‘व्हे रीफिकेशन’ आपल् याचसाठी!
नु कतेच अनु रूपने इतर बहुसंख्य फििाहसंस्ां च्या िेबसाईटिर नसणारी सुफिधा आपल् या िेबसाईटिर
उपलब्ध करून फिली ती म्हणजे महत्त्वाच्या गोष्ींचे पुरािे आपल् या प्रोिाईलिर अपलोड करण्याची सोय!
इं टरने टचा फिस्तार गेल्या काही िर्ाा त िेगाने झाला आहे . हाता-हातात मोबाईल आफण त्यािर इं टरने ट
आल् यापासून जग िेगाने जोडलं गेलं आहे यात शं काच नाही. पण त्याबरोबर इं टरने टिरून होणाऱ्या
िसिणुकीच्या घटनां मध्ये िाढ झाल् याचं रोजच्याच बातम्ां िरून लक्षात येईल. खोटी माफहती द्यायची; जे नाही,
ते आहे म्हणून िाखिायचं अशा गोष्ींनी सोशल फमफडया िेबसाईट् स भरले ल् या असताना फििाहसंस्ां च्या
िेबसाईट् स िार िू र नाहीत. आत्ताही इतर िेबसाईट् सिर फज्े मोित नोंिणी करता येते फत्े खोट्या
प्रोिाइल् सची संख्या फचंता करण्याजोगी पररस्स्ती आहे . अजू नपयंत अनु रूप िेबसाईटिर असा कोणताही
गैरप्रकार नाही. आफण भफिष्यातही असणार नाही याची खात्री आम्हाला आहे . आफण म्हणूनच अनु रूपने तुम्ही
फिले ली माफहती ‘व्हे रीिाय’ म्हणजे तपासून बघण्याची सुफिधा सुरु केली आहे .
तुम्ही जी माफहती नोंिणी करताना िॉमा मध्ये भराल त्याचे कागिोपत्री पुरािे तुम्ही अनु रूपकडे द्यािेत. ते
आमच्या टीमकडून तपासून झाल् यािर प्रोिाईल ‘व्हे रीिाइड’ आहे अशा आशयाची खू ण तुमच्या प्रोिाईलिर
फिसू लागते. जे लोक तुमचं प्रोिाईल बघणार आहे त त्यां ना तुमचं प्रोिाईल व्हे रीिाइड फिसलं तर त्यां ना
तुमच्याबद्दल फिश्िास िाटणार आहे आफण लग्नासारख्या नात्याची सुरुिात ही फिश्िासाच्या पायािरच होऊ
शकते. हे सगळं करणं अगिी सोपं आहे . त्याच्या पायऱ्या या अशा१) नोंिणी केल् यािर भरले ला िॉमा िे तानाच चार प्रकारचे पुरािे द्यािेत- ओळखपत्र (ID proof), पत्त्याचा
पुरािा (Address proof), फशक्षणाचा पुरािा (Education proof) आफण उत्पन्नाचा पुरािा (Income
proof)
२) नोंिणी करताना ही सगळी कागिपत्रे सोबत नसतील तर अनु रूपकडून तुमच्या प्रोिाईलचा पासिडा
तुम्हाला फमळाल् यािर तुम्ही ते प्रोिाईल उघडून एकेक करत या पुराव्ां ची स्कॅन कॉपी िेबसाईटिर
अपलोड करू शकता.
३) तुम्ही फिले ली कागिपत्रे फकंिा स्कॅन करून पाठिले ली कागिपत्रे आफण तुम्ही नोंिणी िॉमािर फिले ली
माफहती यां ची पडताळणी अनुरूपची एक टीम करते. त्यात काहीही गैर न आढळल् यास अनु रूप टीम
कडून तुमची कागिपत्रे पुरािे म्हणून मान्य होतात आफण तुमच्या प्रोिाईलिर ‘व्हे रीिाइड’ असे फिसू
लागते.
४) पुनफिािाह करू इस्िणाऱ्या सिस्ां ना अजून एक पुरािा जोडािा लागतो तो म्हणजे आधीचे लग्न रद्द
झाल् याचा पुरािा.
५) कोणता पुरािा म्हणून कोणती कागिपत्रे चालतात याची माफहती तुम्हाला िेबसाईटिर फकंिा कोणत्याही
अनु रूप कायाा लयां त फमळू शकते.
६) तुमची कागदपत्रे सुरक्षित आहे त का? याचे स्पष्ट उत्तर आहे - होय, तुमची कागदपत्रे आक्षि
माक्षहती १००% सुरक्षित आहे . तुम्ही क्षदले ली कागदपत्रे अनु रूपची टीम सोडून इतर कोिालाही
क्षदसत नाहीत. ती माक्षहती पू िणपिे गोपनीय ठे वली जाते. इतर सदस्य क्षकिंवा अन्य कोिीही व्यक्ती
ती माक्षहती बघू शकत नाही.
आत्तापयंत आम्हाला काही अनु भि असे आले की जेव्हा काही जणां नी पुरािे द्यायला नकार फिला.
आम्ही ही व्हे रीिीकेशनची सोय उपलब्ध केली त्याच सुमारास केंद्र सरकारने पुरािे िे णे बंधनकारक करण्याचा
मनोिय व्क्त केला आहे . सरकारने तशा आशयाचा आिे श काढला तर पुरािे नसणाऱ्या प्रोिाइल् स ब्लॉक
करणे आम्हाला बंधनकारक असू शकते याची नोंि सिा सिस्ां नी घ्यािी.

आफण याहूनही िु सरी गोष् अफधक महत्त्वाची आहे . ती म्हणजे पारिशा कता. निीन नाती तयार करताना,
लग्नासारख्या िोन कुटुं बां ना जोडण्याच्या फिशे ने पाउल उचलताना पूणा पारिशा कता, सत्य माफहतीची िे िाणघेिाण
आफण यातून फिश्िासाचा पाया मजबूत करणे अत्यािश्यक असते. अनु रूपचा सातत्याने प्रयत्न असा आहे की ‘इ्े
लग्न जमते’ इ्पासून ते ‘इ्े लग्न फटकते’ इ्पयंत आपल् याला जायचं आहे . जमणारं लग्न फटकायला हिं,
िुलायला हिं, समृद्ध व्हायला हिं. लपिाछपिी, खोटी माफहती िे णे असे प्रकार नात्याला हाफनकारक आहे त.
इ्ू न पुढच्या काळात व्हे रीिाय न केले ल् या प्रोिाईल् सना कमी प्रफतसाि फमळण्याची शक्यता िाट आहे . त्यामु ळे
अशािेळी सगळ्या बाजू ने आपले नु कसान करून घेण्यापेक्षा स्वतःहून सिां नी आपले प्रोिाईल व्हे रीिाय करून
घ्यािे अशी अनुरूपची भू फमका आहे . गेली ४२ िर्ा असणारी अनु रूपची फिश्िासाहा ता जपण्यासाठी आजच्या या
आधुफनक जगात व्हे रीफिकेशनच्या सुफिधेचा जास्तीत जास्त िापर व्हािा अशी आमची इिा आहे . याबाबत
आपला सकारात्मक प्रफतसाि अपेफक्षत आहे .

आपले प्रोिाईल फिश्िासाहा बनिण्यासाठी फजतके लिकर ते व्हे रीिाय करून घेतले जाईल फततके
चां गले . मग, कधी करताय सुरुिात?!

