
खोट्या बातमयाांचा प्रसार रोखण्याची गरज  
भारतात दषु प्रचार यधु्द  क ां वा खोट्या बातमयाांचा प्रसार हा  रोना ववषाणूच्या(चीनी 
ववषाणू) सांक्रमणापेक्षाही अधि  वगेान ेआणण िो ादाय  पद्धतीन ेहोतो आहे. देशात 
 ोरोनाचा पकहला रुग्ण ३० जानेवारीला सापडला. मात्र त्यापवूीच सोशल मीकडयावर 
खोट्या पोस्ट, अफवा, त्यावरच ेउपचार याबाबतच्या णहहकडओांनी थमैान घातल ेहोते. 
चीनी ववषाणूच्या  ेसेस जसजशा वाढू लागल्या तसतसे फेसब ू, हहॉटसअप, णट्वटर, 
कट टॉ  याांसारख्या महत्वाच्या सोशल मीकडयाचे प्लॅटफॉममचा वापर यासाठी  ेला जाव ू
लागला.महत्वा हयक्तांच्या छायाधचत्राांचा वापर  रुन त्याांच्या तोंडी च ुतची वक्हय ेघालणे, 

लॉ डाउनववषयी कदशाभलू  रणारी मागमदशम  तत्व े,याांचा समावशे होता.फे  न्यजू 
महणजेच खोटी माकहती आणण बातमया पसरववणे हा भारताला ज़डलेला गांभीर आजार 
आहे. आपल्या डील  ायदा खोटी माकहती /खोट्या बातमयाांचा प्रसार रोखण्यास  प्रभावी 
नाही.  ठोर  ायदा  रण्याची राज तय पक्षाांची इच्छाशक्त  कदसत नाही. हे  ेवळ सगळे 
राजक य पक्ष, सर ार आणी नागरर ाांचेही  तमहय आहे. खोट्या बातमया हा आपला देश, 

लो शाही आणण समाजावर  पररणाम  रणारा घट  आहे. त्यापासनू बचावासाठी 
आजच सवाांनी धमळून या लढाईत सहभागी हहायला हव.े  
भारतात दषु प्रचार यधु्द अधि  घात   ा? 

दषु प्रचार यधु्दचा ववषाण ूव कदशाभलू  रणाऱ्या माकहतीच्या महापरूाचा सामना सांपणूम 
जगाला देखील  रावा लागतोय. ववषाणूचा उगम, त्याचा प्रसार आणण त्यामुळे धनमामण 
होणारा िो ा याबाबत पसरवल्या जाणाऱ्या खोट्या बातमयाांमळेु सवमच देश  मी अधि  
प्रमाणात घेरले गेलेत. अने  मेसेज खोटी माकहती प्रसारीत  रणारे आहेत. 
भारतात  सोशल मीकडया झपाट्यान ेवाढत आहे. भारतात ५०-६० % नागरर  ववववि 
प्र ारचे सोशल मीकडयाचा वापर  रतात. त्यामळेुच भारत हा सोशल मीकडया  ां पन्याांच्या 
रडारवर आहे. जगातील इतर देशाांशी तुलना  ेल्यास वगेवेगळ्या जाती जमाती,िमम भाषा 
,राजक य ववचार सरणी यामळेु भारतात दषु प्रचार यधु्द  पसरवणे  अधि  सोप े
आहे.मात्र त्याला धनयांवत्रत  रू श णारी मागमदशम  तत्व ेअगदीच ढोबळ असल्यान ेदषु 
प्रचार गांभीर स्वरूप घेतो.  
खोट्या बातमया सवाांसाठी मोठी डो ेदखुी  



देशभरात खोट्या बातमया ही सवाांसाठी मोठी डो ेदखुी होऊन बसली आहे.  ाही 
 ां पन्याांनी आपापल्या परीन ेयासांदभामत  ामही सरुू  ेले आहे. मध्यांतरी “स्पाम’ 

