
યુ એસ.ડિપાર્ટમેન્ર્ ઓફ જડટર્સ

ફેડરલ બ્યૂરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન

વ્યડિ થી

ધમકી
ફોન થી

ધમકી

ઈલેક્ટર્ર ોડનક મેસજે થી

ધમકી

સાયબર

હુમલાઓ

વ્યડિને શારીડરક ખતરો એ વખતૅ થાય છે જ્યારે તમે

ધમકી આપનાર વ્યસ્િની નજીક હોવાને કારણે

સ્નકિવતી જોખમમાાં હોવ છો. તમારી પાસે ત્રણ સ્વકલ્પો

છે:

1.ભાગો: ભાગી જવાનો માગગ ઓળખો. કોઈપણ સામાન છોડો જે તમને

ધીમા પાડી શકે છે. જો શક્ય હોય તો, બીજા લોકોને ભાગવામાાં મદદ

કરો. 911 પર કૉલ કરો

2. છુપાઇ જાવ: ખતરlના દૃશ્યથી છુપાઇ જાવ. દરવાજો લૉક કરો અથવા

અાંદર આવવાના બધા રટતા બાંધ કરો. તમારા સેલ ફોનને મૌન કરો

(વાઇબ્રેિ મોડ પર) અને જ્યાાં સુધી ખતરો સમાપ્ત ન થાય તયાાં સુધી

શાાંત રહો.
3.લિાઈ: લડાઈ છેલ્લો ઉપાય હોવો જોઈએ અને જ્યારે તમારાં જીવન 

એકદમ જોખમમાાં હોય તયારે જ. ખતરlને અસમથગ બનાવવાનો પ્રયાસ 

કરો. શક્ય હોય તેિલી શારીસ્રક આક્રમકતા સાથે વાર કરો.
મૌડિક શારીડરક ધમકી એ છે જે પ્રાપ્તકર્ાટને ર્ાત્કાડલક જોિમમાાં

નથી મૂકર્ી અથવા જે ભડવષ્યમાાં કરવાના ઈરાદા સાથૅ છે.

▪ લખો અથવા ખતરlની જાણ જવેી રીતે કરવામાાં આવી હતી તેની

બરાબર નોાંધ કરો.

▪ ધમકી આપનાર વ્યસ્િ સ્વશે શક્ય તેિલી વણગનાત્મક સ્વગતો રકેોડગ

કરો: નામ, દેખાવ, ચામડીનો રાંગ, સ્લાંગ, ઊાં ચાઈ, વજન, વાળ અને

આાંખનો રાંગ, અવાજ, કપડાાં અથવા અન્ય કોઈપણ સ્વસ્શષ્ટ લક્ષણો.
▪ કાયદાના અમલ કરનાર અસ્ધકારીને ખતરlની જાણ કરો.

ફોન ધમકી એ રે્ડલફોન દ્વારા મળેલી

ધમકી છે. જો િર્રો નજીકમાાં ના હોય

અથવા ર્મને અથવા અન્યને

ર્ાત્કાડલક નુકસાન ના પહોાંચાિી શકે

ર્ો ર્માર ેફોન કરનાર વ્યડિ અને

િર્રl ડવશે શક્ય ર્ેર્લી વધુ માડહર્ી

મેળવવાનો પ્રયાસ કરવો જોઈએ.

▪ શાાંત રહો અને ફોન બાંધ કરશો નહીાં.

▪ જો શક્ય હોય તો ફોન કરનાર વ્યસ્િ સાથે વાત

કરવાનુાં ચાલુ રાખો અને એ સ્નધાગસ્રત કરવા માિે

માસ્હતી માાંગવાનો પ્રયાસ કરો કે શુાં ખતરો

ચોક્કસ, વાટતસ્વક છે અથવા તમારા અથવા

અન્ય લોકો માિે તાતકાસ્લક જોખમ ઊભુાં કરે છે.
▪ જો શક્ય હોય તો, સાાંભળવા માિે નજીકના અન્ય

લોકોને ઈશારો કરો અને કાયદાના અમલ કરનાર 

અસ્ધકારીને જાણ કરો.

▪ ફોનના ઇલેક્ટિર ોસ્નક સ્ડટ્લેમાાંથી કોઈપણ

માસ્હતીની નકલ કરો.

