� વો સએપમાં પસનલ ચેટ ગ ઉપરાંત ુપ તૈયાર કરીને િવિવધ કારની માિહતીનું આદાન દાન કરી 

શકાય છે. 
� વો સએપ પસનલ િસવાય વો સએપ િબઝનેસ એપ પણ ઉપલ ધ છે. વો સએપ િબઝનેસનો 

ઉપયોગ યાપારીક હેતુ માટે ઉપયોગ કરી શકાય છે. અનકે લોકો પોતાના અંગત ઉપયોગ માટે અને 
ધંધાથ  ઉપયોગ માટે અલગ-અલગ ફોન રાખતાં હોય છે. ઘણાં લોકો યાપારીક કામગીરી કે ઓ ફસને 
લગતા ઉપયોગ માટ ેઅલગ ફોનનો ઉપયોગ કરે છે, યારે િમ ો અને અંગત ઉપયોગ માટ ેઅલગ 
ફોનનો ઉપયોગ કરે છે. આ જ બાબતને અનુલ ીને વો સએપ વડે વો સએપ મેસે જગ એપથી અલગ 
વો સએપ િબઝનેસ એપને રજૂ કરવામાં આવી છે. જે યુઝસ નાનો-મોટો ધંધો કે દકુાન ધરાવે છે 
તેમના માટે વો સએપ િબઝનેસ એપ ઉપયોગી છે, જેના વડે તેઓ પોતાના ાહકો સાથે સંબધં કળેવી 
શકે છે. 

વો સએપનો ક યટૂરમા ંઉપયોગ કરવાની રીતવો સએપનો ક યટૂરમા ંઉપયોગ કરવાની રીતવો સએપનો ક યટૂરમા ંઉપયોગ કરવાની રીતવો સએપનો ક યટૂરમા ંઉપયોગ કરવાની રીત    : 
� વો સએપનો ક યટૂરમાં ઉપયોગ કરવા માટે www.whatsapp.com વેબસાઈટમાં ઉપરની તરફ 

દશાવેલ થમ િવક પ WHATSAPP WEB ની પસંદગી કરો અથવા આપેલ લકનો ઉપયોગ કરો. 
https://web.whatsapp.com/ 
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� આથી ક યૂટરમાં યુઆર (િ વક ર પો સ) કોડ સાથેની ીન જોવા મળે છે. 

 

� હવે, તમારા મોબાઈલમાં વો સએપ શ  કરી Menu કે Settings હેઠળ ઉપલ ધ WhatsApp Web 

િવક પ પસંદ કરો. 
� આ સાથે જ મોબાઈલમાં ક યૂટરમાં ઉપલ ધ યઆુર કોડને કેન કરવા માટેની ીન જોવા મળે છે. 
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� મોબાઈલ વડે ક યટૂરમાં જોવા મળતાં યુઆર કોડને કેન કરતાં જ તમારા મોબાઈલમાં ઉપલ ધ 
વો સએપ ક યૂટરમાં જોવા મળે છે. 

 

� હવે, તમે ખૂબ જ સરળતાથી વો સએપનો ક યૂટરમાં ઉપયોગ કરી શકો છો. તેમાં ડાબી તરફની 
પેનલમાં તમારા તમામ ુ સ અને કૉ ટે સ જોવા મળે છે. જે તે ુપ કે કો ટે ટ પર િ લક કરતાં તેનુ ં
ચેટ ગ જમણી તરફની પેનલમાં જોવા મળે છે. અહ , તમે મોબાઈલની જેમ જ િવિવધ કારની 
માિહતી કે પો ટ ઉમેરી શકો છો. 

 વો&સએપમાં ઉપલ>ધ સુિવધાઓ 
� તે સરળ અને સુરિ ત મેસે જગ એપ છે.  
� તે સંપૂણરીતે મફતમાં ઉપલ ધ છે. 
� તેનો મોબાઈલ તેમજ ક યૂટરમાં ઉપયોગ કરી શકાય છે. 
� તેના વડે લખાણ િસવાય ઈમેજ, ઑ ડયો, િવડીયો, દ તાવેજ કારની માિહતીનું આદાન દાન કરી 

શકાય છે. 
� તેના વડે ઑ ડયો કે િવડીયો કોલ કરી શકાય છે. 
� તેનો ઉપયોગ ઈ ટરનટે આધા રત હોવાથી તેમાં કોઈ પણ કારનો ઈ ટરનેશનલ ચાજ લાગતો નથી. 
� તેમાં ુપ તૈયાર કરીને માિહતીનું આદાન દાન કરી શકાય છે. 
� તેમાં સુર ા માટે End-to-End કારનું એિ શન ઉપલ ધ છે. 
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� તેમાં ભૂલથી મોકલાઈ ગયેલી માિહતીને િનિ ચત સમયમયાદામાં ડલીટ કરવાની સુિવધા છે. 
� તેમાં લાઈવ લૉકેશન ઉમેરવાની સુિવધા ઉપલ ધ છે. 
� હાલમાં તેમાં પેમે ટ સુિવધા પણ ઉમેરવામાં આવી છે. 
� તેમાં કોઈ પણ યુઝરને ખબૂ જ સરળતાથી લોક કરવાની સુિવધા ઉપલ ધ છે. 
� નાનો-મોટા ધંધો કે વેપાર કરતાં ઉપયોગકતાઓ વો સએપ િબઝનેસ એપનો ઉપયોગ કરી શકે છે. 

 વો&સએપના ઉપયોગમાં સાવચેતીના પગલાંઓ 

� વો સએપમાં Account હેઠળ Two-step verification ને ON કરો. 
� વો સએપમાં Account હેઠળ Security માં Show security notifications ને ON કરો. 
� વો સએપમાં Data and storage usage હેઠળ Media auto-download ને ઑફ રાખવંુ 

િહતાવહ છે. 
� વો સએપમાં Chats હેઠળ Chat backup ને ઓફ રાખવંુ િહતાવહ છે. તેમાં જ રયાત ઈિ છત ચેટ 

કે ુપના ડેટાનો બકેઅપ લેવાની સુિવધા ઉપલ ધ હોય જ છે. 
� વો સએપમાં લાઈવ લોકશેનને OFF રાખો. 
� વો સએપ વેબનો સુરિ ત અને મયા દત જ યા ઉપર જ ઉપયોગ કરવો િહતાવહ છે. 
� વો સએપ વેબનો ક યૂટર પર ઉપયોગ કયા બાદ તેની િહ ી અને કકૂી ડલીટ કરવી િહતાવહ છે. 
� તમારા મોબાઈલ કે ક યટૂરના Mac એ ેસ અને IP એ ેસ કોઈની પણ સાથે શૅર ન કરો. 
� વો સએપ ોફાઈલ ફોટો ાફને િસ યોર કરો. 
� વો સએપમાં Last Seen, Status, About, Profile Photo ને My Contacts પૂરતો મયા દત 

રાખો તે િહતાવહ છે. 
� વો સએપને લે ટોર પરથી જ ઈ ટોલ અને અપડેટ કરો. 
� વો સએપને થડ પાટ  લક પરથી ઈ ટોલ કે અપડેટ ન કરવંુ જોઈએ. 
� વો સએપનો પિ લક વાઈફાઈ હેઠળ ઉપયોગ ન કરવંુ િહતાવહ છે. 
� વો સએપમાં અ યા નબંર કે ુપમાં આવેલી લોભામણી લક પર િ લક ન કરો. 
� વો સએપનો ઉપયોગ કરીને પાસવડ, OTP, બક કારની અંગત માિહતી ન મોકલો. 
� મોબાઈલ ખોવાઈ ક ેચોરાઈ જવાની િ થિતમાં વો સએપનો અ ય વડે દુ પયોગ ન થાય તે માટ ેAPP 

Locker એપ વડે તેને સરુિ ત કરવી િહતાવહ છે. 
� સીમ કાડ બદલો યારે વો સએપમાંથી તે નંબર દૂર કરો તે ઈ છનીય છે. 
� મોબાઈલ બદલો કે વેચો યારે તેમાંથી વો સએપને ડલીટ કરી મોબાઈલને ફે ટરી રસટે કરો. 
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 વો&સએપને સુર9:ત કરવા માટેના પગલાંઓ 
� વો સએપને સુરિ ત કરવા માટેનું સૌ થમ પગલું તેને િનયિમત રીતે અપડેટ કરવાનું છે. તનેા અપડેટેડ 

વઝનમાં સુર ાને લગતી અ તન બાબતોનો સમાવેશ કરવામાં આવે છે. 
� વો સએપને સુરિ ત કરવાનું બીજંુ અન ેસૌથી મહ વનું પગલું તેમાં 

End-to-End એિ શન સુિવધાને એિ ટવ કરવાનું છે. 
વો સએપમાં Settings - Account - Security િવક પ હેઠળ 
ઉપલ ધ Show security notifications િવક પને Enable કરી 
દો. આ સુિવધાને એિ ટવ કરવાથી યારે End-to-End એિ શન 
હેઠળ િસ યો રટી કોડ ચે જ કરવામાં આવેશે કે સંદેશાન ે વ ચેથી 
આંતરીને કોઈ પણ કારનો ફેરફાર કરવામાં આવશે તો તે અંગેની 

ણકારી આપવામાં આવશે. ટૂંકમાં, આ સુિવધાને એિ ટવ કરવા 
મા થી તમારા સંદેશાઓ અન ે વો સએપ કૉ સને End-to-End એિ શન પૂ ં પાડવામાં આવશે 
અને આ સુિવધામાં જણા યા મુજબ વો સએપ કે અ ય કોઈ પણ થડ પાટ  તેન ે વાંચી ક ેસાંભળી 
શકશે નિહ !!! 

� વો સએપમાં ઉપરની બાજુ જમણી તરફ આવેલાં ણ ટપકાં માં ઉપલ ધ Settings માં Account 

હેઠળ Two-step verification ને ENABLE કરી દો. આ સુિવધા હેઠળ તમારા વો સએપ નંબર 
હેઠળ નવેસરથી ર ેશન કરવામાં આવશે તો ટુ- ટેપ વે રફીકેશન હેઠળ PIN નંબર માંગવામાં આવશે 
અને સુર ા પૂરી પાડવામાં આવશે. 

� વો સએપમાં Settings - Account - Privacy િવક પ હેઠળ ઉપલ ધ Last seen, Profile 

photo, About, Status, Live location કારના િવક પ માટે Everyone ની જ યાએ My 

contacts કે Nobody િવક પ હેઠળ મયા દત કરીને સુર ા મેળવી શકાય છે. 
� કોઈ યુઝસ તમન ેમોકલલે સંદેશ તમે જોઈ લીધો છે, તે દશાવતી લ ૂ રંગની ટીકમાક ન થાય તે માટ ે

Settings - Account - Privacy િવક પ હેઠળ Read receipts ના ટીકમાકને દૂર કરી દો. જો ક ે
આમ કરવાથી તમને પણ સામેની યિ તએ મોકલલેો સંદેશો વાં યો કે નિહ તેની લૂ રંગની ટીકમાક 
જોવા નિહ મળે તે યાનમાં રાખશો. 

