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સારાાંિ (Abstract) પ્રસ્તતુ અભ્માવ ઈંટયનેટન ઉમગ કયતા,ં ઓનરાઈન યશતેા,ં જુદી-જુદી 

વશળમર નેટલર્કિંગ એપ્વન ઉમગ કયતા સ્ત્રીઓ અને રુુને રક્ષભા ં યાખીને કયલાભા ં

આવ્મા છે. આ અભ્માવ ગગુર પભમના ંભાધ્મભથી કયલાભા ંઆવ્મ છે. વશળમર નેટલર્કિંગની 

અવય અંગેનુ ંએક ગગુર પભમ તૈમાય કયલાભા ંઆવ્યુ,ં ત્માયફાદ પેવબકુ અને લટ્વએ દ્વાયા 

ગગુરપભમ અનેક રકને ભકરલાભા ં આવ્યુ,ં જેભા ં ૩૦ સ્ત્રીઓ અને ૫૩ રુુ એ ભાર્શતી 

આેર છે. એભ કુર ૮૩ ઉત્તયદાતાઓન વભાલેળ કયેર છે. વશળમર નેટલર્કિંગ એપ્વન 

ઉમગ કયલા ાછન શતે ુ શુ ં છે? વ્મક્તતગત જીલન, વાભાજજક વફંધં, જાશયે-જીલનભા,ં 

ભાનલ-આયગ્મ ય વશળમર નેટલર્કિંગ એપ્વની અવય કેલી છે? તે તાવવુ.ં શત-ત્નીના ં

વફંધં ફે્રન્ડરી ફન્મા છે. ઓનરાઈન ળીંગભા ંલધાય. દુય કે શલદેળભા ંયશતેા ંવફંધંી/શભત્રન 

વંકમ વશરે ફન્મ છે. ફાક ગેભભા ંવ્મસ્ત યશ ેછે. 
ચાવીરૂપ િબ્દો - સ્ભાટમપન, ઈન્ટયનેટ, એપ્વ 

પ્રસ્તાવના – 

વશળમર નેટલર્કિંગ એ દુશનમાને ખફુ જ નાની ફનાલી દીધી છે. દુશનમાના ંદયેક રક 

કઈ ને કઈ શતેથુી વતત વશળમર નેટલર્કિંગ ન ઉમગ કયતા શમ જ છે. મખુ્મત્લે ર્યલાય, 

શભત્રના ંવંકમભા ંયશલેા ભાટે, નલા ંશભત્ર ફનાલલા ભાટે, અગત્મની ભાર્શતી આલા કે ભેલલા 

ભાટે, વભમ વાય કયલા ભાટે વશળમર નેટલર્કિંગની અનેક એપ્વ અને લેફવાઈટ્વન ઉમગ 

કયલાભા ં આલે છે. એટલુ ં જ નર્શ, વશળમર નેટલર્કિંગ ઓનરાઈન ભાર્શતી વચંાય કયલાની 

સશુલધા યૂી ાડ ેછે. તેભજ અજાણ્મા રક વાથેન વંકમ ણ વય ફન્મ છે. 
અભ્યાસ પદ્ધશત – 

પ્રસ્તતુ અભ્માવ ઈંટયનેટન ઉમગ કયતા,ં ઓનરાઈન યશતેા,ં જુદી-જુદી વશળમર 

નેટલર્કિંગ એપ્વન ઉમગ કયતા સ્ત્રીઓ અને રુુને રક્ષભા ંયાખીને કયલાભા ંઆવ્મા છે. આ 

અભ્માવ ગગુર પભમના ંભાધ્મભથી કયલાભા ંઆવ્મ છે. વશળમર નેટલર્કિંગની અવય અંગેનુ ં

એક ગગુર પભમ તૈમાય કયલાભા ં આવ્યુ,ં ત્માયફાદ પેવબકુ અને લટ્વએ દ્વાયા ગગુરપભમ 
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અનેક રકને ભકરલાભા ંઆવ્યુ,ં જેભા ં૩૦ સ્ત્રીઓ અને ૫૩ રુુ એ ભાર્શતી આેર છે. એભ 

