(GLOBALLY CONNECTED VAYADA)

.સી.વી. નામ જ તેના િવ તૃતીકરણ માટે પયા ત છે .
ી વાયડા વિણક સેવા ટની રાહબરી હેઠળ, GCV વારા વાયડા ાિતના ાિતજનો જયાં પણ રહેતા
હોય તે સૌને એકમેકથી જોડવાનો આ સુ યાસ છે . દરેક ાિતજનને, તેઓનું ભૌગોલીક થાન, વય, અ યાસ,
કાય ે િવગેરેને યાનમાં લીધા વગર નેટવક ગને મજબુત બનાવવા, ાનની િવશાળ સમૃ ધી સંપૂણ
બનાવવા અને ફેલોશીપ વધારવા આપણે જોડાઈએ. સંિ તમાં હેતુ નીચે મુજબ છે .
૧. મજબુત સ મ વૈિ

ક નેટવક ંગનો યાપક ઉપયોગ :

આપણે સૌ નેટવક ગના ફાયદાથી પ રિચત છીએ. ચાલો - GCV વારા એકમેકને જોડીએ, ણીએ - આપણા
સાથી ાિતજનોનો પ રચય કેળવીએ, આપણામાંથી ઘણાએ યવસાય, રોજગાર અને કાય ે માં ઘણી
ચાઈ ા ત કરી છે , કેટલાક અમુક ચો કસ કાય ે ના િન ણાત પણ હશે, હેતુ એ જ છે કે ાિતના તમામ
ાિતજનોની માિહતી મેળવી, ડેટાબક બનાવી અને આ ડેટાબક - ાનના િવિનમય માટે અને તેને સબંિધત
િહતમાં તમામ ાિતજનો માટે આ સંચય ઉપલ ધ કરાવવાનો છે .
આ યાસ ાિતજનો િવષે તમામ સ યોમાં ગૃિત લાવશે અને આજે જે , તે ાિતજન, યથા થાને ઉભા છે ,
તે આ ડેટાબકની મદદથી ાનના િવિનમયથી પોતાની કુશળતા, અ યાસ/અનુભવ ાન, બી
ાિતજન
માટે ઉપયોગી પૂરવાર થશે. તમામ ાિતજનોના નેટવક ગનો આ જ હેતુ છે .
૨.

ાન-કૌશ ય કે

(Knowledge - Expertise Hub) થાપના - િવિનમય :

આવો આ દશામાં પહેલ કરી ાન-કૌશ યની િવશાળ સંપિ એક ીત કરીએ. આપણે નાણાકીય સંપિ
એક ીત કરવાનું િવચારીએ છીએ, પરંતુ આજે ાન-કૌશ યની સંપિ િવષે િવચારીએ. ાન-કૌશ ય કે
વારા ાન-કૌશ યનું આદાન દાન કરીએ, િવચારો અને અનુભવની આપ લે કરીએ. ાન-કૌશ ય િવચાર
તથા અનુભવને આપણે સામા ય લેટફોમ પર લાવી, દરેક માટે ા ય બનાવીએ. તે કરવા માટે નીચે
િન નિલખીત રીતો અપનાવીએ :
૧. વો સએપ - ઈમેલ પર સા યતા ધરાવતા િવચારો અને ાન િવિનમયનું ુપ બનાવવું સમયાનુિચત,
ાસંિગક ભેગા થઈ પસંદગીના િવષયોની ચચા કરવી.
૨. લીશમાં બીજુ ં નવું ડી ટલ ઈ-મેગેઝીન વેબસાઈટ ઉપર પો ટ કરવ.ું
૩. ાિતની વેબસાઈટ www.vayvaset.in પર ઓન લાઈન લોગ બનાવી ાન-કૌશ ય િવનીમય /
ચચાઓ /સૂચનો માટે ાિતજનોને આમંિ ત કરવા.