� વો સએપમાં અ યા યઝુસ વડે મોકલવામાં આવતાં મેસેજથી બચવા માટે તનેે BLOCK કરી શકાય. 
આ કારના લોક કરેલાં નંબસ Settings - Account - Privacy િવક પ હેઠળ Blocked 

contacts હેઠળ જોવા મળે છે. 
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 વો&સએપના ઉપયોગની આચારસંિહતા 
� વો સએપનો ઉપયોગ ફ ત ઉપયોગી માિહતીને ફોરવડ કરવા માટે જ કરવો જોઈએ. િબનજ રી કે 

ફાલતુ મેસેજને ફોરવડ ન કરતાં તેનો સંયમપૂવક ઉપયોગ કરવો જોઈએ. િવના કારણે વારંવાર મેસેજ 

ફોરવડ કરવાથી અ ય યુઝસ ડ ટબ થાય છે. 

� વો સએપ પર Free માં ઉપલ ધ વ તુઓ, ડેટા, ઈ ટરનેટ કારના મેસેજને ફોરવડ ન કરો. આ 

કારના મેસેજ લોકોને મુખ બનાવે છે. આજના પધા મક યુગમાં કંપનીઓ કમાણી કરવા બેઠી છે, 

તેઓ કોઈ પણ વ તુ મફતમાં ન જ આપે તે સમ  શકાય તેવી સરળ બાબત છે. આ કારની Free 

ઓફરનો સીધો કે આડકતરો ઉ ે ય કમાણીનો જ હોઈ શકે. 

� વો સએપમાં આ મેસેજને આટલી વખત ફોરવડ કરો અને દુ જુઓ. આ કારના મેસેજને ફોરવડ ન 

કરો. આ કારની કામગીરી કરવાથી કોઈ પણ કારનો દ ુથતો નથી, પરંતુ આપણી બુિ વનુ ં દશન 

થાય છે અન ેઅ ય યુઝસ વડે આ કારની કામગીરી કરવાથી તેમને છેતરાયાનો અહેસાસ થાય છે !!! ત ે

નફામાં !!! 

� વો સએપ પર આ મેસેજ 11 કે 21 ુપમાં કે યિ તઓને ફોરવડ કરો અને ચમ કાર જુઓ. વળી, આ 

મેસેજ ડલીટ કરશો તો તેનું પ રણામ ખરાબ આવશે. આ મેસેજ ફોરવડ કરો અ યથા તમારી કુળદવેી 

કે કુળદેવતાની સોગધં. વગેરે... વગેરે... આ કારના અંધ ધા ફેલાવતાં મેસેજને પો ટ પણ ન કરો ક ે

તેને ફોરવડ પણ ન કરો. આપ પણ ણો જ છો કે – ભગવદ ગીતામાં જણા યા અનુસાર કમના 

આધારે ફળ મળે છે, મેસેજ ફોરવડ કરવાથી નહ . જો મેસેજ ફોરવડ કરવાથી ચમ કાર થતાં હોત તો 

તો ?  (અરે, આ કારની અંધ ધા િવશે વધુ શંુ લખવંુ ?  એટલુ ંજ જણાવી શકું કે – આ કારના 

મેસેજ ફોરવડ કરવાથી કોઈ પણ કારના ચમ કાર થયા હોય તો જણાવજો, બીજંુ તો શંુ ?) 

� વો સએપ પર સરકાર, સમાજ, સં થા, નેતા, મહાનુભાવ, દેવી-દેવતા વગેરે પર કોઈપણ કારની 

અણછાજતી પો ટ ક ેકોમે ટ ન કરો. ખાસ ક સાઓમાં આ કારની કામગીરીની ન ધ લેવાતી હોય 

છે અને આ કારની કામગીર કરનાર સામે સ ત કાયવાહી કયાના પણ ઉદાહરણ છે. વળી, તમારી આ 

કારની કામગીરીના કારણે ુપ એડમીન પણ મુ કેલીમાં મુકાઈ શકે છે. 

� વો સએપ પર ધમ, સમાજ કે ાિતને લગતાં ઉ કરેણીજનક, નકારા મક કે ટીકા મક બાબતોને યારેય 

ફોરવડ ન કરશો. દરેક યિ તન ેપોતાના ધમ, સમાજ અને ાિત યે લાગણી અન ેઅિભમાન હોય 

જ, પરંતુ અ ય ધમ, સમાજ કે ાિતને ઉતરતી ક ાની ગણાવવી તે કોઈ પણ કારે યો ય નથી જ. આ 

કારની કામગીરી કરવી તે ગુનાિહત કાય છે, જેનું ખરાબ પ રણામ આવી શકે છે. 
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� વો સએપ પર અ લીલ સાિહ ય, ફોટો ાફ, િવડીયો કારની માિહતી યારેય પો ટ ન કરશો. આ 
કારની પો ટ તમારી માનિસકતાને દ શત કરે છે. જો તમારો મોબાઈલ પ રવારના અ ય કોઈ 

સ યના હાથમાં આવશે તો તમે કેવી ોભજનક પ રિ થતમાં મુકાશો ? આ િવશે વધુ કહેવાની જ ર 
નથી !!! 

� વો સએપમાં ુપના િવષયને અનુ પ મેસેજ પો ટ કરવાં જોઈએ. જેમ ક,ે સામા ય ાનનુ ં GK 

આધા રત ુપ હોય અન ેતેમાં જો આ િવષયને અનુ પ પો ટ ન મુકવામાં આવે તો તે યો ય નથી જ. 
ુપ એડમીન વડે તમને સમ  િવચારીને જ એડ કરવામાં આવેલ હોય છે, તો તમે િવષયથી િવપ રત ક ે

અ ય યુઝસન ેતકલીફ થાય તે કારના મેસેજ પો ટ ન કરો તે િહતાવહ છે. 
� વો સએપ પર કોપીરાઈટ કારની માિહતી તેમજ ગીત, ગઝલ, કિવતા કે સાિહ યની કૃિતને તેના 

સજકના નામ સાથે જ શૅર કરો. માિહતીના રચિયતાને તેની મહેનતની ે ડટ આપવી તે આપણી ફરજ 
છે. 

� તમને ગમતી પો ટ કે મેસેજ પર મયાદામાં રહીને િવવેકપૂવક યો ય િતભાવ ચો કસથી આપો, જેથી 
તેના સજકને ો સાહન મળે. 

 વો&સએપની ફે=ટ ફાઈલ 
 

લોગો 
 

શ આત 4 ફે ુઆરી, 2009 

શોધક જેન કૂમ, ાયન એ ટન 

વેબસાઈટ www.whatsapp.com 

કાર ઈ ટ ટ મૅસે જગ એપ – સોિશયલ મી ડયા 

હેડ વાટસ માઉ ટેન યૂ, કેિલફો નયા, યુ.એસ. 

એલે ઝા રૅ ક 69 ( ડસે બર 2017 મુજબ) 

કમચારીઓ 50 

યુઝસ 200 િમિલયન (ભારતીય યુઝસ ફે ુઆરી 2017 મુજબ) 

લખવામાં આવેલ Erlang 
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5555 

ઈ*+ટા�ામઈ*+ટા�ામઈ*+ટા�ામઈ*+ટા�ામ 

 

 ઈ*+ટા�ામનો પ�રચય 
 

ઈ ટા ામ એ ખબૂ જ લોકિ ય સોિશયલ નેટવ કગ એપ છે. 

તમારા મોબાઈલ વડે લીધેલા ફોટો ાફ કે િવડીયોને ઈ ટા ામ પર શૅર કરી 

શકાય છે. ઈ ટા ામ ફોટો ાફને અપલોડ કરવાની સાથે તેને એ ડટ 

કરવાની તેમજ કે શન ઉમેરવાની સુિવધા આપે છે. ઈ ટા ામ વડે 

ફોટો ાફ િસવાય િવડીયોને પણ અપલોડ કરી શકાય છે. ઈ ટા ામમાં 

ફોટો ાફન ેઆપી શકાતાં િવિવધ કારના ફ ટસ અને એ ડટ સુિવધાને કારણે તે લોકિ ય બ યું છે. 

ઈ ટા ામ શ દ એ બે શ દો પરથી આ યો છે – Instant Camera અને Telegram. 

ઈ ટા ામની શ આત વષ 2010 માં થઈ હતી, જો કે તેન ેભારતમાં આવતાં ખા સો સમય લા યો હતો. 

ઈ ટા ામ એપની વધતી લોકિ યતાને જોઈન ે વષ 2012 માં ફેસબુક ે તેને ખુબ ચી કમત ે ખરીદી 

લીધી. ઈ ટા ામ એ ોઈડ, iOS અને િવ ડોઝ મોબાઈલ ફોન માટ ે ઉપલ ધ છે. તેમાં ફેસબકુ અન ે

વીટરની જેમ હેશટેગ ઉમેરવાની સુિવધા પણ ઉપલ ધ છે. તેના વડે પો ટને ઈ ટા ામની સાથે જ 

ફેસબુક, વીટર કે ટ બલર ઉપર પણ શૅર કરી શકાય છે. 

ઈ ટા ામ પર સુર ા માટે પૂવિનધા રત સુિવધા ઉપલ ધ છે. તેમાં ાઈવેટ એકાઉ ટ હેઠળ ફ ત 

ફોલો કરનાર યુઝસના ફોટો ા સ ક ે િવડીયો આધા રત પો ટન ે જ જોઈ શકાય છે. તેમાં કોઈના પણ 

ોફાઈલ ફોટો ાફને ઝૂમ કરીને જોઈ શકાતો નથી કે ડાઉનલોડ કરી શકાતો નથી. 

ઈ ટા ામ એ ખૂબ જ લોકિ ય સોિશયલ નટેવ કગ એપ છે. તેનો ઉપયોગ મફતમાં કરી શકાય છે. 