असल्यामळेु फेसब ुन े1100 पेक्षा अधि  पजेेस बांद  ेली.  या पजेेसच्या माध्यमातून 
खोट्या बातमया पसरववल्या जात असल्याचे तपासणीअांती लक्षात आल्यामळेु ही पेजेस 
बांद  रण्यात आली. खोटा प्रचार  रणारी, खोटी सामग्री पसरववणारी तसेच धनयम आणण 
अटीांचे पालन न  रणारी सवम खाती बांद  रण्याचा अधि ार सोशल मीकडयाची सेवा 
परुववणाऱ्या  ां पनीला आहे, असे तत्त्वतः मानले जाते. परांत ुखोट्या बातमया आणण 
सामग्री पसरववण्याच्या प्रकक्रयेचा वगे वाढल्याच ेयाची अममल बजावणी  कठण आहे. 
हहॉटसअप, कट टॉ च्या माध्यमातून खोडसाळ णहहकडओ आणण खोटे मेसेजेस पसरवले 
जातात. अने दा ते जाधतय,िाधमम  तणाव धनमामण  रण्यास  ारणीभतू ठरतात.  
भारतात दषु प्रचार यधु्द हा अने ाांचा हयवसाय ठरलाय. 
भारतातील वदै्य तय के्षत्रातील आयसीएमआर या सवोच्च सांस्थेन ेखलुासा  रून लो ाांनी  
च ुतच्या उपचारावर ववश्वास ठेव ूनये, असे जाहीर  ेले होते.  एवप्रल फूलच्या धनधमत्ताने 
 ोणत्याही प्र ारच्या अफवाांचे मेसेजेस पसरवले जाव ूनयेत, याची खबरदारी घेण्याचे 
आदेश मकुित माध्यमे आणण प्रमखु सोशल मीकडया  ां पन्याांना देण्यात आल ेहोते. 
एवप्रलच्या सरुूवातीपासनू सर ार डून लॉ डाउन वाढवले जाणार असल्याचे, देशात 
आणणबाणी लादली जाऊन लष् र सवम ाही ताब्यात घेणार असल्याच ेणहहकडओ आणण 
मेसेजेस हहायरल झाले. मात्र भारतीय लष् राने हे वतृ्त फेटाळून लावले. 
खोट्या बातमयाांच्या गुन््ाांववषयी  ठोर  ायदा जरुरी 
भारतीय माकहती तांत्रज्ञान  ायद्याचाही (2000) या दृष्टीन ेफारसा उपयोग होत असल्याचे 
कदसत नाही.  ारण या  ायद्यात खोट्या बातमयाांचा उल्लेखसदु्धा नाही . ताांवत्र दृष्ट्या 
पाहावयाचे झाल्यास, जेहहा एखादी हयक्त खोट्या बातमीचा प्रसार-प्रचार  रते, तेहहा 
त्यामागे एखाद्याच्या प्रधतषे्ठला िो ा धनमामण  रण्याचा हेतू असतो आणण त्यासाठी 
इलेक्ट्रॉधन  रे ॉडममध्ये सांबांधित हयक्त फेरफार  रते. भारतीय दांडसांकहतेनसुार, खोटे 
दस्त तयार  रणे (फोजमरी) आणण मानहानी  रणे हे दोन्ही गांभीर गुन्हे मानले गेले 
आहेत.  ायदा राबववणाऱ्या सांस्था खोट्या बातमयाांऐवजी अपहरण, बलात् ार, हत्या 
अशा वास्तवव  गुन््ाांना अधि  महत्त्व देतात.खोट्या बातमयाांच्या गुन््ाांववषयी ए  



 ठोर  ायदा तर तयार  ेलाच पाकहजे; धशवाय देशाची ए ता, अखांडता आणण स्वायत्तता 
िोक्ट्यात आणण्याच्या मानधस तेववरुद्ध लढण्याची तयारी सांपणुम देशाची हहायला पाकहजे. 
प्र ाशन, प्रसारण आणण खोट्या बातमयाां“फॉरवडम’  रण्याच्या घटना होतआहे. सर ारने 
यासांदभामत नवी मागमदशम  सतू्र ेजारी  रायला हवीत. त्याद्वारे फे  न्यजू रोखण्या ामी 
सोशल मीकडया  ां पन्याांची  तमहय ेआणण जबाबदाऱ्या स्पष्ट  रायला हहयात. खोट्या 
बातमया पसरववणे हा धशक्षापात्र गुन्हा मानला जायला हवा आणण दोषी आढळणाऱ्या 
हयक्तला धशके्षची तरतदू  रायला हवी. याखेरीज इांटरनेटचा वापर  रणाऱ्या सवम हयक्तांना 
महणजेच “नेकटझन्स’ना खोट्या बातमयाांच्या बाबतीत सांवेदनशील बनवायला हव.े  
खोट्या बातमयाां धनयांवत्रत  रण्याला आपण सवोच्च प्रािान्य द्यायला हव.े खोट्या बातमयाां 
पसरववणाऱ्याांवर  ठोर  ारवाई  रणे सोशल मीकडया  ां पन्याांनाही बांिन ार   रायला 
हव.े खोट्या बातमया पसरववण्याच्या गुन््ाांमध्ये या  ां पन्याांना सहआरोपी  रायला हव.े  
 ाय  राव?े  