આ સંબંિધત િવષયોમાં વા ય, િશ ણ, પેરટીગ ફાઈના સ લાન ગ, આ થક રોકાણ, આહાર, 'કાનુની
સલાહ' ધંધાકીય સલાહ, રી ક મેનેજમે ટ, એ નીયર ગ, ટેકનોલો , વીમા ાન, અથશા , સોિશયલ
બો ડ ગ, આવા અનેક િવષયોના સમાવેશ શકય છે જે યુવાન પેઢીને તેમના અ યાસ, િચ, કારક દીના િનમાણ,
યવસાય િવગેરેને આગળ લઈ જવામાં મદદ પ થશે.
૩. િમ ાચારી (ફે લોશીપ) વધારવી :
જૂ ના િમ ો અને નવા ાિતજનો સાથે જોડાઈને ભ ય ભૂતકાળને યાદ કરીએ અને ભિવ યના નવા સબંધોનું
િનમાણ કરીએ, આ જોડાણ હંમેશા આપણને સંતોષ આપશે. GCVના મા યમથી ાિતના તમામ
ાિતજનોને જોડવાનો આ સંક પ છે , જે એકવાર શ થયે આપમેળે ો સાિહત થતો રહેશ.ે ફેલોશીપમાં
વધારો અને તેનાથી સ તી એકતાનો પ રસંવાદ માણીએ, તેનુ ફળ પામીએ. આવો, સાથે મળી આ જોડાણને
વધાવી આગળ વધીએ, િવકાસપામીએ.

વો સએપ મેસે જર

ુપના િસ ધાંતો/ િનયમો તથા મે બસ માટે ની ગાઈડલાઈ સ :

GCVની પહેલ વોટસઅપ ુપ છે , જે નાથી દેશ િવદેશમાં વસતા આપણા ાિતજનો, ડી ટલી જોડાઈ
યિ તગત સંપકમાં રહી, એક મેક સાથે ઉપરો ત દશાવેલા ફાયદાઓ માણી શકે, ાન-કૌશ ય િવિનમય કરી શકે.
આ વો સઅપને વધુ સારી રીતે સંચાલીત કરવા તેના અમુક ચો કસ િસ ધાંતો અનુસરવા િવનંતી કરવામાં આવે
છે . આ િસ ધાંતો/ િનયમો એકબી સાથે આ મા યમથી જોડાવા માટે મહ વપૂણ સંદેશા- યવહાર અને
ાથિમક સંકલનનો ઉ ેશ સુિનિ ચત કરવા માટે છે .
ારં િભક િસ ધાંતો નીચે મજ
ુ બ છે .
૧. આ ુપમાં ફ ત વાયડા વિણક યિ તઓનેજ મે બરશીપ આપવામાં આવશ.ે
૨. પહેલા મે બરનું સહી કરેલ િવગતો ભરેલ આવેદનપ ુપ એડમીનને ઈમેઈલ/મેઈલથી પહોચાડવું જ રી
છે . (ફોમની લે ક કોપી ાિતની વેબસાઈટ પરથી મેળવી શકાશે)
મે બરશીપ લેવા માટેની યિ તગત બાહધરી : (એ લીકેશન ફોમમાં ભરવાની રહેશ)ે
“મને આપવામાં આવનાર .સી.વી.ના વો સેપ ુપની મે બરશીપ માટે મારા વારા ુપમાં મુકવામાં
આવનાર ક ટે ટ (મોકલાવેલ સંદેશા) બાબતે હુ ં મારી યિ તગત જવાબદારીની બાહધરી આપું છુ ં . આ ક ટે ટ
માટે કોઈ કારની કાયદાકીય જવાબદારી ઉભી થાય તો તે સંપૂણપણે મારી રહેશ.ે ાિત તથા ુપ એડમીન
મારા ક ટે ટ માટે સામાિજક અથવા કાયદાકીય રીતે બધી જવાબદારીથી મુ ત રહેશ.ે ”
૩. યાર બાદ મોબાઈલ નંબરથી મે બરને .સી.વી. વો સેપ મેસે જર ુપમાં જોડવામાં આવશ.ે આ
મે બરશીપ, ુપના એડમીન ી થકી આપવામાં આવશે. મે બરના એક મોબાઈલ નંબરને આ ુપના લી ટમાં
સામેલ કરવામાં આવશે. આ વષની મે બરશીપ ૩૧ માચ ૨૦૧૮ સુધી િનઃશુ ક ચાલુ રહેશે અને ૧ એિ લ
૨૦૧૮ પછી રી યુ કરી શકાશે.