તેના વડે ફોટો ાફ તેમજ િવડીયો કારની પો ટને શૅર કરી શકાય છે. તે એ ોઈડ, આઈફોન અને િવ ડોઝ 

ફોન માટે ઉપલ ધ છે. તેમાં અનેક કારના ફ ટસનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. તેમાં પો ટને ફેસબુક, 

વીટર, ટ બલર પર શૅર કરવાની સુિવધા ઉપલ ધ છે. તેમાં લોકેશન ઉમેરવાની સુિવધા ઉપલ ધ છે. તેમાં 

અ ય લોકોન ેટૅગ કરવાની સુિવધા પણ ઉપલ ધ છે.  
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 ઈ*+ટા�ામનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરશો ? 
ઈ ટા ામનો ઉપયોગ કરવા માટ ેનીચ ેઆપલેા ં ટેઈ ટા ામનો ઉપયોગ કરવા માટ ેનીચ ેઆપલેા ં ટેઈ ટા ામનો ઉપયોગ કરવા માટ ેનીચ ેઆપલેા ં ટેઈ ટા ામનો ઉપયોગ કરવા માટ ેનીચ ેઆપલેા ં ટે સન ેઅનસુરો સન ેઅનસુરો સન ેઅનસુરો સન ેઅનસુરો : 
� ઈ ટા ામનો ઉપયોગ મોબાઈલ તેમજ ક યૂટરમાં કરી શકાય છે. ઈ ટા ામનો ઉપયોગ એ ોઈડ, 

આઈફોન તેમજ િવ ડોઝ આધા રત માટફોનમાં ઉપયોગ કરી શકાય છે, તેમજ િવ ડોઝ અન ે મૅક 
ઑપરે ટગ િસ ટમ આધા રત ક યૂટરમાં પણ પણ કરી શકાય છે. 

� ઈ ટા ામને મોબાઈલ અને ક યટૂરમાં ઉપયોગ કરવા માટે આપેલ લ કનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. 
https://www.instagram.com/ 

 

� જો તમે ફેસબુક એકાઉ ટ ધરાવતાં હોય તો Log in with Facebook બટન પર િ લક કરીન ેસીધાં જ 
ઈ ટા ામ એકાઉ ટમાં જઈ શકો છો. 

� જો તમારે ઈ ટા ામ પર નવંુ એકાઉ ટ બનાવવંુ હોય તો મોબાઈલ નંબર અથવા ઈ-મેઈલ એ ેસ, 
પૂ ં નામ, યુઝર નેમ અન ેપાસવડ દાખલ કરી Sign up બટન પર િ લક કરો. 

� આ સાથે જ તમારા મોબાઈલ નંબર કે ઈ-મેઈલ એ ેસ પર મોકલવામાં આવેલ વે રફેકશન કોડન ે
માિણત કરતાં જ તમા ં ઈ ટા ામ એકાઉ ટ તૈયાર થઈ ય છે. 

� ઈ ટા ામના હોમપેજ પર Search હેઠળ િમ ોને શોધી શકાય છે તેમજ નીચેના ભાગમાં ઉપલ ધ 
િમ ોને Follow બટન પર િ લક કરીને ફોલો કરી શકાય છે. 

� જો તમે ઈ છો તો ઈ ટા ામના હોમપેજમાં નીચેના ભાગમાં આપેલ ગગુલ લે ટોર કે એપ ટોરનો 
ઉપયોગ કરીને મોબાઈલમાં ઈ ટા ામ ઈ ટોલ કરી શકો છો. 
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� મોબાઈલમાં ઈ ટા ામનો ઉપયોગ કરવા માટે ગુગલ લે ટોર કે એપ ટોરમાં જઈને Instagram 

એપને સચ કરો અને યાર બાદ તેન ેઈ ટોલ કરી શકાય છે. 
� ઈ ટા ામ એપ ઈ ટોલ થઈ ગયા બાદ તેને ઓપન કરો. 
� ઈ ટા ામમાં Edit Profile ના આઈકન પર િ લક કરીન ે ોફાઈલ ફોટો, યુઝરનેમ, વેબસાઈટ, ઈ-

મેઈલ, મોબાઈલ નંબર, પાસવડ, િસ યો રટી વગરેેમાં ઈિ છત ફેરફાર કરી શકો છો. 
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� અંતે, તમારા િમ ોને ફોલો કરવા માટે તમારા કો ટેક િલ ટને ફેસબુક, વીટર કે ઈ-મેઈલ એકાઉ ટથી 
લક કરીને તનેે ઈ પોટ કરી શકો છો. જો તમે ઈ છો તો તમારા િમ ોને સચ કરવાની સુિવધા પણ 
ઉપલ ધ છે.  

� તમારા િમ ોની યાદીમાં નામની બાજુમાં દશાવેલ Follow ના બટન પર િ લક કરીને તમે તનેે ફોલો 
કરી શકો છો અથવા તમામને ફોલો કરવા માટ ેઉપર આપેલ FOLLOW ALL ની પસંદગી કરી શકો છો. 
જો તમે ઈ છો તો આ ટેપને Skip કરી શકો છો અને પછીથી િમ ોને ફોલો કરી શકો છો. 

� ઈ ટા ામ એપમાં નીચેના ભાગમાં િવિવધ કારના આઈક સ ઉપલ ધ હોય છે. 
� ઈ ટા ામમાં ઉપરની તરફ િવિવધ યુઝસની ફોટો ાફ કે િવડીયો આધા રત ટોરી જોવા મળે છે. 
� ઈ ટા ામમાં નીચેની તરફ ઉપલ ધ આઈક સ વડે અ ય યુઝર વડે શૅર કરેલ ફોટો ાફ કે િવડીયો જોઈ 

શકાય છે, ણીતી િહ તીઓની પો ટને સચ કરી શકાય છે, તમારા પોતાના ફોટો ાફ કે િવડીયોન ેશૅર 
કરી શકાય છે, તમારા ફોલોઅસ કે લાઈ સને જોઈ શકાય છે તેમજ તમારી ોફાઈલને મૅનેજ કરી 
શકાય છે. 

� ઈ ટા ામમાં ફોટો ાફ આધા રત આ બમ તૈયાર કરીને અપલોડ કે શૅર કરી શકાય છે. વળી, જો તમે 
ઈ છો તો તેન ેિવિવધ કારના ફ ટરનો ઉપયોગ કરીને સ વી શકો છો તેમજ એ ડટ કરી શકો છો. 

� તમે ઈ ટા ામમાં ફોટો ાફ કે િવડીયોની સાથે કે શન કે લોકેશન ઉમેરી શકો છો તેમજ તમારા િમ ોન ે
ટૅગ પણ કરી શકો છો. 

� વળી, ઈ ટા ામમાં તમારી પો ટને ફેસબુક, વીટર, ટ બલર વગેરે સોિશયલ મી ડયા આધા રત એપ 
કે વેબસાઈટ પર શૅર કરવાની સુિવધા પણ ઉપલ ધ છે. 

 ઈ*+ટા�ામના ઉપયોગમાં સાવચેતીના પગલાંઓ 
� ઈ ટા ામના એકાઉ ટ માટે મજબુત પાસવડની ગોઠવણ કરો. 
� અ યા યુઝસન ેફોલો ન કરો. 
� તમારા એકાઉ ટને Private બનાવો અને અ યા અને અપ રચત યુઝસથી સુરિ ત બનાવો. 
� તમારી દરેક પો ટની સાથે લોકેશનને શૅર ન કરો. 
� તમારી અંગત માિહતીને શૅર ન કરો. 
� ઈ ટા ામને લે ટોર કારના સુરિ ત મા યમનો ઉપયોગ કરીને જ ઈ ટોલ કરો. 
� ઈ ટા ામને િનયિમત રીતે અપડેટ કરો. 
� ઈ ટા ામનો પિ લક વાઈફાઈ હેઠળ ઉપયોગ ન કરવામાં આવે તે િહતાવહ છે. 
� અપ રિચત યુઝસથી તમારી પો ટને સુરિ ત કરવા માટે તેને Private મોડને ઍિ ટવ કરો. 
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� અ ણી યિ તઓને ફોલો ન કરવામાં આવે તે િહતાવહ છે. 
� જો કોઈ અ ણી યિ ત તમન ેફોલો કરે તેમજ અયો ય કારના સંદેશાઓ મોકલે તો તા કાિલક તેન ે

લોક કરો. 
� ઈ ટા ામ પર ુર તેમજ અયો ય કારના ફોટો ા સ કે િવડીયો પો ટ ન કરવાં જોઈએ. 
� અયો ય પો ટને લાઈક ક ેશૅર ન કરો તેમજ તનેા પર કોઈ પણ કારની કૉમે ટ ન કરો. 
� તમારી દરેક પો ટની સાથે લોકેશન ન ઉમેરો તે ઈ છનીય છે. 
� ઈ ટા ામમાં About હેઠળ તમા ં સરનામંુ, મોબાઈલ નંબર, ઈ-મેઈલ એ ેસ કારની અંગત 

માિહતી દરેક યુઝસ માટ ેઓપન ન રાખતાં સુરિ ત એટલે ક ેPrivate રાખો તે િહતાવહ છે. 

 ઈ*+ટા�ામની ફે=ટ ફાઈલ 
 

લોગો 
 

શ આત 6 ઓ ટોબર, 2010 

શોધક કેિવન િસ ૉમ, માઈક ગેર 

વેબસાઈટ www.instagram.com 

કાર ફોટો / િવડીયો શૅ રગ - સોિશયલ નેટવ કગ સ વસ 

હેડ વાટસ માઉ ટેન યૂ, કેિલફો નયા, યુ.એસ. 

એલે ઝા રૅ ક 15 (જૂન 2018 મુજબ) 
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6666 

સોિશયલ મી�ડયા સોિશયલ મી�ડયા સોિશયલ મી�ડયા સોિશયલ મી�ડયા - જરા સંભાલ કે જરા સંભાલ કે જરા સંભાલ કે જરા સંભાલ કે !!! 
 

 સોિશયલ મી�ડયાના ઉપયોગમાં શું @યાનમાં રાખશો ? 
�         યો ય પાસવડની પસદંગી કરોયો ય પાસવડની પસદંગી કરોયો ય પાસવડની પસદંગી કરોયો ય પાસવડની પસદંગી કરો.... 

ઈ ટરનેટનો ઉપયોગ કરવામાં યો ય પાસવડની પસંદગી કરવી એ સૌથી મહ વની બાબત છે. 
તમારા ફેસબુકના એકાઉ ટનો પાસવડ યારેય પણ નબળો ન રાખો. જો કે કોઈપણ ઓનલાઈન 
એકાઉ ટ માટ ે યો ય અને મજબૂત પાસવડ રાખવો જ રી બને છે. પાસવડ તરીકે યારેય પણ 
તમા ં નામ, જ મતારીખ, મોબાઈલ નંબર વગરેેનો ઉપયોગ ન કરવો. ડ શનરીમાં સહેલાઈથી 
મળી શકે તેમ જ જલદીથી યાદ રાખી શકાય તેવા શ દોને પણ પાસવડ તરીકે ઉપયોગ ન કરવો 
િહતાવહ છે. પાસવડ બને યાં સુધી આઠ અ રોનો રાખો. પાસવડને શ ય હોય યાં સધુી નંબર, 

િસ બોલ અન ેઅ રોનું િમ ણ કરીને આપો. 
�         તમારી સપંણૂ જ મતારીખ ન આપોતમારી સપંણૂ જ મતારીખ ન આપોતમારી સપંણૂ જ મતારીખ ન આપોતમારી સપંણૂ જ મતારીખ ન આપો.... 