કુર ૮૩ ઉત્તયદાતાઓન વભાલેળ કયેર છે. 
સોશિય નેટવર્કિંગ એટે શુાં? – 

ઈન્ટયનેટ ટેકનરજી અક્સ્તત્લભા ંઆલી ત્માયફાદ “વશળમર નેટલર્કિંગ” કે “વશળમર 

ભીર્ડમા” ળબ્દ લધ ુપ્રચલરત ફન્મ. વશળમર ભીર્ડમાની વો પ્રથભ વ્માખ્મા એન્રને કેલ્ેન અને 

શભળેર શઇેન્રેઇન નાભના ંફે શનષ્ણાત એ આી શતી.તેઓ જણાલે છે તેભ, “વશળમર ભીર્ડમા 

એટરે ટેતનરજીના ંામા ય ભજબતુ યીતે ખડી યશરેી લૈચાર્યક ઈભાયત કે જે વભાજના ંરક 

લચ્ચેનુ ંઅંતય ઘટાડીને દુશનમાને લૈચાર્યક યીતે નજીક રાલલાનુ ંકાભ કયે છે.” 

“વમશુ ભાધ્મભન યલુાન યન પ્રબાલ” સુ્તકભા ં ડૉ.બાગ્મશ્રી યાજતુ વમશુ 

ભાધ્મભની વ્માખ્મા આ યીતે જણાલે છે, “વમશુ ભાધ્મભભા ંમાશંત્રક ટેકનરજી ભશત્લની છે. તે 

દયેક વમશુના રકને યસ્ય એકફીજા વાથે વાકંે છે. તેના ંદ્વાયા વદેંળાઓ, ભાર્શતીની આ-

રે ખફુ જ ઝડથી, વ્માક પ્રભાણભા ંવતત થતી જલા ભે છે. તેન શતે ુરક ય એ યીતે 

પ્રબાલ ાડલાન શમ છે કે જેથી રક લધ ુપ્રભાણભા ંભાધ્મભન વ્મલશાયભા ં ઉમગ કયી 

ળકે.” 

પ્રાચીન વભમભા ં જમાયે પ્રત્મામન ભાટેના ભાધ્મભન અબાલ શત, ત્માયથી 'રક-

ભાધ્મભ' અક્સ્તત્લભા ંશતા. રક-ભાધ્મભ ની ળરૂઆત કણે અન ેક્યાયે કયી તે કશવે ુ ંમશુ્કેર છે, 

યંત ુજ્માયથી ભાનલ-વભાજ અક્સ્તત્લ ભા ંછે ત્માયથી રક-ભાધ્મભ અક્સ્તત્લ ધયાલતા શતા. 

રક-ડામયા, રક-ગીત, કઠ-તૂી, રક-નતૃ્મ, બલાઈ લગેયે રક-ભાધ્મભ છે. ત્માયફાદ 

વભમ જતા મરુ્િત ભાધ્મભ (Print Media) ન ઉદ્દબલ થમ. 

મરુ્િત ભાધ્મભ ની ળરૂઆત જ્માયથી આર્દભાનલ ે તેની ગપુા ભા ં લચત્ર કે પ્રશતકન ે

પ્રાથશભક દયલાની ળરૂઆત કયી ત્માય થી કશી ળકામ. યંત ુકાગ ય છાકાભની ટેકનરજી 

ચીનથી ળરુ થઇ શતી. ત્માયફાદ જાાનથી ળરુ થઇ. અંત ે શપ્રન્ટીંગ પ્રેવ દ્વાયા છાકાભની 

ળરૂઆત ૧૯ ભી વદીના આયંબે થઇ શલાનુ ંભાનલાભા ંઆલ ેછે. ૧૯ ભી વદી ના ંઅંત સધુીભા ં

ત કેટરાક મતં્રન આશલષ્કાય થમ અન ેઆજે ઝડી શપ્રન્ટ કમ્યટુય અન ે શપ્રન્ટય દ્વાયા ભેલી 

