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ુેસાયબર �ાઇમ એટલ � ં? 

ુØસાયબર �ાઇમ એટલે ક���ટર, ઇ�ટરનેટ વા� કોઇ પણ 

ુ ૃસાધન ક� ઇ�ટરનેટ નેટવક�ના ઉપયોગ થી થતી �ના�હત ��િ�. 

	

Ø�ડ�જટલ મા�યમથી છેતરિપ�ડ�, �ય��તગત મા�હતીની ચોર�, 

ખોટ� મા�હતી આપવી અથવા મા�હતીનો નાશ કરવો, 

ઓનલાઇન ધમક� આપવી, બદનામી કરવી 

વગેર� સાયબર �ાઇમમા ંઆવ ેછે. 

ુસાયબર �ાઇમ થવા પાછળ ��ય કારણ:-

Øડર
 
Øલાલચ
 
Øઆળસ 	

ુસાયબર �ાઇમ થવા પાછળ� ંકારણ 



                 

 
સાયબર �ાઇમના �કારો 

ુસાયબર �લ�ગ 

Øકોઈપણ �ય��તને માનિસક ર�તે પર�શાન કરવો 

�મ ક� �તીય શોષણ (sexual abuse), ધમક� આપવી ક� 

ખોટ� ર�તે છબી ખરાબ કરવાનો �યાસ કરવો સાયબર ધમક� હઠ� ળ આવ ેછે. 

હ�� ક�ગ 

ુØહ�� ક�ગ એ એવી પ�િત છે ક� �ના �ારા �નેગાર 

તમાર� પરવાનગી વગર તમાર� �ગત મા�હતી ચોર� લે છે.



                 

 

સોશીયલ િમડીયા સંબંિધત �ોડ

Ø આજકાલ લોકો Social Media નો ઉપયોગ મનોરંજન માટ,ે 

ગપશપ કરવા માટ ેતો કોઇ નવા નવા િમ�ો બનાવવા માટ ેથઇ ર�ો છે. 

Ø Social Media પર અ�ય �યિ�તના નામ ે

Fake �ોફાઇલ બનાવવી �ોફાઇલ પેજ હેક કરવા

Øઅ �ય કોઇ �ય�કતના ફોટો કે િવડીયો િબનઅિધકૃત રીત ેઅપલોડ કરવા

Ø Fake News કે ખોટી અફવા ફેલાવવી



ફાયના�સીયલ �ોડ 

Ø સાયબર ગ�ઠયાઓ અલગ અલગ ટેિ�નકનો ઉપયોગ કરી 

OTP/PIN No./QR Code Scan કરાવી નાણાકીય 

છેતરપ�ડી આચરે છે. 

જોબ �ોડ

Ø નોકરી મેળવવા ઇ�છતા લોકોનો ફોન કે ઇમેલ �વારા 

સંપક� કરીને સાયબર અપરાધીઓ તેમનો િવ�વાસ કેળવીને 

જુદી-જુદી �ોસેસ�ગ ફી ના બહાના હેઠળ પૈસા પડાવીન ે�યિ�તન ે

આ�થક નુકશાન પહ�ચાડવા જેવા ગુનાિહત કૃ�યો આચરતા હોય છે.



ેડ�ટા થ�ટ 

Øકોઇપણ �ય��તનો �ગત, સ�ંથા, �ાઇવટે  કંપની ક� સરકાર� એકમોમાથંી 

ુવબેસાઇટ, કો���ટર, પેન�ાઇવ, ઇમેલ આઇ.ડ�.ના મા�યમથી 

�ડ�જટલ ડ�ટા ચોર�.

�ફશ�ગ

ુ � �Ø�નેગારો ઓર��નલ દખાતી હોય તેવી જ બનાવટ� વબેસાઇટ ક  

પેજ બનાવી કરવામા ંઆવતી છેતરિપ�ડ�. 



ુેઇ-મઇલ ��ફ�ગ

ુØઇ-મેઇલ મારફતે સાયબર ��મીન�સ �ારા બનાવટ� ભળ� ઈ-મેઈલ આઈડ� બનાવીને 

   બનેં તરફ ઈ-મેઈલ મોકલવામા આવ ેછે. �મા બ�કની િવગત બદલાયેલી હોય છે. 



સાયબર �ાઇમ મોડસ ઓપર�ડ� 

� ે � ે ે ેસાયબર ગઠ�યા ફક �ોફાઇલ બનાવી તમન ��ડ ર��વ�ટ મોકલ છ.