ફેસબુક અન ેઅ ય સોિશયલ નટેવ કગ વેબસાઈટમાં તમારી સંપૂણ જ મતારીખ આપવી યારેક 
મુિસબત નોતરી શકે છે. ે ડટ કાડ અન ે ડેિબટ કાડની માિહતી ચોરવા માટે તેમજ તેને એ સેસ 
કરવા માટે સૌથી વધુ ઉપયોગી પ રબળ જ મતારીખ હોય છે. જો સંપૂણ જ મતારીખ આપવામાં 
આવી હોય તો હેકસ વડે તેનો દુ પયોગ કરવો શ ય બની શકે છે. આથી શ ય હોય યાં સુધી 
જ મતારીખ આપવાનું ટાળવંુ અ યથા સંપૂણ જ મતારીખના થાને ફ ત તારીખ અન ેમિહનો જ 
આપવો વધુ યો ય રહેશે.  

�         તમારાતમારાતમારાતમારા ફમેલેી મે બસના નામન ે દ શત ન કરો ફમેલેી મે બસના નામન ે દ શત ન કરો ફમેલેી મે બસના નામન ે દ શત ન કરો ફમેલેી મે બસના નામન ે દ શત ન કરો.... 
સોિશયલ મી ડયામાં તમારા ોફાઈલની માિહતીમાં તમારાં ફેમેલી મે બસ અને ખાસ કરીને તમારા 
બાળકોનાં નામને દ શત ન કરો. તનેા પર અપલોડ કરેલ કોઈપણ કારના ફોટોમાં પણ તમારા 
ફેમેલી મે બસ અને બાળકોના નામ અન ેતેન ેલગતા ટેગ કરીને ન રાખો. વળી, જો તમારા અ ય 
િમ ો એ તમારા ફેમેલી મે બસનાં નામના ફોટોમાં ટેગ આ યા હોય તો તેન ે દૂર કરવા માટ ે
જણાવો. કારણ કે, અ યા શ સ માટે તમારા ફેમેલી મે બસ અને તમારાં બાળકોનાં નામ, 
ઓળખ અને અ ય િવગતો તમને તકલીફમાં મૂકવાનું કારણ બની શકે છે. 
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�         યારયે પણ તમારી અગંત બાબતોન ે હરે ન કરોયારયે પણ તમારી અગંત બાબતોન ે હરે ન કરોયારયે પણ તમારી અગંત બાબતોન ે હરે ન કરોયારયે પણ તમારી અગંત બાબતોન ે હરે ન કરો.... 
ઘણી વખતે યુઝર પળેપળની માિહતી સોિશયલ મી ડયા પર અપડેટ કરે છે. પરંતુ યારેય પણ 
તમારી અંગત બાબતોને તેમાં હેર ન કરો. આમ કરવાથી તમારા િમ ો િસવાય અ ય અ ણી 
યિ તઓ પણ તમારા પર સહેલાઈથી નજર રાખી શક ેછે. ઘણાં લોકોને એવી આદત હોય છે ક ે
યારે તેઓ વેકેશન મનાવવા કે અ ય કામથી બહારગામ જતા હોત યારે ફેસબુક પર મેસેજ 

અપડેટ કરતાં હોય છે ક ેતેઓ બહારગામ ય છે... તેઓ ઉપલ ધ નથી... વગેરે. આ કારની 
માિહતી તમારા ઘરે કોઈ નથી તેવંુ જણાવી ચોરને તમારા ઘરે ચોરી કરવા માટે આમં ણ આપી શક ે
છે. કારણ કે તમારા એકાઉ ટ પર તમારા િમ ો ઉપરાંત ચોરો પણ નજર રાખી ર ા હોય તેવંુ બને, 
જે તમારા વડે અપડેટ કરવામાં આવતી માહીતીના આધારે તમારા ઘરને પણ િનશાન બનાવી શક ે
છે. 

�         અગંત માિહતીના એ સસે રાઈટની ગોઠવણ કરોઅગંત માિહતીના એ સસે રાઈટની ગોઠવણ કરોઅગંત માિહતીના એ સસે રાઈટની ગોઠવણ કરોઅગંત માિહતીના એ સસે રાઈટની ગોઠવણ કરો.... 
સોિશયલ મી ડયા પર મોટાભાગના લોકો રોજબરોજની 

વૃિ ઓની સાથે અંગત બાબતો અન ે સંગોની માિહતીઓ 
અને ફોટોઓ પણ મૂકતાં હોય છે. તેમાં દરેક માિહતીન ેમયા દત 
લોકો જ તેને જોઈ શકે અને તેનો ઉપયોગ કરી શકે તે માણેના 
સે ટ સ આપવા શ ય છે, આથી તેનો ઉપયોગ કરવો િહતાવહ 
છે. ફોટો ા સ, જ મતારીખ, ધમસંબંધી િ કોણ અન ે
પ રવારની માિહતી જેવી અંગત માિહતી મયા દત લોકો સાથે જ શેર કરો અને તે મુજબના 
સે ટ સ કરો. જેમાં ફ ત તમે, તમારા િમ ો અથવા તો તમારા િમ ોના િમ ો એમ કોણ કોણ 
માિહતી તમારી જોઈ શકે તેનાં સે ટ સ ઉપલ ધ છે. યારે તમારી અંગત બાબતો, ફોન નંબર, 

મોબાઈલ નંબર કે એ સે બને યાં સધુી કોઈપણ એ સેસ ન કરી શકે તે મુજબનું સેટ ગ કરવંુ 
િહતાવહ રહેશે. 

�         તમારી ોફાઈલ અ ણી યિ ત અન ેસચ એિ જતમારી ોફાઈલ અ ણી યિ ત અન ેસચ એિ જતમારી ોફાઈલ અ ણી યિ ત અન ેસચ એિ જતમારી ોફાઈલ અ ણી યિ ત અન ેસચ એિ જન પર ન મળ ેતનેુ ંસટે ગ કરોન પર ન મળ ેતનેુ ંસટે ગ કરોન પર ન મળ ેતનેુ ંસટે ગ કરોન પર ન મળ ેતનેુ ંસટે ગ કરો.... 
તમારી ોફાઈલ તમારા િમ ો જ જોઈ શકે અને અ ય અ ણી યિ તઓ તેમજ સચ એિ જનનો 
ઉપયોગ કરીન ેપણ ત ેન મેળવી શકાય ત ે માણેના સે ટ સ કરવા િહતાવહ છે. અ ણી યિ તઓ 
તમારી ોફાઈલ ન જોઈ શકે ત ેમાટ ેતમારા ોફાઈલ સે ટ સમાં ે ડસ અને ત ેિસવાય અ ય કોઈ 
વેબસાઈટ સચ ન કરી શકે તેવાં સે ટ સ કરો. આ માટે ોફાઈલ પેજના ાઈવસી સે ટ સમાં 
જઈને ે ડસનુ ંઓ શન િસલે ટ કરો. તેમાં ‘પિ લક સચ રઝ ટ’ ઓ શનના ચેકમાકન ેદૂર કરો, 
આથી અ ય સચ એિ જન પરથી પણ તમારી ોફાઈલ ઉપલ ધ બનશે નિહ. 
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�         બાળકોન ેસોિશયલ નટેવ કગ સાઈ સના વધ ુપડતા ઉપયોગથી દરૂ રાખોબાળકોન ેસોિશયલ નટેવ કગ સાઈ સના વધ ુપડતા ઉપયોગથી દરૂ રાખોબાળકોન ેસોિશયલ નટેવ કગ સાઈ સના વધ ુપડતા ઉપયોગથી દરૂ રાખોબાળકોન ેસોિશયલ નટેવ કગ સાઈ સના વધ ુપડતા ઉપયોગથી દરૂ રાખો.... 
મોટા ભાગની સોિશયલ નેટવ કગ સાઈ સનો ઉપયોગ કરવા માટે 13 વષની મર મયાદા હોય છે. 
આમ છતાં આ મર ઈ ટરનેટના ઉપયોગ માટે પ રપ વ ન હોય તેવંુ બની શકે. આજની પેઢીન ે
ક યટૂર, ઈ ટરનટે અન ેસોિશયલ નેટવ કગ સાઈટથી દૂર રાખી શકાય તેમ નથી !!! આથી આ 
માટેનો સૌથી સારો ઉપાય એ છે ક,ે જો તમા ં બાળક ફેસબુકનો ઉપયોગ કરે છે તો તેના િમ  બની 

ઓ અને તેની દરેક બાબત ઉપર નજર રાખો. વળી, તેના ોફાઈલની કો ટે ટ ડટેઈલમાં તમા  ં
ઈમેલ એ ેસ આપો કે જેથી તેના નો ટ ફકેશન અને અપડે સ તમને ઈ-મેઈલ વડે મળતાં રહે. ઘણી 
વખત ટીનેજર બાળકો ફસેબુક પર માતા-િપતા યા સમય ેઘરે આવશે અને જશે તેવા મેસેજ પણ 
શેર કરતાં હોય છે, જે નુકસાનકારક બની શક ે છે. જો ક ેઆજકાલના ટાબ રયાં મોટાં કરતાં વધ ુ
માટ હોય છે, છતાં નટે પર એ પોતાનાં પૂરાં નામ સરનામા તેમજ સંપકની િવગતો પણ મૂકી દેતાં 

હોય છે. ઈ ટરનેટ પર અ યા લોકો સાથે ચે ટગ કરવાનું ગંભીર પ રણામ પણ આવી શકે છે. 
�         સોિશયલ મી ડયા પર િમ  બનાવતા પહલેા યાન રાખોસોિશયલ મી ડયા પર િમ  બનાવતા પહલેા યાન રાખોસોિશયલ મી ડયા પર િમ  બનાવતા પહલેા યાન રાખોસોિશયલ મી ડયા પર િમ  બનાવતા પહલેા યાન રાખો.... 

સોિશયલ નટેવ કગ સાઈટ પર અનેક ઓનલાઈન િમ ો મળવાનાં, પરંત ુઅહ  અ ણી યિ તન ે
િમ  બનાવતા પહેલાં સાવચેતી લેવી જ રી બને છે. કોઈપણ અ ણી યિ તન ે તમારી અંગત, 
ઘરેલું, ધંધાકીય બાબતો ન કરવી િહતાવહ છે.  