ળકામ છે. 
જેભ-જેભ ટેકનરજીન શલકાવ થત ગમ, તેભ શલજાણુ-ંભાધ્મભન ઉદ્દબલ-શલકાવ થત 

ગમ. યેર્ડમ, ટેરીશલઝન, ચરલચત્ર, ઈન્ટયનેટ લગેયે શલજાણુ-ંભાધ્મભ છે. 

૧૯ ભી વદી ભા ંયેડીમાન ઉદ્દબલ થમ. લાસ્તલભા ંયેર્ડમાની ળધ ૧૮૧૫ થી થામ છે. 

ઇટારીના એક એન્જીનીમય ગગુ્રીમ ભાકોની એ યેર્ડમ ટેરીગ્રાપીથી જ્માયે શરે વદેંળ 

પ્રવાર્યત કમો. યેર્ડમ ય ભાનલીન શરેીલાય અલાજ ઈ.વ. ૧૯૦૬ ભા ંવાબંલાભા ંઆવ્મ. 

બાયતભા ંયેર્ડમ પ્રવાયણ ઈ.વ. ૧૯૨૬ ભા ંળરૂ થયુ.ં 
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ટેરીશલઝન ન આશલબામલન ેભાત્ર ૧૦૦ લમ થમા છે. ૧૮૯૦ ભા ંભાત્ર તસ્લીય પ્રવાર્યત 

કયલાની ટેકનીકન શલકાવ થમ શત અને ૧૯૩૦ ભા ં લિટનભા ં ટેરીશલઝન એક ઘયેલુ ંફની 

ચકુ્ુ ંશતુ.ં જ કે શલશ્વનુ ંશલેુ ં શનમશભત ટેરીશલઝન પ્રવાયણ વાલમજશનક સ્લરૂભા ં૧૯૩૬ ભા ં

થયુ ં શતુ.ં તસ્લીયને પ્રબાલળાી યીતે પ્રવાર્યત કયનાય શલેુ ં ઉકયણ ૧૯૨૫ ભા ં

જે.એર.ફેચાડે ફનાવ્યુ ંશતુ.ં બાયતભા ંપ્રથભ પ્રામલગક ટેરીશલઝન કેન્િનુ ંઉદ્દઘાટન ૧૫-૦૯-

૧૯૫૯ ભા ંદેળના પ્રથભ યાષ્રશત ડૉ.યાજેન્િ પ્રવાદના શસ્ત ેથયુ ંશતુ.ં 
લ્યશુભએય બાઈઓનુ ંનાભ ણ પ્રાયમ્મ્બક પ્રમત્નભા ંગણનાાત્ર છે. તેઓએ ર્પલ્ભન ે

વ્મલવામના રૂભા ંવો પ્રથભ ળરૂઆત કયી. ૨૮-૧૨-૧૮૯૫ ભા ંતેઓએ ેર્યવભા ંપ્રથભ ર્પલ્ભ 

પ્રદશળિત કયી શતી. જમાયે જાનેવ ભેરીવે ઈ.વ. ૧૮૯૭ ભા ં ેયીવ નજીક દુશનમાભા ં પ્રથભ 

સ્ટુર્ડમની સ્થાના કયી શતી અન ેતે સ્ટુર્ડમનુ ંનાભ ૈથેગાયભેન્ટે શતુ.ં 

અભેર્યકાભા ં શલરકામ્વ ેએ 'શરીવડુ' ને જન્ભ આપ્મ. તેભણ ે૧૯૦૨ ભા ં૧૨૦ એકય 

જભીન ખયીદી અન ે તેનુ ં પ્રટીંગ કયી તે જગ્માનુ ં નાભ 'શરીવડુ' યાખ્યુ ં શતુ.ં અભેર્યકાભા ં