▪ ધમકીને ચોક્કસ શબ્દોમા લખો.
▪ જો શક્ય હોય તો કોલ રકેોડગ કરો.
▪ કાયદાના અમલ કરનાર કમગચારીઓ સાથે

સ્વગતોની ચચાગ કરવા માિે ઉપલબ્ધ રહો.

ઈલેક્ટર્ર ોડનક મેસજે ધમકી એ િાયરકે્ટર્

મેસેડજાંગ, ઈમેલ અથવા સોડશયલ મીડિયા

દ્વારા મળેલી ધમકી છે. ર્ેમાાં બ્લેકમેલ

અથવા જો પ્રાપ્તકર્ાટ રે્નુાં પાલન ન કર ેર્ો

ડવપરીર્ પડરણામોની ધમકીઓ શામેલ

હોઈ શકે છે.

▪ અજાણ્યા મોકલનાર તરફથી ઇલેક્ટિર ોસ્નક સાંદેશ અથવા 

અિેચમેન્િ ખોલશો નહીાં.
▪ સોસ્શયલ મીસ્ડયા પર અજાણ્યા અથવા અણગમતી

વ્યસ્િઓ સાથે વાતચીત કરશો નહીાં.
▪ ખાતરી કરો કે તમારી સુરક્ષાના સેસ્િાંગ્સ સૌથી વધુ કક્ષા

પર સેિ છે.

જો ઇલેક્ટર્ર ોડનક ધમકી મળે ર્ો:

▪ મેસજે સ્ડલીિ કરશો નહીાં. ફોરસે્ન્સક તપાસ મહતવપૂણગ

સ્વગતો બહાર લાવી શકે છે.

▪ સાંદેશને કમ્પ્યુિર પર ખુલ્લો રહેવા દો.
▪ કાયદાના અમલ કરનાર અસ્ધકારીને તાતકાસ્લક જાણ

કરો.
▪ સાંદેશ, સ્વષયની લાઇન, તારીખ અને સમય છાપો, 

ફોિોગ્રાફ કરો અથવા નકલ કરો.
▪ તમામ ઈલેક્ટિર ોસ્નક પુરાવા સાચવો.

સાયબર હુમલો ર્મારા ઈલેક્ટર્ર ોડનક

સાધન ને જોિમમા લાવી શકે છે અને

વ્યડિગર્ માડહર્ીને છર્ી કરી શકે છે.

▪ મજબૂત પાસફે્રઝનો ઉપયોગ કરો અને એક કરતાાં

વધુ વેબસાઇિ માિે એક જ પાસફે્રઝનો ઉપયોગ

કરશો નહીાં.
▪ ઑિોમૅસ્િક રીતે અપડેિ કરવા માિે એસ્ન્િ-

વાયરસ અને એસ્ન્િ-મેલવેર ઍસ્્લકેશને સેિ કરો.
▪ સ્સટિમ અને સૉફ્િવેર અપડેટ્સ ઉપલબ્ધ થતાાંની

સાથે જ લાગુ કરો.
▪ બે-પ્રકારની ચકાસણી લાગુ કરો.
▪ ડેિાનો સ્નયસ્મત રીતે બેકઅપ લો.

જો ર્મને શાંકા હોય કે ર્મે સાયબર હુમલાનો

ભોગ બન્યા છો:

▪ તમારી કોમ્પ્યુિર સ્સટિમોને કાઢી નાખશો નહીાં

અથવા બદલશો નહીાં.
▪ તમારા બધા ખાતાઓ ને ચોરીથી બચાવવા માિે

તરત જ તમારી નાણાકીય સાંટથાઓનો સાંપકગ કરો.
▪ પાસફે્રઝ બદલો અને શાંકાટપદ પ્રવૃસ્િ માિે ખાતાનુાં

સ્નરીક્ષણ કરો.

જો ર્મે ર્ાત્કાડલક શારીડરક જોિમમાાં હોવ, ર્ો 911 પર કૉલ કરો.જો તમને કોઈ ખતરl જવેુાં લાગે, તો કૃપા કરીને

તમારી ટથાસ્નક FBI ફીલ્ડ ઑસ્ફસનો સાંપકગ કરો (યાદી www.fbi.gov પર ઉપલબ્ધ છે) અથવા 1-800-CALLFBI 

(અથવા 1-800-225-5324) દ્વારા અથવા www.fbi.gov/tips દ્વારા િીપ સબસ્મિ કરો.

