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सोशल िमिडयातील फेक यजू 
ओळख याची जबाबदारी येकाची 

- अ पर पोलीस अधी क अ य शदे  
नांदेड, िद. 1 :- िविवध सोशल िमिडयाचा वापर करीत असतांना या या फाय ाबरोबरच याचे तोटे 

ल ात घेऊन खरी व खोटी मािहती ओळख याची जबाबदारी आता येक जाग क नागिरकांची बनली आहे, 
असे ितपादन भारतीय पोलीस सेवेतील अ पर पोलीस अधी क अ य शदे यांनी केले आहे.  

पोलीस अधी क काय लय व िज हा मािहती काय लय नांदेड यां या संयु त िव माने "फेक यजू 
पिरणाम आिण द ता" या िवषयावर पोलीस अधी क काय लयातील चतन हॉल येथे आयोिजत कायशाळेत 
अ पर पोलीस अधी क ी. शदे बोलत होते. यावेळी गहृ पोलीस उपअधी क ए. जी. खान, िज हा मािहती 
अिधकारी अिनल आलरूकर, सायबर सेलचे पोलीस िनरी क राज  सहाणे, जनसंपक अिधकारी तथा पोलीस 
िनरी क अशोक लाटकर यांची मुख उप थती होती. 

अ पर पोलीस अधी क ी. शदे पुढे हणाले, ट िमिडयाबरोबर सोशल मा यमां ारे मािहतीची 
देवाण-घेवाण वाढली आहे. यातनू आपले जीवन सोई कर झाले असले, तरी खो ा मािहतीतनू कुठलीही ददुवी 
घटना होणार नाही याची जबाबदारी ओळखनू य न करणे आव यक झाले आहे. फेसबकु व हॉट अपवरील 
मािहतीची स यता पडताळणी करणे मह वाचे आहे. िमिडया येक घरात पोहचत आहे. समाज मा यम 

बोधनात िमिडयाचा मह वाचा सहभाग आहे. समाज मा यमावरील कोण याही मािहतीची खा ी के यािशवाय 
ती पुढे फारवड क  नये, असे आवाहन ही यांनी यावेळी केले.     

गहृ पोलीस उपअधी क ी. खान हणाले की, खो ा बातमीतनू समाजात दरी िनम ण होते. समाजात 
वाईट घटना घडणार नाहीत यासाठी समाज बोधन आव यक आहे. मा  समाज मा यमा ारे चांगला संदेश 
नागिरकांपयत पोहचला पािहजे. नागिरकांनी काय ाचे पालन करणे आव यक अस याचेही यांनी सांिगतले.   

सायबर क ाचे पोलीस िनरी क ी. सहाणे यांनी फेक यजूबाबत सिव तर िववेचन करतांना सांिगतले 
की, समाज मा यमा ारे फेक यजू सारीत के या जात असनू यामळेु समाजात अफवा पसरिव या जात 
आहेत. समाज मा यमाचा गैरवापर थांबिव यासाठी यापक य न केले जात आहेत. खोटे संदेश, फोटो, 

हडीओ तयार क न अंध ेला व समाज िवघातक घटनांना पाठबळ िदले जात आहे. यासाठी सामािजक िहत 
ल ात घेऊन संदेशाची स यता पडताळूनच तो पुढे पाठवावा. समाज मा यम वापराबाबत अिभ य ती वातं य 
असेल तरी यातनू वाईट गो टी समाजात पसरले जाणार नाहीत याची खा ी करावी. सार मा यमांनी सामािजक 
दृ टीकोनातनू यािवषयी जनजागरण करावे. स या लहान मलेु पळिवणारी कुठलेही टोळी कायरत नसनू अशा 
खो ा बातमीवर िव वास ठेवू नका, असेही आवाहन यावेळी कर यात आले.  

यावेळी मा यम ितिनध नी फेक यजू कशा तयार के या जातात याचा वापर कशा केला जातो, या 
कशा ओळख या पािहजेत याबाबत संवाद साधला. यािवषयी शंका समाधान  कर यात आले. या कायशाळेस 

सार मा यमातील ितिनधी मो ा सं येने उप थत होते.     
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