�         ખોટી અન ેઅયો ય બાબતો મકૂતા પહલેા ંસો વખત િવચાર કરજોખોટી અન ેઅયો ય બાબતો મકૂતા પહલેા ંસો વખત િવચાર કરજોખોટી અન ેઅયો ય બાબતો મકૂતા પહલેા ંસો વખત િવચાર કરજોખોટી અન ેઅયો ય બાબતો મકૂતા પહલેા ંસો વખત િવચાર કરજો.... 
ઘણા લોકો સોિશયલ નેટવ કગ સાઇટ પર આવનાર ભિવ યનો િવચાર કયા િવના પોતાની અંગત 
બાબતો મૂકે છે, તો કેટલાક મ ક ખાતર ખોટી,અયો ય અને કોઈપણ બાબતને મોટી કરીને પણ 
મૂકતાં હોય છે. પરંતુ એ યાનમાં લેવંુ ર ું કે, હવે એ સમય આવી ગયો છે કે કોપ રેટ કંપની તમન ે
નોકરીના ઇ ટર યૂ માટે બોલાવતાં પહેલાં ઇ ટરનેટ પર તમારા િવશે પૂરતી માિહતી મેળવી લેવાનુ ં
પસંદ કરે છે. વળી, લ નના મૂરિતયાઓની જ મકુડંળીની સાથે કમકુંડળી આવી સોિશયલ સાઇ સ 
પર જોઈ તપાસી લેવામાં આવે એવંુ પણ બની શકે છે. અહ  યાનમાં લશેો કે, ઇ ટરનેટ પર તમે 
જે કંઈ માિહતી આપો છો, મૂકો છો તે વષ  વષ સુધી કોઈપણ ઇ છે યારે ઘડીના છ ઠા ભાગમાં 
જોઈ શકે છે, ઉપયોગ કરી શકે છે શ ય છે કે, તેનો દુ પયોગ પણ કરી શક.ે 

�         સોિશયલ મી ડયાના બધંાણી ન બનોસોિશયલ મી ડયાના બધંાણી ન બનોસોિશયલ મી ડયાના બધંાણી ન બનોસોિશયલ મી ડયાના બધંાણી ન બનો.... 
કેટલાક લોકો સોિશયલ નેટવ કગના બંધાણી હોય છે. લોકો એક જ લૅટમાં, સોસાયટીમાં, 
ઓ ફસમાં કામ કરતા હોવા છતાં એકબી  સાથે સોિશયલ સાઇ સ વડે વધુ ન ક રહેતા હોય છે. 
આ બધી બાબતો તમારા રો જદા કામમાં અડચણ બની શકે છે. કેટલાક લોકોને સોિશયલ નટેવ કગ 
સાઈટ પર ટાઇમપાસ કરવાની લત લાગી ગઈ હોય તો અ યાસ પર પણ તેની અસર થાયા છે. 
સાઇ સ પર પોતાની વધુ પડતી િવગતો, ફોટો ા સ મૂ યા હશે તો એ બધાનો કોણ યારે કેવો 
ઉપયોગ કરશે એના તમારો કોઈનો કં ોલ રહેતો નથી. 
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 સોિશયલ મી�ડયાના ઉપયોગમાં સાવચેતીના પગલાંઓ 

� સોિશયલ મી ડયામાં કોઈ પણ બાબતને લાઈક, શૅર કે કૉમે ટ કરતાં પહેલાં સાવધાન થવાની જ ર છે. 
� સોિશયલ મી ડયા પર સારી બાબતોને શૅર કરો, જે બી  માટે ઉપયોગી થઈ શકે તેમ હોય. 
� અ યાસ તેમજ તમારા યવસાયનો િવકાસ કરવા બાબતની માિહતીને શૅર કરી શકાય. 
� કોઈ પણ િવચારને રજૂ કરવા માટે અભ  ભાષાનો ઉપયોગ યારેય પણ ન કરવો જોઈએ. 
� ધમ, િત કે દેશ જેવી સવેંદનશીલ બાબતો પર અયો ય ભાષામાં ટ પણી કદાિપ ન કરવી. 
� િમ ો સાથે સોિશયલ મી ડયાનો ઉપયોગ કરીન ેઆનંદ લો. 
� ટેક ટ, ફોટો ાફ કે િવડીયો કારની આપિ જનક પો ટ માટે લાઈક, શૅર કે કૉમે ટ યારેય ન કરો. 
� કોઈ પણ પો ટન ેલાઈક, શૅર કે કૉમે ટ કરતાં પહેલાં તેને યાનથી વાંચો અન ેસમજો. 
� તમે લાઈક કે શૅર કરેલી પો ટ તમારા િમ ોને પણ નો ટફીકૅશન વ પે ય છે. 
� ભડકાઉ, માનહાિન કે કોઈની છબીને નુકશાન કરતી પો ટ યારેય પણ પો ટ ન કરવી. 
� અહ , ખાસ ન ધ લેશો ક ે– ભારત સરકારે આ કારની બાબતો માટ ેInformation Technology 

Act કે જેને ટૂંકમાં IT Act તરીકે ઓળખવામાં આવે છે તેની રચના કરી છે. IT Act ની કલમ 66 હેઠળ 
કોઈ પણ ઉપયોગકતાએ ક યટૂર કે સંચાર મા યમો વડે જેનાથી કોઈ હેરાન થાય, અસુિવધા ઉ ભવે, 

ખતરો લાગ,ે િવ ન આવે, અપમાનની લાગણી ઉ ભવે, અપરાધને ઉ કેરણી મળે, શ ુતા કે દુભાવ પેદા 
થાય તેવી બાબત તૈયાર કરવાની, રજૂ કરવાની, લાઈક કરવાની ક ેતનેે શૅર કરવાની મનાઈ ફરમાવી છે. 
આ બાબતનું ઉ લંઘન કરવામાં આવે તો ઉપયોગકતાને ણ વષની જેલ અને દંડની જોગવાઈ કરવામાં 
આવી છે. 
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 સોિશયલ મી�ડયાના ઉપયોગની આચારસંિહતા 
સોિશયલ નેટવ કગ સાઈ સનો ઉપયોગ કરતી વખતે અમુક બાબતોનુ ં યાન રાખવંુ જ રી છે. 

સોિશયલ નેટવ કગ સાઈ સનો ઉપયોગ કરો પણ મયાદામાં રહીને... કોઈન ે નકુશાન પહ ચાડવાના 
બદઈરાદા સાથે નહ .... વળી, ઘણી વખત ક યટૂર યુઝરને યાલ નથી હોતો કે યા કારણોસર સોિશયલ 
મી ડયાનો ઉપયોગ તેમને વણજોઈતી મુ કલેીમાં મુકી દેશે, આ કારના સમાચાર ઘણી વખત 
વતમાનપ માં જોવા મળી ર ાં છે. ઘણી વખત યુઝર અ ય કોઈની કૉપીરાઈટ કરેલી માિહતીનો પોતાના 
નામ કે વોટરમાક ગ સાથે સોિશયલ મી ડયા પર રજૂ કરે છે અને પછી તે મુસીબતમાં મુકાય છે, આ 

કારના અનેક ક સાઓ સામે આવી ર ાં છે સોિશયલ મી ડયાનો ઉપયોગ કરતી વખતે અમુક 
આચારસંિહતાનું પાલન કરવંુ જ રી બ યું છે. 
� સોિશયલ મી ડયા પર અ યના અિધકારોનુ ંસ માન કરવંુ જોઈએ.  
� સોિશયલ મી ડયાનો સમજદારી તેમજ સાવધાનીપૂવક ઉપયોગ કરવો જોઈએ. 
� સોિશયલ મી ડયાનો ઉપયોગ અ યન ેનુકશાન ન થાય તે કારે કરવો જોઈએ. 
� સોિશયલ મી ડયાનો પર અશોભનીય ભાષામાં યવહાર ન કરવો જોઈએ. 
� તમારા વડે પો ટ કરવામાં આવતી કોઈ પણ કારની માિહતી કે ફોટો ા સ કોઈની લાગણીને ઠેસ 

પહ ચાડે તે કારની ન હોવી જોઈએ. 
� સોિશયલ મી ડયા પર અ ણી યિ ત સાથે ચે ટગ ન કરવંુ જોઈએ, તમેજ અ ણી યિ ત તરફથી 

આવેલ કોઈ પણ સંદેશાનો જવાબ ન આપવો જોઈએ. 
� કોઈ પણ યિ ત સાથે ઓળખ છુપાવીને ચે ટગ કે આ કારનો કોઈ પણ યવહાર ન કરવો જોઈએ. 
� તમારી અંગત ઓળખન ે છુપાવવી િહતાવહ છે. તમારો ફોટો ાફ, સરનામંુ, મોબાઈલ નંબર, જ મ 

તારીખ, બકની માિહતી, પાસવડ કારની માિહતી કોઈની સાથે શૅર ન કરવી. 
� સોિશયલ મી ડયા પર કોઈ પણ કારની અંગત માિહતી ન મોકલવી િહતાવહ છે. 
� સોિશયલ મી ડયા વડે મોકલવામાં આવતી લોભન આપતી લક પર િ લક કરતી વખતે સાવધાની 

રાખવી જ રી છે, તે વાઈરસ કે અ ય કારે નુકશાન પહ ચાડી શકે છે. 
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� કોઈ પણ યિ તને તમારો પાસવડ ન આપવો જોઈએ. પાસવડને કોઈ પણ જ યાએ લખી ન રાખતાં 
યાદ રાખવો જોઈએ. પાસવડ ઓછામાં ઓછા 8 અ રનો અપર અને લોઅર આ ફાબેટ, યુમરીક 
અને િસ બોલના િમ ણ કારનો હોવો જોઈએ. જેમ ક,ે Abc@1234 

� કૉપીરાઈટ કારની માિહતી યારેય પણ ડાઉનલોડ ન કરવી જોઈએ ક ે તેનો અનિધકતૃ ઉપયોગ ન 
કરવો જોઈએ. આ કારની માિહતીનો ફ ત તેના લેખક ક ે કાશનની મંજૂરી મેળ યા બાદ જ ઉપયોગ 
કરી શકાય છે. કૉપીરાઈટ અતંગત કોઈ પણ કારના mp3 ગીતો, િવડીયો ક ે સૉ ટવેરનો અનિધકતૃ 
ઉપયોગ કરવો એ કાયદાકીય રીતે ગુ હો બને છે. 

� સાયબર કાફ ે કે અ યા થળે તમારો પાસવડન ેAuto Save થી ટોર ન થઈ ય તેની તકેદારી 
રાખો. 