अशा प्र ारच्या दषु प्रचार यधु्दला प्रधतबांि घातला जावा यासाठी, सवमच देशाांना पढेु येवनू 
आहहान  रण्याची वळे आली. जागधत  आरोग्य सांघटनेने या महामारीचा सामना 
 रताना दषु प्रचार यधु्दच्या रुपान ेधनमामण झालेल्या या पररणस्थतीला ‘इन्फोडेधम ’ 

(infodemic) असे सांबोिले असनू ववश्वासाहम आणण वजै्ञाधन  माकहतीवरच ववश्वास ठेवावा 
असे आवाहन  ेले आहे. 
अथामत हे लक्षात ठेवले पाकहजे  त ही सांस्था चीनच्या ताटाखालचे माांजर  आहे.जागधत  
आरोग्य सांघटनेने जर वेळेवर  रोना ववषयीची माकहती कदली असती, तर आपल्याला 
हजारो प्राण वाचवता आले असते. परांतु चीनच्या दबावाखाली येऊन या सांस्थेन े रोनाची 
माकहती जगा पासनू खूप कदवस लपवनू ठेवली. जेहहा अशक्ट्य झाले तेहहाच ती माकहती 
जगाला घेण्यात आली. हीच सांस्था चीन  बरोबर हजारो माणसाांच्या माणसाांचे बळी 
जाण्या  रता जबाबदार आहे. 
देश ए ाच वळेी चीनी ववषाणू सोबतच खोट्या बातमयाांच्या ववषाणू सोबतही लढत आहे, 
जे सारख्याच प्रमाणात जीवघेणे आहेत. खोट्या बातमया आणण च ुतच्या माकहतीच्या 
प्रसारामळेु सर ारी यांत्रणा,  ें ि सर ार, राज्य आणण स्थाधन  पातळीवर असांख्य 
अडथळ्याांचा सामना  रावा लागतो आहे.  



खोट्या बातमया  ेवळ देशाांतगमत हयक्तां डूनच पसरववल्या जातात असे नहहे तर “नॉन 
स्टेट ऍक्ट्टसम’ महणजे देशाबाहेर बसलेल्या  ाही हयक्तही या ामी सकक्रय असतात. अशा 
खोट्या बातमयाांचा प्रचार आणण प्रसार भारताची ए ता, अखांडता आणण स्वायत्तता यावर 
पररणाम  रू श तो, हे लक्षात घेऊन हा दषु्पररणाम टाळण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर 
प्रयत्न  ेले जाण्याची गरज आहे. खोट्या बातमयाांचा प्रसार रोखण्यासाठी भारतात  ायदा 
 रण्यासाठी राज तय इच्छाशक्त जरुरी आहे. 
खोट्या बातमया पसरववण्याच्या वतृ्तीला लगाम घालणे ही  ाळाची गरज आहे. जर हे 
आपण वळेीच ओळखले नाही आणण  ृती  ेली नाही तर लो शाही, समाज आणण राष्ट्र 
महणून आपल्यावर गांभीर दषु्पररणाम होऊ श तात. लो ाांमध्ये जागरू ता धनमामण 
 रून या लढाईतील सधैन  बनवायला हव.े खोट्या बातमयाांचा पररणाम लो ाांवर होऊ 
नये, यासाठी त्याांच्यात जागरू ता मोहीम चालववणे गरजेचे आहे. िोरण त्याांबरोबरच 
हे सवमसामान्य लो ाांचेही  तमहय आहे. त्याांनी या लढाईत सकक्रय हहायला हव.े भारत 
आज जर खोट्या बातमयाांच्या सां टाबाबत जागरू  झाला नाही, तर आगामी  ाळात 
आपला देश आणण आपली लो शाही फार मोठ्या प्रमाणावर प्रभाववत होऊ श ते. महणून, 

प्रत्यक्ष  ृती आणण जनजागतृीला आजच सरुुवात झाली पाकहजे. 
 
 
 
 
 
 