ર્મે ફોન દ્વારા અથવા ઑનલાઇન દ્વારા એફબીઆઈને અનામી ર્ીપ પણ આપી શકો છો.

ડરાવાની અને ધાકધમકી સાંબાંસ્ધત માગગદસ્શગકા



જો મને ધમકીઓ અથવા ધાકધમકી મળે ર્ો માર ેકોનો સાંપકટ કરવો જોઈએ: ટથાડનક પોલીસ અથવા એફબીઆઈ?

તમને કેવી રીતે ધમકાવવામાાં અથવા ડરાવવામાાં આવ્યા હતા તે સ્વગતોની જાણ કરવા છતા એ ઘિનાઓ જો તપાસમાાં પસ્રણમણતી નથી, તો પણ તમારી માસ્હતી એફબીઆઈ તે ધમકીઓને િર ેક કરવામાાં અને વલણોને ઓળખવામાાં મદદ કરીને અન્ય પીસ્ડતોને મદદરપ થશે.

▪ જો તમે અથવા અન્ય લોકો તાતકાસ્લક શારીસ્રક જોખમમાાં હોય, તો 911 ડાયલ કરીને ટથાસ્નક પોલીસને કૉલ કરો.
▪ જો તમે ફેડરલ અપરાધ સાથે સાંકળાયેલ જોખમ અનુભવો છો, તો 1-800-CALLFBI (અથવા 1-800-225-5324) પર કૉલ કરીને અથવા www.fbi.gov/સ્િ્સ દ્વારા તમારી ટથાસ્નક એફબીઆઈ સ્ફલ્ડ ઑસ્ફસ નો સાંપકગ કરો

(www.fbi.gov પર યાદી ઊપલભ છે). ઉદાહરણોમાાં સ્વદેશી સરકારના એજન્િ, ઓરગેનાઈઝડ ક્રાઇગમ, અથવા સરકારી અસ્ધકારી તરફથી ધમકીઓનો સમાવેશ થાય છે. તમારો સ્રપોિગ અનામી હોઈ શકે છે.
▪ બધી ઘિનાઓ એફબીઆઈની તપાસના કાયગક્ષેત્ર હેઠળ નથી હોતી. જો તમે એવી ઘિનાનો ભોગ બનો કે જે ફેડરલ અપરાધની મયાગદાને પૂરી કરતી નથી, તો તમારે તમારા ટથાસ્નક પોલીસ સ્વભાગને તેની જાણ કરવાની જરૂર

પડી શકે છે. ટથાસ્નક અને રાજ્યના અસ્ધકાર ક્ષેત્રોમાાં શાંકાટપદ ગુનાઓની તપાસ માિે અલગ-અલગ સીમાઓ હોય છે.

જો એફબીઆઈ દ્વારા મારો ઇન્ર્રવ્યુ લેવામાાં આવે ર્ો હુાં શુાં અપેક્ષા રાિી શકુાં?
▪ એફબીઆઈ એજન્િ તમારી સાથે એફબીઆઈ ફીલ્ડ ઑસ્ફસ અથવા અન્ય ટથાને મળી શકે છે.
▪ એફબીઆઈ તમને ગુનેગાર સ્વશે શક્ય તેિલી વધુ માસ્હતી અને તમે અનુભવેલી ખતરlની સ્વગતો આપવાનુાં કહેશ.ે
▪ જો જરૂર પડશે તો એફબીઆઈ તમારી સાથે આગળ ની કાયગવાહી કરવા માિે તમારી સાંપકગ માસ્હતી પૂછશ.ે

▪ એફબીઆઈ તમારી ઓળખ અને ગુપ્તતા સુરક્ષીત રાખવા નો પ્રયાસ કરશ.ે
▪ જો યોગ્ય હોય તો, માસ્હતી અને સમથગન આપવા માિે ઇન્િરવ્યુ દરસ્મયાન એફબીઆઈ સ્વસ્ક્ટિમ ટપેસ્શયાસ્લટિ હાજર રહી શકે છે અથવા તેઓ તમારા ઇન્િરવ્યુ પછી ફોન અથવા મેઇલ દ્વારા તમારો સાંપકગ કરી શકે છે.