� સાયબર કાફે કે અ યા થળે સોિશયલ મી ડયાનો ઉપયોગ કયા બાદ િહ ી િ લયર કરવાનુ ંભૂલશો 
નહ . 

� સાયબર કાફેમાં સોિશયલ મી ડયા ઉપયોગ કરતી વખત ે િસ યોર ાઉ ઝગનો િવક પ પસંદ કરો, જે 
તમને સુરિ તતા આપશે. 

� સાયબર કાફ ેક ેઅ યા થળે ઈ ટરનેટનો ઉપયોગ કયા બાદ લોગઆઉટ થવાનું ભૂલશો નહ . તમા ં 
કામ પૂ ં થઈ ગયા બાદ તમે ઉપયોગમાં લીધેલ તમામ દ તાવેજોને ન  કરવાનું પણ ભૂલશો નહ . 
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 �ુપ એડમીન તરીકે @યાનમાં રાખવાની બાબતો 
આજકાલ સોિશયલ મી ડયા આધા રત ફેસબકુ 

કારની વેબસાઈટ કે વો સએપ કારની એપમાં  
ુપના એડિમન હોવંુ તે એક જવાબદારીપૂવકની 

કામગરી બની ચૂકી છે !!! વતમાન પ રિ થિતન ે
અનુલ ીને ુપ એડિમન ેસાવધાન થવાની જ રયાત 
ઊભી થઈ છે. ભારતના ઘણાં રા યોમાં અનેક 
અસામાિજક ત વો વડે સોિશયલ મી ડયાની આડમાં 
િવિવધ ુપમાં પગપેસારો કરીને વાતાવરણન ે
ડહોળવાનો યાસ કરવામાં આવી ર ો છે, જેને 
અનુલ ીને અનેક રા યોમાં આ માટેનું હેરનામંુ 
બહાર પાડવામાં આ યું છે. ટૂંકમાં, જણાવંુ તો જે તે 

ુપમાં થતી ગિતિવધી માટે સીધા જ ુપ એડિમનને જવાબદાર ઠેરવવામાં આ યા છે, જેથી ુપ એડિમન ે
સાવધાન થવાની જ ર છે. 

વો સએપ, ફેસબુક કારના ુપમાં ફેલાવવામાં આવતા ફૅક કે નકલી સમાચાર, અફવાઓ તેમજ 
હસક પો ટ મોકલવા બદલ ુપ એડિમનન ે જેલમાં જવાનો વારો આવી શકે છે. િવિવધ ુપમાં 
મોકલવામાં આવતાં બનાવટી સમાચાર, અપમાનજનક કે અનૈિતક ટ પણીઓ, અ લીલ ફોટો ાફ ક ે
િવડીયો સમાજમાં ખોટો સંદેશો વહેતો કરે છે. આ કારની કામગીરી સમાજના અનેક ાિત અને લોકો 
વ ચે સા યા દક વૈમન ય, ઝઘડો ક ેવાતાવરણ ડહોળવાનો ભાગ બની શકે છે. આ કારની પ રિ થિતથી 
બચવા માટે અનેક રા યોમાં હેરનામંુ બહાર પાડવામાં આ યું છે. સોિશયલ મી ડયા આધા રત િવિવધ 

કારના ુપમાં થતી આ કારની અયો ય કામગીરી માટે સંદેશો મોકલનાર યુઝરની સાથે ુપ એડિમનન ે
પણ જવાબદાર ઠેરવવામાં આવે છે તેમજ તેની સામે FIR ન ધવાનું જણાવવામાં આ યું છે. 

વો સએપ અન ેફેસબુક પર િવિવધ કારના ુપ હોય છે, જેમાં સમાચાર કે News ના નામ હેઠળ 
સમાજમાં ખોટા સંદેશાઓ વહેતા કરવામાં આવે છે. અસામાિજક ત વો વડે લોકોની લાગણીને ઉ કેરવાનુ ં
કામ કરવામાં આવે છે અને લોકોને ભડકાવવામાં આવે છે. સોિશયલ મી ડયાએ અિભ યિ તનું એક દમદાર 
મા યમ છે, પરંતુ અિભ યિ તની આડમાં અસામાિજક વૃિ ને િબલકુલ ચલાવી ન જ લેવાય. પોતાના 

ુપમાં થતી ગિતિવધી માટે ુપ એડિમન સીધો જ જવાબદાર ઠરશે. આથી ુપ એડિમનની જવાબદારી 
વધી ય છે. આ માટે પુ એડિમને અનેક કારની બાબતો યાનમાં રાખવી જ રી બને છે. 
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સોિશયલ મી ડયા આધા રત સોિશયલ મી ડયા આધા રત સોિશયલ મી ડયા આધા રત સોિશયલ મી ડયા આધા રત પુપુુપપુમાંમાંમાંમાં એડિમન ે યાનમા ંરાખવાની બાબતો  એડિમન ે યાનમા ંરાખવાની બાબતો  એડિમન ે યાનમા ંરાખવાની બાબતો  એડિમન ે યાનમા ંરાખવાની બાબતો ::::  
� યિ તગત રીત ેઓળખતાં હોય તે યિ તને જ તમારા ુપમાં એડ કરો. 
� ુપને ભરવા મા ના આશયથી ુપની Invite link ન બનાવો, આ કારની લકનો ઉપયોગ કરીને 

અસામાિજક ત વો પણ તમારા ુપમાં એડ થઈ શકે છે. 
� તમારા ુપમાં િવિવધ યુઝસ વડે મુકવામાં આવતી પો ટ પર યાન આપો. 
� જો કોઈ યુઝર વડે અયો ય પો ટ મુકવામાં આવે તો તુરંત જ આ બાબતે તમારો કડક શ દોમાં 

િતભાવ જણાવીને તેને ુપમાં ડલીટ કરો. 
� જો તમારા ુપમાં અ લીલ કે અસામાિજક કહી શકાય તેવી ગંભીર વૃિ  કરવામાં આવે તો 

તા કાિલક તેની ણ ન કના પોલીસ ટેશનમાં કરો. આ કારની પો ટનો ીન શો સ લઈને તેની 
િવગતો સંભાળીને રાખવી જ રી બને છે. 

 સોિશયલ મી�ડયા – જરા સંભાલ કે !!! 
આજના ડિજટલયુગમાં સાયબર લાઈફ વી રહેલો માનવી ક યટૂર, મોબાઈલ અન ે ઈ ટરનટેની 

વ ચે ઘેરાઈ ચૂ યો છે. આજનો માનવી ઓનલાઈન તરફ વ યો છે, તે ખરીદી, નેટબ કગ, ચેટ ગ, 

કો ફર સ, ઈ-વોલેટ, ઈ-મેઈલ, ગે મગ કારની કામગીરી ઓનલાઈન કરી ર ો છે. ઈ ટરનેટ િવનાના 
વનની ક પના કરવી અશ ય છે, આથી જ માનવીના વતમાન વનને “ ડિજટલ લાઈફ” તરીકે 

ઓળખવામાં આવે છે. ડિજટલ લાઈફ તરફ વળેલાં યુઝસ માટે સુરિ તતા એ ાથિમક જ રયાત છે. 
સાયબર ઠગ ક ે હેકસ તમારી અંગત માિહતી, ઈ-મેઈલ એકાઉ ટની િવગતો, બક તેમજ ે ડટ કાડ/ડેિબટ 
કાડની િવગતો, તમારા ક યૂટર ક ેમોબાઈલ ડવાઈસમાં રહેલા ડેટાન ેચોરી કરવાના ય નમાં હોય છે. 
યુઝરની થોડીક અસમજણ કે ગફલત તેને મોટી મુ કેલીમાં મુકી શકે છે. અહ  જણાવેલ ટ સ અન ે કનો 
ઉપયોગ કરીને તમે તમારી ડિજટલ લાઈફને સુરિ ત કરી શકો છો, તો થઈ વ તૈયાર..... 
� સંદેશાને એિ શન કરીને મોકલો. એિ શન પ ધિતમાં ડેટાને એ કારે સુરિ ત કરવામાં આવે છે ક,ે 

તેમાં ડેટાને વ ચેથી કોઈ બદલી શકતુ ંનથી. તેમાં મૂળ સંદેશો મોકલનાર યિ ત સુધી સુરિ ત રીતે મળે 
છે. WhatsApp વડે End-to-End કારનું એિ શન પૂ ં પાડવામાં આવે છે. તેમાં બે યુઝસ વ ચે 
થતી માિહતીની આપ-લે અ ય કોઈ પણ યુઝસ વડે મેળવી શકાતી નથી. 

� ક યટૂરના હાડ ાઈવન ેલોક કરીને રાખો. જો કોઈ તમારા ક યૂટરન ેઓપન કરી લ ેતો તે ખબૂ જ 
સરળતાથી તમારા ક યટૂરની હાડ ાઈવમાં રહેલા તમામ ડેટાને મેળવી શકે છે. જો તમે ક યૂટરમાં 
રહેલી ફાઈલન ે પાસવડ આપીને સુરિ ત કરી હશે તો તમારો ડેટા સુરિ ત રહેશે. જો હાડ ાઈવને 
િબટલોકર વડે લોક કરેલ હશે તો પણ હાડ ાઈવ સુરિ ત રહેશે અને પાસવડ િવના કોઈ તેનો દુ પયોગ 
નહ  કરી શકે. 
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� પાસવડ આપવામાં સાવચેતી રાખો. પાસવડ યારેય પણ ડ શનરી વડ ન હોવો જોઈએ. પાસવડન ે
કૅિપટલ- મોલ આ ફાબેટ, યુમરીક અને િસ બોલનું િમ ણ હોય તે જ રી છે. જેમ ક,ે Year@2017 

વળી, પાસવડને કોઈની પણ સાથે શૅર ન કરો, જેને અંગત રાખો. 
� ઈ-મેઈલ અને નેટબ કગ માટે 2- ટેપ વે રફીકેશન કે OTP નો ઉપયોગ કરવો. -મેઈલ અન ે

નેટબ કગમાં આ કારની સુિવધા આપવામાં આવે છે. અહ , તમે િનયિમત રીતે જે ક યટૂર ક ે
ડવાઈસનો ઉપયોગ કરીને -મેઈલનો ઉપયોગ કરો છો, તેના િસવાયના અ ય ક યટૂર કે ડવાઈસ 
પરથી તેનો ઉપયોગ કરવામાં આવે તો તમારા ર ટર મોબાઈલમાં પાસવડ મોકલવામાં આવે છે, 

જેના િવના તે ક યૂટર કે ડવાઈસમાં તેનો ઉપયોગ કરવો શ ય બનતો નથી. આ સુિવધાથી તમે 
સુરિ ત રહી શકો છો. બ કગ ા જે શનમાં OTP એટલે કે One Time Password સુિવધા એિ ટવ 
હોવાથી તેના વડે મોકલવામાં આવતો પાસવડ સુરિ તતા આપે છે. 

