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माग$द&श$का  
COVID-19 महामार, दर-यान 0हा1सअँप 

वापरकत8, 9ुप ऍड&म=स व 9ुप >नमा$ते यांचे 
कBरता माग$द&श$का 

कोरोना 'हायरस महामार, व संबं0धत लॉकडाउन दर8यान 9:येक 'हा<सअँप वापरकत@ तसेच संबंधीत  !ुप 

ऍड&म(स व !ुप ,नमा/त े(Group Creators/Owners) यांचे क7रता माग/द&श/का व मह=वपूण/ मा@हती | 
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प"रचय: 

स#या&या कोरोना महामार.&या व संबं2धत लॉकडाउन&या काळात सोशल ;म<डयावर चुक?चे मेसेजेस Bफरत आहेत. 
Fयात GामुHयाने IहाJसअँपवर अफवा पसरNवणारे चुक?चे मेसेजेस, फोटोज, िIह<डओज,पोTJस पाठवून, व महामार.ला 
धा;मWक रंग देऊन समाजात अशांतता पसरवून कायदा व सुIयवTथेचा G\न ]नमाWण करणा^या पोTJस सारासार Nवचार 
न करता फॉरवडW के_या जात आहेत. महारा`a सायबर IहाJसअँप या मेसेिजंग bलॅटफॉमW वर.ल सवW dुप सदTय, dुप 
ऍड;मfस, dुप ]नमाWते (Creators/Owners) यांचे कhरता खाल.ल मागWद;शWका Gसाhरत करत आहे व Fयातील ठळक 
मुkदे खाल.ल Gमाणे आहेत . 
 
तु(ह* ,हा.सअँप 2ुपचे सद5य असाल तर हे करावे: 
 
● चुक?&या /खोJया बातmया,kवेष ]नमाWण कo शकणार. भाषणे व अशा Gकारची माqहती dुपवर पोTट कo नये.  

● आप_या dुपमधील जर अfय कोणी सदTयाने अशी माqहती Fया dुपवर पाठNवल. तर ती आपण अजून पुढे 
कोणालाह. पाठवू नये.  

● आपण dुपवर कोणतीह. पोTट टाक_यास व Fयावर dुप ऍड;मन Bकंवा अfय dुप सदTयांनी आsेप घेत_यास 
ताFकाळ सदर पोTट Fया dुपवoन व आप_या मोबाईल फोनवoन सुkधा  काढून (Delete) टाकावी.  

● तुmहाला ;मळणा^या बातमीचा vोत व Fयाची सFयता पडताळूनच ती बातमी आव\यक वाट_यासच फॉरवडW 
करावी.तसेच dुप वर येणारे िIह<डओ, मेमे यांचा उkदेश समजवून घेऊनच पुढे पाठवावे. 

● जर आपण सदTय असणा^या dुपवर काह. खोट./चुक?ची, आsेपाहW बातमी, िIह<डओज , मेमे Bकंवा पोTJस येत 
असतील क? wयामुळे जातीय Bकंवा धा;मWक तणाव ]नमाWण होऊ शकतात, अशा पोTJसबkदल सदर dुप ऍड;मनला 
सांगून तुmह.  नजीक&या पोल.स Tटेशन म#ये तxार दाखल कo शकता तसेच Fयाची माqहती 
www.cybercrime.gov.in या संकेतTथळावर (Website ) पण देऊ शकता. 

● कोणFयाह. धमW, समुदाय Nवykध qहसंक, अ\ल.ल, भडकावू व तेढ ]नमाWण होईल असे साqहFय, पोTJस, Nव<डओ, 

मेमे, कोणFयाह. dुप वर Bकंवा वयिzतकपणे सुkधा शअेर कo नये, तसेच तुम&या मोबाईलम#ये पण Tटोअर कo 
नका. 

  
तु(ह* 2ुप ऍड<मन, 2ुप ?नमा@ते (Creator/Owner) असाल तर काय करावे? 
 
● dुप Tथापन करताना GFयेक dुप सदTय (Member) हा एक जबाबदार व Nव\वासाहW Iयzती आहे याची खा|ी 

कoनच Fयाला Bकंवा ]तला dुपम#ये सामील करावे.  

● dुपमधील सवW सदTयांना dुप ]नमाWण करायचा उkदेश व dुपची ]नयमावल. समजावून सांगावी. 
● सवW dुप सदTयांना सूचना kया Bक,  जर कोणी dुप सदTयाने सदर dुपवर काह. आsेपाहW पोTJस,मेसेजेस, 

Nव<डओ, मेमे, Bकंवा तFसम Share के_यास, Fया सदTयाला ताFकाळ Fया dुपमधून काढून टाक}यात येईल'.   

● dुपवर शअेर होणा^या पोTJसचे ]नय;मतपणे पर.sण करा.  

● पhरिTथती अनुसार गरज पड_यास dुप सेqटगं बदलून only admin असे करावे. जेणे कoन अनाव\यक मेसेज 
dुपवर टाळता येतील.  