એફબીઆઈ મારે્ ફડરયાદની ર્પાસ કરવા અને/અથવા ર્પાસ શરૂ કરવા ની શુાં સીમા છે?
▪ એફબીઆઈ અમેસ્રકાના ફેડરલ કાયદાનુાં ઉલ્લાંઘન કરતી અને પ્રાપ્તકતાગને નુકસાન અથવા ખતરlનો સાંકેત આપે એવી ધમકીઓની તપાસ કરવામાાં સક્ષમ છે.
▪ ધમકી-સાંબાંસ્ધત આરોપો માિે વ્યસ્િઓ પર કાયગવાહી કરવાની અમેસ્રકા ની સરકારની ક્ષમતા ઘણા કારણો પર આધાસ્રત છે, જમે કે: પુરાવાની ગુણવિા, સ્ક્રયાને અાંજામ આપનાર વ્યસ્િઓને ઓળખવાની ક્ષમતા, 

ષડયાંત્રની ઓળખ અને/અથવા અપરાધી વ્યસ્િઓને પકડવાની ક્ષમતા.

જો એફબીઆઈ ર્પાસ શરૂ કર ેર્ો હુાં શુાં અપેક્ષા રાિી શકુાં?
▪ જો એફબીઆઈ માને કે ફેડરલ ગુનો કરવામાાં આવ્યો છે, તો એક અથવા એક થી વધુ એફબીઆઈ સ્વશેષ એજન્િો તપાસ કરશ.ે તપાસના ભાગ તરીકે, સ્વશેષ એજન્િ પુરાવા એકત્ર કરશે, જમેાાં તમારી અને અન્ય પીસ્ડતો

સાથેની મુલાકાતનો સમાવેશ થઈ શકે છે.

▪ તમને ફેડરલ ગ્રાન્ડ જુ્યરી ની સામે તમારા અનુભવનુાં વણગન કરવા માિે પણ કહેવામાાં આવી શકે છે.
▪ સાંપૂણગ તપાસ કરવામાાં આવશ.ે તપાસ પૂરી થવામાાં લાાંબો સમય લાગી શકે છે, અને તમને રોજ-બ-રોજની કેસની પ્રગસ્ત પર અપડેિ કરવામાાં આવશે નહી ાં. તમને તપાસમાાં મુખ્ય ઘિનાઓ સ્વશે જણાવવા માિે દરકે પ્રયાસ

કરવામાાં આવશ,ે જમે કે ધરપકડ અથવા આરોપ. એફબીઆઈ જ્યારે શક્ય હોય તયારે આવી માસ્હતી લોકોને જાહેર માાં આવે તે પહેલાાં તમને આપવા માિે પ્રસ્તબદ્ધ છે. જો કે, એફબીઆઈએ હાંમેશા સાવચેત રહેવુાં પડે કે

સાંવેદનશીલ માસ્હતી જે તપાસને નુકસાન પહોાંચાડી શકે અથવા કાયદાના અમલીકરણ માિે જોખમ વધારી શકે એ જાહેર ન કર.ે

▪ એફબીઆઈ સ્વસ્ક્ટિમ ટપેસ્શયાસ્લટિ ઓળખાયેલા પીસ્ડતોને કોઈપણ ટથાસ્નક સાંસાધનોની જરૂર પડી શકે તે માિે આધાર, માસ્હતી અને રફેરલ્સ પ્રદાન કરવા માિે ઉપલબ્ધ રહેશે.

શહેર અને રાજ્યની એફબીઆઈ ફીલ્ડ ઓસ્ફસની સાંપકગ માસ્હતી WWW.FBI.GOV પર ઉપલબ્ધ છે. જો તમે સ્નકિવતી જોખમમાાં છો, તો 911 પર કૉલ કરો.

યુ એસ.ડિપાર્ટમેન્ર્ ઓફ જડટર્સ

ફેડરલ બ્યૂરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન

ડરાવાની અને ધાકધમકી સાંબાંસ્ધત માગગદસ્શગકા