� https everywhere ાઉઝર લગઈનનો ઉપયોગ કરો. https એ ાઉઝરમાં સુરિ તતા આપે છે, 

જેના હેઠળ કરવામાં આવતી કામગીરી સુરિ ત કારે થઈ શકે. સામા ય રીતે બ કગ, ફેસબુક, -મેઈલ 
કારની વેબસાઈટના આગળના ભાગમાં http ની જ યાએ https જોવા મળે છે, જે સુરિ તતાની 

ખાતરી આપે છે. ાઉઝરમાં https everywhere કારનું લગઈન ઈ ટોલ કરવાથી વેબ પર 
કરવામાં આવતી ગિતિવધી સુરિ ત બને છે. તમે ાઈવેટ ાઉ ઝગ સુિવધાનો પણ ઉપયોગ કરી શકો 
છો. 

� જો તમારા ક યૂટરમાં વેબકૅમેરો અને માઈક હોય અને તેનો ઉપયોગ કરવાનો ન હોય તો તેને બંધ ક ે
ઢાંકીને રાખવો િહતાવહ છે. અનકે એવાં ક સા કાશમાં આ યા છે, જેમાં હેકસ વડે છૂપી રીત ેતમારા 
વેબકૅમેરા કે માઈકનો દુ પયોગ કરવામાં આ યો હોય, તો આ બાબતે સાવચેતી રાખવી જ રી બને છે. 
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 સુર9:ત પાસવડ2 પસંદગી માટેની �ટ0સ અને �ટ.=સ 
આજના ડ ટલયુગમાં ક યટૂર યઝુર માટ ે
લોગઈન આઈડી અન ે પાસવડ જ આપણી 
ઓળખ બની ચૂકી છે, પરંતુ પાસવડની 
ઓળખને હેકસથી બચાવવા માટે તેને યાદ 
રાખવો અને તનેી સુર ાની કાળ  લેવી અ યંત 
જ રી બની છે. આજકાલ સામા ય યિ ત પણ 
ક યટૂર અને માટ ફોનની સરળ 
ઉપલ ધતાના કારણે સતત અને અિવરત રીત ે
ઈ ટરનેટનો ઉપયોગ કરવા લા યો છે. ઈ ટરનેટના વધ ુઉપયોગની સાથે હે કગ અન ે  સાયબર ાઈમનો 
ખતરો પણ વધી ગયો છે. આ કારના ખતરાથી બચવાનો ઉપાય આ બાબતની ગૃતી અને સાવચેતી 
મા  છે. સોિશયલ નેટવ કગ જેવી તમામ કામગીરી માટે લોગઈન આઈડી અને પાસવડ જ રી છે, યારે 
પાસવડની સુર ાની કાળ  રાખી ઉપયોગકતા સ ગ અન ેસચેત તેમજ Smart User બને તે જ રી છે. 
તો ચાલો પાસવડની પસંદગીમાં સાવચેતીના કદમ માંડીએ ..... 
• તમારા પોતાના, વનસાથી કે બાળકોના નામે, ટલેીફોન/મોબાઈલ નંબર, જ મ તારીખ કારના 

પાસવડ ન રાખવાં. કારણ કે આ કારના પાસવડનો સરળતાથી અંદાજ લગાવી શકાય છે. 
• 12345, abcde, abc123, xyz123 કારના પાસવડ ને હેક કરવા સરળ બને છે, જેથી આ 

કારના પાસવડ નો ઉપયોગ ટાળવો. 
• તમારા ઈ-મેઈલ એકાઉ ટ, સોિશયલ એકાઉ ટ, બક એકાઉ ટ વગેરેમાં એકસરખો પાસવડ ન 

રાખો, કારણ કે જો કોઈ એક એકાઉ ટનો પાસવડ હેક થાય તો અ ય એકાઉ ટના પાસવડ પણ 
સરળતાથી મળી શકે, જે મુ કેલી ન તરી શકે છે.  

• શ ય હોય યાં સધુી ડ શનેરીમાં ઉપલ ધ હોય તે કારનો પાસવડ યારે પણ પસંદ ન કરવો, 
કારણ કે હેકસ ચો કસ કારના સૉ ટવેરની મદદથી અ રો, આંકડાઓ થી શ  કરી ડ શનેરીમાં 
ઉપલ ધ હોય તેવા તમામ શ દો તમારા પાસવડ તરીકે અજમાવી શકે છે.  

• પાસવડ તરીકે કૅપીટલ અને મોલ આ ફાબેટ, નંબર અને પેિશયલ કી નંુ કો બીનેશન રાખવંુ 
યો ય રહેશે. 

• યારેય પણ પાસવડ સરળ અને ઓછા અ રનો ન હોવો જોઈએ. પાસવડ જેટલો મુ કેલ અન ે
મોટો હોય તેટલુ ંવધુ સા ં. સામા ય રીતે 14 અ રના પાસવડને વધુ સુરિ ત માનવામાં આવે છે. 
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• પાસવડને યાંય પણ લખીને ન રાખો, કારણ કે જો તે અયો ય યિ તના હાથમાં આવે તો મુ કેલી 
ન તરી શકે છે. 

• તમારો પાસવડ કોઈને પણ ન જણાવો. ઈ-મેઈલ કે SMS વડે પાસવડને કદાપી ન મોકલો. જો 
પાસવડ અ યને જણાવવો જ રી જ હોય તો કામગીરી પૂરી થતાં તેને બદલી નાંખો.  

• સાયબર કાફૅ કે કોઈ બી  ક યટૂર પર કામગીરી પૂરી થયા પછી તમે કરેલ કામગીરીની History ન ે
Delete કરવાનું ભૂલશો નહ . આ માટે વેબ ાઉઝરની Browsing History ને Delete કરવા 
Tools � Internet Option � Browsing History � Delete કારના િવક પનો ઉપયોગ 
કરી શકાય છે.  

• સમયાંતરે પાસવડ બદલવાનું ન ભૂલશો. શ ય હોય તો દર ણ મહીને તમારો પાસવડ બદલી 
નાંખવો યો ય રહેશે. જો આ કામગીરી મુ કેલ લાગતી હોય તો પાસવડમાં એક કે બે અ રનો 
ફેરફાર ચો કસથી કરો. 

• ઘણા ક સામાં ઈ-મેઈલ વડે પાસવડ મોકલવામાં આવે છે. આ કારના પાસવડનો એક વખત 
ઉપયોગ કયા બાદ તેન ેબદલી નાખવો યો ય રહેશે. 

• તમારો પાસવડ હેક ન થાય અને તે મજબૂત પાસવડ છે કે કેમ તે ચકાસવા માટ ે
http://strongpasswordgenerator.com જેવી ઓનલાઈન પાસવડ માટેની વેબસાઈટનો 
ઉપયોગ કરી શકાય. 

• એક કરતાં વધ ુ પાસવડને એક જ જ યાએ સુરિ ત રાખવા માટે http://keepass.info 
વેબસાઈટ પર ઉપલ ધ Keepass નામના ી સૉ ટવેરનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. આ કારના 
સૉ ટવેરમાં યુઝર એક જ મા ટર પાસવડની મદદથી તમામ પાસવડ અને ડેટાને એ સેસ કરી શક ે
છે, તેમાં પાસવડ અને અ ય માિહતીને અલગ અલગ કેટેગરીમાં ટોર કરવાની સુિવધા પણ 
આપવામાં આવી હોય છે. 

• ઓનલાઈન પાસવડ તયૈાર કરવા માટે http://www.onlinepasswordgenerator.com, 
http://freepasswordgenerator.com/ જેવી વેબસાઈટનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. 

• ઈ ટરનેટની િહ ી, કૂકીઝ, ટે પરરી ફાઈલ વગેરેને દૂર કરવા માટે Ccleaner કારનો ો ામ પણ 
ઉપયોગમાં લઈ શકાય. 
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 �ડAટલ લાઈફને સુર9:ત રાખવાની �ટ0સ અને �ટ.=સ 
આજના ડિજટલયુગમાં તમારી લાઈફ સલામત અને સુરિ ત રહે 
તે માટે તમે યા કારની બાબતો યાનમાં રાખો છો ? હાલ ભારત 
િવ વમાં સૌથી વધુ ઈ ટરનેટનો ઉપયોગ કરનાર દેશોમાં બી  મે 
છે. ભારતમાં સાયબર ાઈમનું માણ ચતાજનક કરીતે વધી ર ુ ં
છે. નેશનલ ાઈમ રેકો સ યુરોના આંકડા અનુસાર સાયબર 
ાઈમનું માણ ખા સુ ં વ યું છે. ઈ ફમશન ટે નોલો  એ ટ 

મુજબ જેમાં ક યૂટર ક ેમોબાઈલ કારના ડવાઈસનો એક સાધન તરીક ેકે ટાગટ તરીકે ઉપયોગ કરીન ે
કોઈ પણ કારની િબન કાયદેસરની વૃિ  કરવામાં આવે તેને ‘સાયબર ાઈમ’ કહે છે. ઈ ટરનેટના આ 
યુગમાં ભા યે જ કોઈ યવુાન તેનાથી અિલ ત હશે, ખ  ન ે? દરેક યુઝર મોબાઈલ, ટે લે સ, ક યૂટર, 

લેપટોપ કારના ગેજે સનો ઉપયોગ કરી ર ો છે. ઈ ટરનેટનો અ યવહા  ઉપયોગ વાયરસ, હૅ કગ, 

પાસવડ થે ટ, સાયબર ાઈમ કારની મુ કેલીઓ ન તરી શકે છે. ઉપયોગકતાએ ડિજટલ લાઈફન ે
સલામત અન ેસુરિ ત રાખવા માટે નીચે આપેલ બાબતો યે સ ગ થવાની જ ર છે : 

� આ ફાબેટ, નંબર અન ે િસ બોલના િમ ણ વ પના ઓછામાં ઓછા 8 અ ર સાથેના ગ 

પાસવડની પસંદગી કરો. 
� દરેક યુઝર એકાઉ ટના પાસવડ એકસરખાં ન રાખો, જો એક પાસવડ હેક થશે તો તમામ એકાઉ ટ હૅક 

થવાની શ યતાઓ રહેલી છે. 
� પાસવડને યાદ રાખો, તેને કોઈ પણ મા યમથી શૅર ન કરો કે લખીને પણ ન રાખો. 
� સમયાંતરે પાસવડ બદલતાં રહો. 
� ઈ-મેઈલ, નેટ-બ કગ વગરેેમાં 2- ટેપ વે ર ફકેશન એિ ટવ કરો. 
� લાયસ સ આધા રત એિ ટવાઈરસ ો ામનો ઉપયોગ કરો, તેને િનયિમત અપડેટ કરો અન ેિસ ટમને 