(1) Sextor�on (�યુડ િવડ�યો કોલ�ગ �ોડ)

�ે�ડ રી�વે�ટ એ�સે�ટ કરતા સાયબર ગઠીયા ધીમ ેધીમ ેચેટ શ� કરે છે.

િવ�વાસમા ંલઇન ેચેટમા ંસે�સ િવડીયો કોલ માટ ેકહ ેછે.

િવડીયો રેકોડ�ગ એ�લીકેશનથી િવડીયો રેકોડ� કરી નાણાની માંગણી કરે છે. 

ેસાવચતી:- 
ુ ે � ે ેØ�પીયાની �કવણી કરવી નહ� અન આવા �કારની �ોફાઇલની ��ડ ર��વ�ટ એ�સ�ટ કરશો નહ�. 



(2) Instant Loan App Fraud

ઇ��ટ�ટ લોન એપ �વારા વધુ �યાજ દરથી ટુંકા સમયગાળા માટ ેલોન આપવાનુ ંજણાવ ેછે.

આવી એપ ડાઉનલોડ કયા� બાદ ઇ��ટોલેશન સમયે ફોટા તેમજ કો�ટે�ટને એલાઉ કરતા 

તમારો ડેટા મેળવી લે છે.

�યારબાદ તમારા ફોટાનો દુરઉપયોગ કરી બદનામ કરી છેતરપ�ડી આચરે છે. 

ેસાવચતી:- 

ુØઆવી બોગસ એપ ડાઉનલોડ કરવા� ંટાળો. 



(3) Phishing Link (બનાવટી િલ�ક)

સાયબર ગઠીયા ઓરી�નલ જેવી જ બનાવટી વેબસાઇટ બનાવે છે.  

જેની િલ�ક એસ.એમ.એસ.,ઇ-મેઇલ, સોશીયલ િમડીયા �વારા મોકલે છે. 

બે�કની તેમજ પસ�નલ માિહતી આવી બનાવટી િલ�ક �વારા મેળવામાં આવે છે.  

ેસાવચતી:- 
ુØઅ�ણી �લ�ક પર ��લક ન કર� ંજોઈએ. 

Øઆવી �લ�ક ઓપન થઇ �ય તો બે�કની િવગત,પસ�નલ મા�હતી દાખલ કરશો ન�હ.

જે િલ�કને િ�લક કરતા વેબસાઇટ ઓપન થાય છે તે ઓરી�નલ હોતી નથી.  



(4) Vishing Calls (ફેક કોલ) 

સાયબર ગઠીયા ફોન કોલ કરી બનાવટી કમ�ચારી બની િવગતો મેળવ ેછે.

એકાઉ�ટ બંધ થઇ જશે, પેન�ટી લાગશે, એકાઉ�ટ એ�ટીવ કરવા જણાવે છે.  

જેના �વારા માિહતી મેળવી છેતરપ�ડી આચરવામાં આવે છે.  

ુØબે�ક / ફાઇના�સીયલ ઇ��ટ�ટ�ટ / કોઇપણ અિધ�ત સ�ંથા �ાર�ય બે�કની િવગતોૃ

   �વી ક� પાસવડ�, કાડ� �ડટ��સ, સીવીવી, ઓટ�પી ક� િપન માગંતી નથી.

;FJR[TL



ે ે(5) ઓનલાઇન સલ�ગ �લટફોમ� �ોડ 

સાયબર ગઠીયા  ઓનલાઇન સેલ�ગ �લેટફોમ� �વારા ખરીદદાર બને છે. 

�ોડ�ટ ખરીદવા નાણાં ચૂકવવાને બદલે “request money”નો ઉપયોગ કરે છે

તેમના જણા�યા મુજબ કાય�વાહી કરતા નાણાં તેમના એકાઉ�ટમાં જતા રહે છે.  

Øઓનલાઈન �ોડ��સ માટ� નાણાક�ય �યવહારો કરતી વખતે સાવચેત રહો. 

Øહંમેશા યાદ રાખો, પૈસા મેળવવા માટ� તમારો PIN / પાસવડ� �ાયં દાખલ કરવાની જ�ર નથી

;FJR[TL



ે ે6) ���ન શર�ગ એપ ક� ર�મોટ એ�સસ એપ �ોડ

સાયબર ગઠીયા અ�ણી એ�લીકેશન ડાઉનલોડ કરાવી એ�સેસ મેળવે છે.

