
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FULL NAME: _________________________________________________________________ 

CITY: _______________________________     AREA: ____________________ 

WHATSAPP MOBILE NUMBER: ______________________________  

Whatsapp ગ્રપુ બનાવવાનો મખુ્ય હતે ુ
આજના  આ આધનુનક Whatsapp યગુમાાં આમ તો આપણે whatsapp  નો ઉપયોગ નમત્ર વતુળુ અન ેસગા-સબાંધી ઓ 

સાથ ેજોડાયેલા રેહવા કરીએજ છીએ, અન ેએમાાં પણ Whatsapp પર આપણા સમાજના કહી શકાય એવા ગ્રપુ ( e.g - Cool Guys 

& दैवज्ञ मित्र िडंळ etc…)  કાયુરત છે જ પરાંત,ુ આ ગ્રપુ બનાવવાનો મખુ્ય હતે ુફક્ત અને ફક્ત એજ રેહશે કે સમાજમા બનતા 

શભુ-અશભુ પ્રસગંોની મહહતી આપણને ચોક્કસ પણે, સરળતાથી અને સમયસર મળી રહ.ે 

આથીજ આ ગ્રપુ માાં જોડાનાર ભાઈ-બેહનોએ નીચ ેજણાવેલ નનયમોનુાં પાલન  કરવાનુાં રેહશે..આ ગ્રપુ સમાજ અને 
આપણા હહતાથે બનાવામા ંઆવીરહ્ુ ંછે, આથી ગ્રપુમા ંથનાર કોઈ પણ મેસેજ કે પ્રવતૃ્તિ માટે કોઈપણ વ્યક્તી જવાબદાર 
રેહશે નહહ તેની નોંધ લેવી. 

           

  
 આ ગ્રપુમા ંજોડાવા માટે Whatsapp નો વપરાશ અનીવાયય રેહશે. 
 આ ગ્રપુ નો લાભ હાલ ફક્ત વાપી દૈવજ્ઞ સમાજના સભ્યો પરુતો માયાુદદત છે. 
 આ ગ્રપુ માાં ફક્ત અને ફક્ત નીચ ેજણાવેલ સામાજીક બાબતોના જ મેસેજ મકુવા… 

--  સામાજજક શભુ પ્રસાંગ  કે તેના આયોજન બાબત,  આવનાર કોઈ મીટીંગ બાબત,  સમાજ દ્વારા 
આયોજીત પ્રસાંગ બાબત. 

 સમાજમા ંબનતા દુખદ તથા અશભુ પ્રસગં ના મેસેજ આ ગ્રપુ મા ંકરી શકાશે પરંત ુપ્રસગં ની   પરેુપરુી 
અને ચોક્કસ માહહતી આપવા આગ્રહ ભરી ત્તવનતંી. 

 ગ્રપુમા ંgood morning , good night , happy birthday કે અન્ય કોઈ જનરલ કે પસયનલ મેસેજ 

કરવા નહી તેમજ ગ્રપુ મા ંકોઈ પણ પ્રકારની ચચાય કે વાતો કરવી નહહ, તેમ કરનાર ને માત્ર એક વાર 

ચેતવણી આપવામાાં આવશે ત્યારબાદ તેમને ગ્રપુ માાંથી delete કરવામાાં આવશે. 

 

ઘર ના અન્ય સભ્યનો નબંર ઉમેરવા આ ફોમય ની ઝેરોક્ષ કરી ઉપયોગ કરી શકશો. 
ફોમય ને ઓનલાઈન ડાઉનલોડ કરવા www.DaivagnaSamajVapi.com ની મલુાકાત લેવા ત્તવનતંી. 

 
 
 

 

 આ ગ્રપુ www.DaivagnaSamajVapi.com ની એક પહલે છે, જેમાાં આપ સૌનો સાથ સહકાર મળે આવી 
અપેક્ષા રાખીએ છીએ. 

-Admin Team of  DaivagnaSamajVapi.com 

ગ્રપુ ના નીયમો 

આ ફોમય ઇનામ ત્તવતરણ ના હદવસે સમાજના હોલ પર જમા કરાવવુ ં