િનયિમત રીતે કેન કરો. 
� ઓપરે ટગ િસ ટમને અપડેટ રાખો, જે ઘણી સમ યાઓને ઉકેલી દેશે. 
� અ યા કે અિવ વાસુ મા યમ પરથી એિ લકેશન ડાઉનલોડ ન કરવામાં આવે તે ઈ છિનય છે. 
� ઓ ફશીયલ એપ ટોર પરથી જ િવિવધ એપને ડાઉનલોડ કરવાનો આ ાહ રાખો. 
� સોિશયલ િમડીયા પર અ યા યિ તની ે ડ ર વે ટ વીકારવાથી તેમજ ચે ટગ કરવાથી ચેતો. 
� સોિશયલ િમ ડયા પર અગંત માિહતી યારેય પણ શૅર ન કરો, જે તમને મુ કેલીમાં મુકી શકે છે. 
� લાયસ સ વઝન સૉ ટવેરનો ઉપયોગ કરવો ઈ છિનય છે. જો કે આજકાલ શાળા અને કૉલેજોમાં 

ઓપનસોસ કારના ી સૉ ટવેરનો ઉપયોગ પણ વધી ર ો છે. 
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 સાયબર હે�કંગ થવાના કારણો અને બચવાના ઉપાયો 
ઈ ટરનેટ પર કોઈ સુરિ ત નથી. થોડા સમય અગાઉ સોિશયલ મી ડયાની સુિવધા આપતી િવ વની સૌથી 
વધુ ઉપયોગમાં લેવાતી ચિલત વેબસાઈટ ફેસબુકના સીઈઓ માક ઝુકરબગનું ફેસબકુ એકાઉ ટ હેક થયુ ં
હોવા સમાચારે િવ વમાં હાહાકાર મચાવી મુ યો હતો. જો સોિશયલ મી ડયાને જ મ આપનારનું જ 
એકાઉ ટ હેક થઈ શકે તો આપણી શંુ િવસાત ? ખ ં ન ે? જો સાવચેતી રાખવામાં ન આવે તો કોઈનું પણ 
એકાઉ ટ સરળતાથી હેક થઈ શકે છે. આજે આખું િવ વ ઓનલાઈન થઈ ગયું છે, યારે ઈ ટરનટેના 
ઉપયોગમાં િવિવધ કારની સાવચેતી રાખવી જ રી બની ગઈ છે. ઈ ટરનેટના યો ય ઉપયોગ અંગેની 

ણકારીના અભાવના કારણે અનકે યુઝસ મુ કેલીમાં મુકાઈ ગયા હોવાના તેમજ િવિવધ કારના સાયબર 
ાઈમ થયા હોવાના સમાચાર િનયિમત રીતે જોવા અને સાંભળવા મળે છે. 

સાયબર હે કગ થવાના કારણોસાયબર હે કગ થવાના કારણોસાયબર હે કગ થવાના કારણોસાયબર હે કગ થવાના કારણો : 
� ઘણાં યુઝસ નામ, મોબાઈલ નંબર, જ મતારીખ તેમજ ડ શનરી વડ કારના સરળ પાસવડ રાખતાં 

હોય છે, જેને સરળતાથી હેક કરી શકાય છે અને ત ેમુ કેલીનું કારણ બન ેછે. 
� ી વાઈફાઈ હેઠળ કોઈ પણ યિ તનું એકાઉ ટ હેક કરી શકાય છે. 
� સોિશયલ મી ડયા પર હેકસ િવિવધ કારની લોભામણી હેરાતવાળી લક મોકલે છે, જેના પર િ લક 

કરવાથી તમારા મોબાઈલ કે ક યટૂરમાં વાઈરસ આવી શકે છે, જે તમારી કામગીરીની રજેરજની 
માિહતી હેકસ સુધી પહ ચાડે છે. 

� ઓનલાઈન શો પગ કરતી વખતે પાસવડ અને ે ડટ કાડ અંગેની માિહતી આપવાથી મુ કેલીમાં મુકાઈ 
શકાય છે. 

� ઘણાં યુઝસ પોતાની અંગત માિહતી સોિશયલ મી ડયા પર શૅર કરે છે, જે નુકશાનકારક નીવડી શકે છે. 
સાયબર હે કગથી બચવાના ઉપાયોસાયબર હે કગથી બચવાના ઉપાયોસાયબર હે કગથી બચવાના ઉપાયોસાયબર હે કગથી બચવાના ઉપાયો : 
� ફેસબુક, ઈ-મેઈલ, િ વટર, બક એકાઉ ટ વગેરે માટ ેએકસરખો પાસવડ ન રાખે છે. 
� પાસવડ ડ શનરી શ દ ન હોવો જોઈએ. 
� આ ફા, યુમરીક અને િસ બોલના િમ ણ સાથેનો ગ પાસવડ સેટ કરો. 
� સોિશયલ મી ડયા પર અગંત માિહતી યારેય પણ હેર ન કરો. 
� સોિશયલ મી ડયા પર જોવા મળતી અ ણી લક પર યારેય પણ િ લક ન કરો. 
� િવ વાસપા  વેબસાઈટ પરથી જ ઓનલાઈન શો પગ કરો. 
� અ યા થળે, સાયબર કાફેમાં કે ી વાઈફાઈ હેઠળ નેટબ કગ, ઓનલાઈન શો પગ કરવાનું ટાળો. 
� એ ોઈડ ફોન માટે પિ લક ચાજરનો ઉપયોગ ન કરવો િહતાવહ છે. 
� એિ ટવાયરસ ો ામને િનયિમત રીતે અપડેટ કરો. 
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 મોબાઈલ મેનસ2 
તમને કદાચ ન ગમે તવેો ન પુછંુ છંુ !!! તમે મોબાઈલ િવના કેટલો સમય ચલાવી શકો ? માથંુ 
ખંજવાળવા લા યા કે શંુ ? 

આજના મોબાઈલ યુગમાં આપ ં વન મોબાઈલમય બની ગયુ ંછંુ, ખ ં ન ે? અ , ત  અન ેસવ  બધા 
મોબાઈલમાં મ ન જોવા મળી ર ાં છે. લોકો મોબાઈલના બંધાણી બની ગયા છે. િવ વમાં અનકે 
જ યાએ મોબાઈલનું વળગણ છોડાવવા માટેના લાસ અન ેસેશન ચાલી ર ાં છે, નવાઈ લાગી ન ે? પણ 
આ બાબત સાચી છે. મોબાઈલ એ આપણા વનનો અમૂ ય િહ સો બની ચૂ યો છે, જો કે અમુક યુઝસ 
માટે તો તે વન જ બની ચૂ યો છે. મોબાઈલ આપણી જ રયાત બની ચૂકી છે, પરંતુ તેનો યવહા  
ઉપયોગ કરવો જ રી છે. તો ચાલો, મોબાઈલની માયા ળમાં મોબાઈલ મેનસના પાઠ ભણવા માટે તયૈાર 
થઈ વ.... 
� મોબાઈલના મેસેજને સાઈલ ટ મોડ પર રાખો, જેથી વારંવાર તેના પર યાન ન ય. 
� મોબાઈલના મેસેજ જોવા માટેની તલપને િનયંિ ત કરવા માટે દવસમાં બેથી ણ વખત ચો કસ 

સમય ન કી કરો અને આ બાબતને અનુસરો. 
� મેસેજથી ચાલી શકે તેમ હોય તો ફોન ન કરવો. 
� હેર થળે મોબાઈલ રસીવ કરવો જ રી હોય તો જ કરવો જોઈએ અને ધીમા અવાજે વાત કરવી 

જોઈએ. 
� હેર થળે મોબાઈલનો ઉપયોગ કરતી વખત ેઆજુબાજુમાં ખલેલ ન પહ ચે તેનું યાન રાખવંુ. 
� ધા મક થળો, હોિ પટલ, શાળા-કૉલેજ, લાઈ ેરી, િસનેમા, સેિમનાર, વકશોપ જેવા થળોએ 

મોબાઈલને પહેલેથી જ સાઈલે ટ ક ેવાઈ ેશન મોડ પર મુકી દેવો જોઈએ. 
� ાઈ વગ કરતી વખતે યારેય પણ મોબાઈલનો ઉપયોગ ન કરવો જોઈએ, જો જ રી જ હોય તો 

વાહન સાઈડમાં ઊભંુ રાખીને જ વાત કરવી િહતાવહ છે. 
� તમે કોઈ મહ વની મી ટગમાં હોય અને વારંવાર ફોનની રગ વાગી રહી છે અન ે તમે ફોન ઉપાડી 

શકતાં નથી તો તુરંત જ ફોન નબંર જોઈન ેSMS કે વોઈસમેલ પર આ બાબતે માિહતી આપો. આ 
કારે જવાબ આપવાથી સામેવાળી યિ ત સમ  જશે કે તમે ફોન ઉપાડી શકો તે િ થિતમાં નથી. 

� મોબાઈલની રગટોન અને તેના વો યુમની પસંદગીમાં પણ યાન રાખવંુ જ રી છે. 
� મોબાઈલની વ યલુ લાઈફ કરતાં રીયલ લાફઈનું મહ વ સમ ને તેના પર ભાર મુકવો. 
 

� � � 
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� Indian National Congress 

 
http://www.inc.in/ 

 
@IndianNationalCongress 

 
@INCIndia 

 connect@inc.in 

 
incindia 

 

� Gujarat Congress 

 
http://www.gujaratcongress.in 

 
@INCGujarat 

 
@INCGujarat 

 gpcc1234@gmail.com 

 

� Rahul Gandhi 

 
@RahulGandhi 

 
@RahulGandhi 

 rahulgandhi 

 

� Congress Sandesh 
          (Official Account for the Announcements by Indian National Congress) 

 
@INCSandesh 
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� Divya Spandana 

 
@ramyaactressofficial 

 
@DivyaSpandana 

 

� Social Media Department - Gujarat 

 
https://incgujarat.in/ 

 
smdgujarat@gmail.com 

 /SMDGujaratCongress 

 9664666350 

 

� Rajeev Satav 

 
www.rajeevsatav.com 

 
@RajeevSatavMP 

 
@SATAVRAJEEV 

 

� Amit Chavda 

 
@amit.chavdamla 

 
@AmitChavdaINC 

 aac_mla@yahoo.com 

 

� Paresh Dhanani 

 
@pareshdhananiofficial 

 
@paresh_dhanani 

 pareshdhanani_mla@yahoo.in 
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