● जर काह. सदTय सूचना देऊनसुkधा आsेपाहW पोTJस टाकत असतील तर Fयांची तxार नजीक&या पोल.स 
ठा}यात करा. 
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प"रणाम 

आ"ेपाह' पो*+स टाकणारे 1ुप सद*य(group members) ,1ुप ऍड7म9स व 1ुप ;नमा'ते (Creators/owners ) यां@यावर खालCल 
कायDयांDवारे कारवाई होऊ शकते: 
 
भारतीय दंड सं0हता, १८६० कलम १५३(अ) व कलम १५३ (ब): अंतग'त अशा JयKतीस तीन वषा'पयNत@या कारावासाची,Pकंवा 
QJयदंडाची Pकंवा दो9हC 7श"ा होतील. 
भारतीय दंड सं0हता, १८६० कलम १८८ अंतग'त अशा JयKतीस सहा मSह9यापयNत असू शकेल इतKया कालावधी@या साWया 
कारावासाची Pकंवा एक हजार Zपये होऊ शकेल इतKया QJयदंडाची Pकंवा दो9हC 7श"ा होतील. 
भारतीय दंड सं0हता, १८६० कलम २९५(अ) अंतग'त अशा JयKतीस तीन वषा'पयNत@या कोण[याSह कारावासाची 7श"ा Pकंवा 
QJयदंडाची Pकंवा दो9हC 7श"ा होऊ शकतील.   

भारतीय दंड सं0हता, १८६० कलम ५०५ अंतग'त जर कोणी एखादे \वधान, अफवा Pकंवा वृ̀  a7सDध करCल व [यामुळे एखाDया 
भागामWये Pकंवा जनतेमWये भीती ;नमा'ण करdयाचा उDदेश असेल तर [या JयKतीस तीन वषा'पयNत@या  मुदती@या 
कारावासाची 7श"ा Pकंवा QJयदंडाची Pकंवा दो9हC 7श"ा होऊ शकतील. 
 
मा0हती व तंBCान कायदा, २००० कलम 66 क  अंतग'त,  एखाDया JयKती@या इलेKfॉ;नक *वा"रC, पासवड'  Pकंवा कोण[याहC  
वै7शi+याचा गैरवापर केला असेल तर [यास तीन वषा'पयNत@या मुदती@या कोण[याहC कारावासाची 7श"ा Pकंवा Zपये एक लाख 
QJयदंडाची Pकंवा दो9हC 7श"ा होऊ शकतील. 

मा0हती व तंBCान कायदा २००० कलम 66 ड:   जर कोणी  संगणक aणालCचा  इंटरनेटवर तोतयाjगरC करdयासाठl वापर 
केmयास अशा JयKतीस तीन वषा'पयNत@या मुदती@या कोण[याहC कारावासाची 7श"ा Pकंवा Zपये एक लाख QJयदंडाची Pकंवा 
दो9हC 7श"ा होऊ शकतील. 
मा0हती व तंBCान कायदा २००० कलम 66 फ अंतग'त जर कोणी असे \वधान ,Pकंवा पो*+स ,मेसेजेस पाठवून दहशत 
;नमा'ण करेल व [यामुळे भारता@या साव'भौम[वाला व *वाय`ेला धोका ;नमा'ण करdयास कारणीभूत ठo शकेल तर या 
कलमांतग'त आज9म कारावासाची 7श"ा होऊ शकते. 
 
आपHी IयवJथापन कायदा २००५ कलम ५४: जर कोणीहC JयKती एखाDया आप`ी@या तीpतेबाबत काहC अफवा Pकंवा चुकrची 
माSहती Pकंवा खोडसाळ \वधान करत असmयास अशा JयKतीस एक वषा'पयNत@या कोण[याहC कारावासाची 7श"ा होऊ शकते. 
 
महाराMN पोPलस अQधSनयम, १९५१  कलम ६८: एखाDया पोलCस अjधकाsयाने महाराif पोलCस अjध;नयम १९५१ मWये नमूद 
[याचे कत'Jयांपैकr कोणतेहC कत'Jय पार पाडताना Sदलेmया वाजवी आदेशांचे पालन करणे हे सव' JयKतींवर बंधन कारक 
असेल. 
 
फौजदारV WXYया सं0हते[या १९७३ कलम १४४(१)आ]ण१४४(३), जेथे िजmहा दंडाjधकाsया@या,उप\वभागीय दंडाjधकाsया@या, Pकंवा 
राyय शासनाने या संबंjधत खास अjधकार aदान केलेmया अ9य कोण[याहC काय'कारC दंडाjधकाsया@या मते या कलमाखालC 
काय'वाहC करdयास पुरेसे कारण असेल अशा दंडाjधकाsयास वाटले तर, असा दंडाjधकारC [या aकरणा@या मह[वा@या तzयांचे 
;नवेदन असलेला एक लेखी आदेश(संचारबंदC ,इ[यादC) काढून बजावू शकतॊ.                    
    
             महाराif सायबर सव' नाग~रकांना \वनंती करते Pक, कोणतेहV आ^ेपाह_ संदेश, िIहbडओज, फोटोज, मेमे  शेअर, अथवा 
फॉरवड_, कf नये. या प~रि*थतीत जे कोणी अफवा, खोटC माSहती, व धा7म'क तणाव वाढतील अशा पो*+स, टाकतील व 

अशांतता ;नमा'ण करdयाचा aय[न करतील अशा a[येक JयKती \वoDध कायदेशीर कारवाई करdयाचा पोलCसांना अjधकार आहे. 

 
सुरh^त राहा. घरV राहा. खोkया बातlया आ]ण mवेषयुoत भाषणां[या Iहायरस पासून दरू रहा. 