એડલીન ટમ યે ઈ.વ. ૧૯૦૩ ભા ં શવનેભાને એકદભ નલી ર્દળા પ્રદાન કયી. બાયતભા ંશરે 

ર્પલ્ભ ળ ૭-૭-૧૮૯૬ ભા ંથમ શત. ફ્રાન્વના ફે બાઈઓ ઓગસ્ટ લભુટે અન ેઓગસ્ટ લઇુવ એ 

આ પ્રથભ ળ કમો શત. જે.એવ.ભદન એ ૧૯૦૭ ભા ંકરકત્તા ભા ંપ્રથભ શવનેભાઘય ફનાવ્યુ,ં 

જેનુ ંનાભ 'એલ્પીનટન શતચય શલ્વ' શતુ.ં દાદાવાશફે પાકે બાયતીમ ર્પલ્ભના આધ્મસ્થાક 

તયીકે ઓખામ છે. તેભણ ે૩-૫-૧૯૧૩ ના ં યજ 'યાજા શર્યશ્ચિં' નાભની પ્રથભ પીચય ર્પલ્ભ 

ફનાલી શતી, જે મ ૂગંી ર્પલ્ભ શતી, ત્માયફાદ નલી-નલી ર્પલ્ભ ન શવરશવર ળરૂ થમ શત. 
ભાર્શતી અન ે પ્રવાયણ ના ં શલજાણુ ં ભાધ્મભ ભા ં નલીનતભ ક્ાશંત ઉબી કયલાનુ ં કામમ 

કયનાય ઈન્ટયનેટ નેટલકીગ છે. ઈન્ટયનેટ ખદુ ત ેકઈ સ્લતતં્ર રૂભા ંતાનુ ંકઈ સ્થાન 

નથી. યંત ુઆ કમ્પ્યટુય અન ે ટેરીપન ની વ્મલક્સ્થત ગઢ-ફધંન છે. એક યચક લૈજ્ઞાશનક 

'તતં્ર નુ ંજાદુ' છે. તેન ે કેટરાક રક 'લલ્ડમ લાઈડ લેફ' (શલશ્વ વ્માી તયંગ-) કશ ે છે. યંત ુ

ઈન્ટયનેટ ના ંતજજ્ઞ તેની વાથ ેવશભત નથી. જ કે તેન ેવાઈફય પ્રેવ, ધ નેટ, સુય શાઈલ ે

લગેયે નાભથી ઓખલાભા ંઆલ ેછે. 

ઈન્ટયનેટ ન શલકાવ અન ેઉદ્દબલ વયંતુત યાજ્મ અભેર્યકાની યાષ્રીમ શલકાવ એકેડભી 

દ્વાયા ઈ.વ. ૧૯૯૦ ભા ંકમો. જ કે, તેન જન્ભ ઈ.વ. ૧૯૬૯ ભા ંથમ એવુ ંભાનલાભા ંઆલ ેછે. 

કેરીપનીમાના શલદ્યાથી લરમનાડો કુરીનયાક દ્વાયા સચુના નુ ંઆદાન-પ્રદાન ભા ંનેટલકમનુ ંકાભ 

થયુ ં શતુ ં કે જે અભેર્યકન સકુ્ષમ એજન્વી દ્વાયા કયલાભા ં આવ્યુ ં શતુ ં જે આજે શલશલધ ખાનગી 

કંનીઓ ના ંશાથભા ંચાર ેછે કે જે વભગ્ર શલશ્વના નાના ગાભ સધુી આ વેલા ઝડથી આગ 

લધી યશી છે. 
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પેવબકુ, લટ્વએ, જી-ભેઈર, ગગુર+, શાઈક, રાઈન, ઓયકુટ, લાઈફય, ભામસ્ેવ 

લગેયે વશળમર ભીર્ડમાના ભાધ્મભ છે. કઇણ વ્મક્તત ઘયફેઠા ં ઈન્ટયનેટ ય જુદા-જુદા 

ભાધ્મભ દ્વાયા દૈશનક વ્મલશાય કયી શજાય-રાખની વખં્માના ં રક સધુી તાના શલચાય, 

અલબપ્રામ, સચૂન, ભાર્શતીન પ્રચાય-પ્રવાય કયી ળકે છે. 