ુપના િસ ધાંતો તથા િનયમોના ભંગ સબબ, મેઈન ુપ એડમીન ી કોઈ પણ સ યની મે બરશીપ
ત કાલીન ધોરણે રદ-બાતલ કરવાની સ ા ધરાવે છે તથા સંપક અને ગાઈડ સ માટે થાિનક (રી ઓનલ)
વોલ ટીયસ / સબ-એડમીનની િનમ ક કરી શકે છે .
૪. ાિતને લગતી તમામ માિહતી સારીત કરવાની છુ ટ છે . કોઈપણ ાિતજનની િસિ ધઓ અથવા
ઉપલ ધીઓ સારીત કરવાની છુ ટ છે . ાિતજન વજનના િનધન / બેસણા અંગેની માિહતીની મુકવાની
છુ ટ છે . િશ ણ / રમતગમત / ઈ ર રા ય ક ા - રાિ ય ક ાની વૃિતઓ / કલા / હ તકલા / સંગીત /
નૃ ય / યવસાય / રોજગાર ( િવગેરે ે ની અંગત ) / અંગત મેળવેલી િસ ધી સારીત કરી શકાય છે .
૫. ફોરવડ િચ ો, િવડીયો, સંદેશાઓને સોમવાર થી શિનવાર સુધીના દવસોએ સારીત કરવાની મનાઈ છે .
આવા સંદેશાઓ અને બી િચ ો, મૂળ ઉ ે યનો હેતુ િસ ધ થવા દેતા નથી.
૬. રિવવાર,ે મનોરંજન દાન કરવાના હેતુથી આપવાદ પ મનોરંજક, ન ધ કે સંદેશાઓ કે િચ ો-િવડીયો
કારના સંદેશાઓ સા રત કરવાની છુ ટ આપવમાં આવે છે . આ મા રિવવાર પુરતુજ મયાદીત છે .
૭. તહેવારની શુભે છાઓની આપ લે મા પાંચ મુ ય હંદ-ુ વૈ ણવ તહેવારોમાં જ કરી શકાશ.ે તે તહેવારો
ફ ત : ઉ રાયણ, હોળી, જ મા મી, દવાળી, બેસતુ વષ રહેશ.ે
બીનજ રી ફોરવડ મેસેજથી દૂર રહેવા િવનંતી કરવામાં આવે છે
.સી.વી. વો સેપ (WhatsApp)

ુપ િડ

લેઈમર :

“ .સી.વી. ાિત- ુપ થકી શ કરવામાં આવેલી વો સેપ મેસે જર વૃિ , વૈિ વક વાયડા વિણક
સ યોના અરસ-પરસના સંપક તથા સંદેશ- યવહાર લાભાથ બનાવેલ ડી ટલ લેટફોમ છે . આ સંદેશાઓ
અંગેની દરેક કારની જવાબદારી સંદેશા (પો ટ/ ક ટે ટ) મુકનાર સ યોની યિ તગત રહેશ.ે આ સંદેશાઓ
અંગે ઉદભવી શકતી સવ કાયદાકીય જવાબદારીઓનું પાલન ફ ત અને ફ ત મુકનાર સ યને કરવાનું રહેશ.ે
આ માટે ુપ અથવા એડમીનની કોઈ જવાબદારી નિહ રહે તેની ન ધ લેવી.”