એ�લીકેશનની િલ�ક એસ.એમ.એસ./�હો�સએપ �વારા મોકલવામાં આવે છે. 

જે િલ�ક ઓરી�નલ િલ�ક જેવી દેખાતી હોય છે પરંતુ તે મા�ક કરેલ હોય છે

Ø�ાર�ય આવી �લ�ક ઓપન કર� એ�લીક�શન ડાઉનલોડ કરવી ન�હ.

;FJR[TL

િલ�ક િ�લક કરતા બનાવટી એ�લીકેશનને ડાઉનલોડ કરવા તરફ દોરી �ય છે. 



(7) ક�ટમર કેર �ોડ

સચ� એ��નનો ઉપયોગ કરી ક�ટમર કેર નંબર મેળવવામાં આવે છે. 

સચ� એ��ન �વારા જે નંબર મળે છે તે સાચા હોતા નથી. 

નાગરીકો આવા નંબર પર કોલ કરે છે અને બે�કની માિહતી આપે છે. 

ુ ુેØસચ� અ��નનો ઉપયોગ કર�ક�ટમર ક�ર નબંર મળવવા� ંટાળ� જોઇએ. 

ે � ે � ેØબ�ક ક કંપનીની ઓર��નલ ઓફ�શીયલ વબસાઇટ પરથી જ ક�ટમર કર નબંર મળવવો જોઇએ. 

;FJR[TL

આવા નંબર પર માિહતી આપતા જ છેતરપ�ડી થાય છે. 



(8) OLX �ોડ

OLX પર ગઠીયાઓ સેલર બની વ�તુની સ�તી �કમંતની એડ મુકે છે.  

OLX પર ગઠીયાઓ બાયર બની �ચા ભાવે વ�તુ ખરીદવા તયાર થાય છે.  

નાણાની ચુકવણી કરવા માટે આમ� મેન બની િવ�વાસમાં લે છે. 

ુ ુØ�થી �બ� �લાકાત ક� ખરાઇ કયા� વગર �કવણી કરવી ન�હ.

ે � �Øખાસ યાદ રાખો ક� �પીયા મળવવા માટ ઓટ�પી, પીન ક પાસવડ�ની જ�ર હોતી નથી. 
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પે રી�વે�ટનો ઉપયોગ કરી નાણાકીય છેતરપ�ડી આચરે છે. 



ુેસાયબર �ાઇમથી બચવા માટ� નાગર�કોન �ચન

ેØપીન ન.ં, ઓ.ટ�.પી., સીવીવી ક� � ુઆર કોડ �વી મા�હતી અ��યા �ય��તન આપશો ન�હ.

ેØ�� લોન, �� ઈ�ટરનટ, �� ગી�ટ �વી લાલચમા ંખરાઇ કયા� વગર અ�ણી �લ�ક ��લક કરશો ન�હ.

� ે ેØસોશીયલ િમડ�યા પર અ��યા �ય��તનો િવડ�યો કોલ ક� ��ડ ર��વ�ટ એ�સ�ટ કરતા પહલ� ા િવચારો. 

ુે ે � � �Øકોરોના વ�સીનશન ર���શન માટ ફોન પર મા�હતી ક �પીયાની �કવણી કરશો નહ�.

ુ ુ ુે ે � � � ે ેØકોઈ કાડ� , સીમ કાડ� વલીડ�ટ�, KYC ર���, ખા� ચા�/બધં/એ�ટ�વ વગર માટ ફોન ક મસજ  

   પર જવાબ આપવાનું ટાળૉ. 

ુુે ે ેØપાસવડ�ન �ર�ીત રાખો, િનયમીત પણ બદલો, વબસાઇટમા ં“h�ps” ખાસ �ઓ.

Øસોશીયલ િમડ�યા પર િમ� બની મા�હતી ક� �પીયાની માગંણી કર� તો આપશો ન�હ.



ચાઇ�ડ પોન��ાફ� (Child Pornography)  

ØSec�on 67B ુ ે�તગ�ત ચાઇ�ડ પોન��ાફ� કા�ની અપરાધ છ.

ુØબાળકોના અ�લીલ િવડ�યો/ફોટો�ાફ સબંધંીત મટ�ર�યલ બનાવ�, 

ુ ે ે �રાખ�, ડાઉનલોડ, અપલોડ અન શર કરવા ક કરાવવા 

ે ે ેતમજ જોવા પણ ગભંીર અપરાધ બન છ.