વમશૂ-ભાધ્મભ ને ફ ેશલબાગ ભા ંલશચેી ળકામ છે :- 

૧. મરુ્િત ભાધ્મભ (Print Media) 

૨. શલજાણુ ંભાધ્મભ (Electronic Media) 

 મરુ્િત ભાધ્મભ ભા ં મખુ્મત્લે વભાચાયત્ર, વાભશમક, સુ્તક તેભજ અન્મ મરુ્િત 

ભાધ્મભ જેલા કે, પ્રવાય શત્રકાઓ, ફેનય, સ્ટય, ફડમ, ચાનીમા લગેયેન વભાલેળ થામ છે. 

જમાયે શલજાણુ ં ભાધ્મભ ભા ં યેર્ડમ, ટેરીશલઝન, ર્પલ્ભ, ઈન્ટયનેટ, શલડીમ-પન, રેટ, 

ટેરીપન, સ્ભાટમપન લગેયે ન વભાલેળ થામ છે. 

મરુ્િત ભાધ્મભ વદંબે જઈએ ત ખ્માર આલળ ેકે, શળલક્ષત રક તેન ઉમગ કયે છે 

તેઓન ેજ આ ભાધ્મભ ની પ્રત્મક્ષ કે યક્ષ અવય થામ છે, જેઓ અશળલક્ષત છે, તેઓન ેઆ 

ભાધ્મભ ની અવય સ્ળમતી ણ નથી. જમાયે શલજાણુ ંભાધ્મભ ભા ંઆનાથી ઉરટંુ છે. 

શલજાણુ ંભાધ્મભ ભા ંિશ્મ અન ેશ્રાવ્મ એભ ફન્નેન વભાલેળ થત શલાથી આ ભાધ્મભ 

ની અવય ભાત્ર શળલક્ષત ઉય જ નશી યંત ુશલળા વખં્માના અશળલક્ષત રકન ેણ આ ભાધ્મભ 

સ્ળે છે. 
એપ્ીકેિન્સ – 

એપ્રીકેળન્વ ને ‘એપ્વ’ તયીકે ણ ઓખલાભા ં આલે છે. તે મખુ્મત્લે જુદા-જુદા 

સ્ભાટમપનભા ંયઝુવમ દ્વાયા ડાઉનરડ કયલાભા ંઆલે છે. એપ્વ ને એક પ્રકાયન વફ્ટલેય પ્રગ્રાભ 

ગણાલી ળકામ કે જેભા ંઅરગ-અરગ પીચવમ આલેરા શમ છે. ઘણી એપ્વ દ્વાયા ચટે્વ, કલરિંગ, 

ઓર્ડમ કે લીર્ડમ કર કયી ળકામ ઉયાતં ભાર્શતી કી-ેસ્ટ કે ળેય ણ કયી ળકામ. શલે ત 

અનેક અલનલી એપ્વ દ્વાયા ભટાબાગના ંકાભ વય ફની ગમા છે. જેભ કે, ઓનરાઈન ફીર  ે

કયવુ,ં ભની રાન્વપય, ઓનરાઈન શવનેભા ટીકીટ બરુ્કિંગ, યેર ટીકીટ બરુ્કિંગ, ઓનરાઈન ખયીદી 