ે અથવા ની જોગવાઇ છ. ુ ુØપાચં વષ� �ધીની ક�દ �.૧૦ લાખ �ધીના દંડ

ુે ે ેØચાઇ�ડ પોન��ાફ� બાબત �જરાત પોલીસ �ારા નજર રાખવામા ંઆવ છ 

ુે ે ે ેઅન તમની િવ��ધ સ�ત કાય�વા�હ કરવામા ંઆવ છ.



સોશીયલ િમડ�યા િસ�ોર�ટ� (Social Media Security) 

ુ ે ેઆજના �ડ�ટલ �ગમા ંતમામ લોકો સોશીયલ િમડ�યાથી સકંળાયલ છ.

ે ે ેસાયબર ગ�ઠયાઓ આવા �લટફોમ� �ારા છતરપ�ડ� આચર� છ. 

ુ ુે ે�થી સોશીયલ િમડ�યા એકાઉ�ટન િસ�ોર રાખ� �બ જ જ�ર� છ. 

ુ � ે§� ફ�ટર ઓથ�ટ�ક�શનનો ઉપયોગ કરો. 

§�ોફાઇલ લોક રાખો.

ે ે§�ાઇવસી સટ��સ ઇનબલ રાખો. 

ે§પસ�નલ મા�હતી શર કરશો ન�હ.

ુ ેપાસવડ� �િનક અન Z[uI],Z બદલો. 

ેઅ��યા લોકોન િમ� બનાવશો ન�હ.



મોબાઇલ િસ�ોર�ટ� (Mobile Security) 

ે�માટ�  �ડવાઇસમા ંિવિવધ �કારના િસ�ોર�ટ� જોખમો છ

ે � ે� મોબાઇલ ઉપકરણોન અસર કર છ.

ુે ે�થી મોબાઇલન નીચ �જબ િસ�ોર રાખી શકાય 

§પાસવડ� �ોટ��શન 

ે§એ�ટ� વાયરસ સો�ટવર

ુ§અપ-�-ડ�ટ ઓપર�ટ�ગ િસ�ટમ

§િવ�સનીય સોસ� પરથી જ એ��લક�શન ડાઉનલોડ કરવી.

ુ ે§ર���લર બક અપ 

ુ ે§મોબાઇલ �મ થાય તો તમામ એકાઉ�ટના પાસવડ� બદલી લવા જોઇએ.   



ુે�ટ�ટ સાયબર �ાઇમ સલ, સી.આઇ.ડ�. �ાઇમ, �જરાત રા�ય, ગાધંીનગર  

સાયબર �ાઇમ હ�� પલાઇન નબંર ૧૯૩૦

ુ ુØજો કોઇપણ �ય��ત સાથે નાણાક�ય �ોડ થાય તો �રંત જ ૨૪ કલાક કાય�રત �જરાત રા�યના 

  �ટ�ટ સાયબર �ાઇમ સેલ, સી.આઇ.ડ�. �ાઇમના હ�� પલાઇન નબંર પર કોલ કર� ફર�યાદ ન�ધાવી શક� છે. ૧૯૩૦ 

ુ ુØ�જરાત સાયબર �ાઇમ સેલ �રંત જ કાય�વાહ� કર� છે અને તમારા નાણા ંપરત મળ� શક� છે. 

Øતેમજ સાયબર �ાઇમ સબંધંીત ફર�યાદ આપ ઓનલાઇન   પર કર� શકો છો.www.cybercrime.gov.in



સાયબર વોલ�ટ�યર યોજના

Øસાયબર વોલ�ટ�યર બનવા માટ� Na�onal Cyber Crime Repor�ng Portal (NCCRP)  www.cybercrime.gov.in 

પર લોગ ઓન કર� ર����શન કર� શકો છો.  

ુે ેØસાયબર વોલ�ટ�યર યોજના �તગ�ત નીચ �જબ �ણ �કારના સાયબર વોલ�ટ�યર બની શકાય છ. 

	1. Cyber Volunteers for Unlawful Contents
2	 . Cyber Awareness Promotor
3	 . Cyber Expert 

ે ેØએક સાચા નાગર�ક તર�ક� વધતા સાયબર �ાઇમન અટકાવવામા ંમદદ�પ થઇ શક� તવા 

ુે ે ે  સાયબર વોલ�ટ�યરન �જરાત સાયબર �ાઇમ સલ આવકાર� છ. 
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