ણ ળક્ય અને વય થયુ ંછે. 
સોશિય નેટવર્કિંગની મહત્વની એપ્સ – 

 ફેસબકુ :- 

પેવબકુ એ એક ઓનરાઈન વશળમર નેટલકીગ વેલા છે. જેની ળરૂઆત ૪ પેબ્રઆુયી 

૨૦૦૪ ભા ં ભાકમ ઝુકયફગમ દ્વાયા કયલાભા ં આલી શતી. ઉયાતં Eduardo Serverin, Andrew 

Mccllo, Dustin Moskovitz, Chris Hughes લગેયે ના ંનાભ ણ તેના સ્થાક તયીકે વકંામેરા 

છે. બાયત ભા ંપેવબકુન પ્રલેળ ૨૦૦૫ થી થમ છે. 
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આજે પેવબકુભા ંખાત ુ ંફનાલલા ભાટે ઓછાભા ંઓછી ૧૩ લમની ઉંભય ધયાલતી શમ તે 

જરૂયી ફન ે છે. પ્રાયંલબક વભમે જમાયે પેવબકુભા ં જેનુ ં નાભ Face Mash તે વર્ક્મ કયલાભા ં

આવ્યુ ંશતુ.ં ત્માયે તેની વાથ ે૪૫૦ રક જડામા શતા. યંત ુઆજે તેની વખં્મા લધી ને ૧.૧૫ 

લફલરમન (ભાચમ-૨૦૧૩) થઇ ચકુી છે. આભ, તે પ્રત્મામન ની ભશત્લની વેલા ફની ગઈ છે. 
 વોટ્સએપ :- 

લટ્વએ ની ળરૂઆતભા ં કેરીપનીમા ભા ં અભેર્યકી નાગર્યક Brin Acton અન ે

Unrainian Jan Koum આ ફન્ન ેદ્વાયા કયલાભા ંઆલી શતી અન ેઆજે તે ભશત્લની ભેવેજજિંગ એ 

તયીકેની ભશૂભકા બજલ ેછે. 
લટ્વએ એ Free Messanging Application છે. ફેસબકુની જેભ લટ્વએ ભા ં

ઓનરાઈન અને ઓપરાઈન લાતચીત શરેા જે-તે વ્મક્તતન ભફાઈર નાભય તાના પનભા ં

વેલ કયેર શમ તે જરૂયી ફન ે છે. લયાળકતામઓ તાની પનબકુભા ં વેલ કયેરા નફંયન ે

લચત્ર, શલડીમ અને ઓર્ડમ, ભીર્ડમા તેભજ રેલખત વાભગ્રી ભકરી ળકે છે અન ેભેલી ળકે છે. 
 ઈન્સ્ટાગ્રામ :- 

ઈન્સ્ટાગ્રાભની સ્થાના કેશલન શવસ્રભ અને ભાઈક ગ્રેગયએ ૨૦૧૦ભા ં કયી શતી. 

ઓતટમ્ફય ૨૦૧૦ભા ંઆઇઓએવ ઓયેટીંગ શવસ્ટભ ભાટે શન:શલુ્ક ભફાઈર એના ં રૂભા ં

ળરુ થઈ શતી. ઈન્સ્ટાગ્રાભભા ં અવખં્મ લચત્ર કે શલડઓેઝ ણ ભકરી ળકામ છે, ઉયાતં 

રકેળન ણ ઉભેયી ળકામ છે. અશી શળેટેગનુ ંણ પીચય છે. લચત્ર અન ેલીર્ડઓ વાથ ેરખીન ે

ણ સ્ટ કયી ળકામ છે. 
 ગગુ+ :- 

ગગુરની સ્થાના સ્ટેનપડમ યનુીલવીટીના ંફે ી.એચ.ડી. શલદ્યાથીઓ રેયી ેજ અને 

વગેઈ લિન દ્વાયા થઇ શતી. જેને શરેા ‘ગગુર ગાઈવ’ તયીકે ઓખલાભા ંઆલતુ ં શત ુ.ં ૪ 

વપ્ટેમ્ફય, ૧૯૯૮ભા ં તેને ખાનગીકયણભા ંવાભેર કયલાભા ંઆવ્યુ.ં ગગૂરે શલશ્વબયભા ં પેરામેરા 

તેના ડટેા કેન્િ વાથે એક શભલરમનથી લધ ુવલમવમ ચરાલે છે અને 10 લફલરમનથી લધ ુળધની 

શલનતંીઓ અને ચલીવ ેટાફાઈટ ગ્રાશક વફંશંધત ભાર્શતી (ડટેા) પ્રર્ક્મા કયે છે. 
 લઝુ ઈટ :- 

આ એ આના ળયીય ની અંદય જતી દયેક કેરયી ય નજય યાખ ેછે. વાથ-વાથ તે 

કેરયી આધાર્યત એક ટાગેટ ણ આની વાભ ે મકેુ છે, જે કશ ે છે કે આણા લજન સધુી 

શોંચવુ ંશમ ત આટરી કેરયી નુ ંટાગેટ યાખવુ ંજઈએ. 
અભ્યાસનાાં મખુ્ય તારણો – 

 વોથી લધ ુઉત્તયદાતાઓ લટ્વએન ઉમગ કયે છે. 
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 ભટાબાગના ંઉત્તયદાતાઓ 4G સ્ભાટમપનન જ ઉમગ કયે છે. 

 સ્ભાટમપનન ઉમગ કયલાનુ ંમખુ્મ કાયણ આજના વભમની જરૂયીમાત ગણાલી છે. 

 ભટાબાગના ઉત્તયદાતાઓ ભાને છે કે સ્ભાટમપનભા ંઈન્ટયનેટ ફ્રી ના શમ ત ણ લાધં 

નથી આલત. 

 શલે રક ઓનરાઈન યભત જઇને, વીયીમર-ર્પલ્ભ જઇને કે ભનવદં ગીત જઈ કે 

વાબંીને તેભજ એડલ્ટ શલર્ડઓ કે સ્ટયીઝ લાચંીને ભનયંજન ભેલતા થમા છે. 

 
 વશળમર નેટલર્કિંગ વાઈટ્વથી ઘયેલુ ં ર્શિંવા યકલાભા,ં તાત્કાલરક શસ્ીટરની સશુલધા, 

ઓનરાઈન ખયીદી કે ભની રાન્વપય ળક્ય ફન્યુ ંછે. 

 ભટાબાગના ં ઉત્તયદાતાઓ ભાન ે છે તેભ વામફય ક્ાઈભભા ં લધાય થમ છે, તેભજ 

ઓનરાઈન યલુતીઓ વાથે છેડતી, અશ્રીર પટા કે લીર્ડઓ ળેય કયલા, બ્રતેભેઇલરિંગ, 

પેક આઈ ડી, શરે્કિંગનુ ંપ્રભાણ લધ્યુ ંછે. 

 ભટાબાગના ંઉત્તયદાતાઓ થડી થડી લાય આખ ર્દલવ વશ્મર નેટલર્કિંગ વાઈટ્વન 

ઉમગ કયે છે. 
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અગત્મની ભાર્શતી 
વોંગ, ર્પલ્ભ કે વીયીમરના … 

એડલ્ટ સ્ટયી કે લીર્ડઓ 
યભત-ગભત 

ન્યઝુ 
ગેમ્વ 

સોશિય નેટવર્કિંગ સાઈટ્સ પર મખુ્યત્વે શુાં 
સચચ કરો છો? 

વશળમર નેટલર્કિંગ વાઈટ્વ ય 
મખુ્મત્લે શુ ંવચમ કય છ? 
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 શત-ત્નીના ંવફંધંભા ંલશભે-ળકંાનુ ં પ્રભાણ લધ્યુ ં છે, છૂટાછેડાનુ ં પ્રાભાણ ણ લધ્યુ ં

છે, લડીરનુ ંશનમતં્રણ ઘટ્ુ ંછે. 

 રલ ભેયેજ/કટમ ભેયેજભા ંલધાય થમ છે, રગ્નેત્તય વફંધંભા ંણ લધાય થમ છે. 

 ળાયીર્યક-ભાનશવક યગભા ંલધાય થમ છે. 
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