ુજરાત સરકાર

સમયદાન કાયમ
વૈછક સેવા માટ  ુ ં નધણી પ ક
નધઃનધઃ- ૧. આ ફોમ (ામપંચાયત, તા+ુકાપંચાયત, નગરપા-લકા, મહાનગરપા-લકા અને જનસેવા ક 12 પર ભર4ને આપવાું રહશ.ે
૨. આ ફોમ www.gujaratindia.com,www.swarnimgujarat.org અને www.gujarat-education.gov.in,

www.swarnimgujarat-urban.com પરથી ઓનલાઇન પણ ભર4 શકાશે. (ફોમ ફ4;કલ ભર4ને આપ<ું અથવા વેબસાઇટ
ં
પરથી ઓનલાઇન ભર<ું અને કોઇપણ એક ર4તે જ ભર4ને ર?ૂ કર<ુ.)

નામઃનામઃ-

______________________________________________________________________________

સરનાAુ:-ં

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________

શહર/ગામુ ં નામઃનામઃ- ______________ તા+ુકોઃોઃ-- _______________ DજEલોઃDજEલોઃ- ____________
ઉમરઃ___________વષ
ઉમરઃ- ___________
વષ
HિતઃHિતઃ-

JુKુષ

Lી

લPન િવષયક દરQજોઃદરQજોઃ-

(લાુ પડતી વNુ સામે √ કરો.)
કરો.)

પર-ણત

અપર-ણત

(લાુ પડતી વNુ સામે √ કરો.)
કરો.)

Rયવસાય
Rયવસાય (Sોપ ડાઉન મે ુ માથી સીલેTટ કર<ુ) :-ઇ-મેઇલ એSસઃઃ-

_________________________________

મોબાઇલ નંબરઃરઃ-

_________________________________

ફોન નંબર (રહઠાણ)
ાણ)

_________________________________

ફોન નબર (ઓVફસ)
ઓVફસ)

_________________________________

કયા Wે માં યોગદાન આપવા ઇછો છો?
રણÕÕ
ÕÕ
છો? (ખાસ નધઃનધઃ- ÔÔ િશWણÕÕ
િશWણÕÕ,
ÕÕ, ÔÔ આરોPયÕÕ
આરોPયÕÕ,
ÕÕ, ÔÔસફાઇ
ÔÔસફાઇÕÕ
સફાઇÕÕ અથવા ÔÔવન
ÔÔવન અને પયાવરણ
Wે

માંથી કોઇ પણ એક Wે

પસંદ કર4 તે Wે માં ઉપલ\ધ કામગીર4 માંથી
થી પસંદગીની કામગીર4 સામે √ કરો.)
કરો.)

િશWણઃિશWણઃÔÔસરવતી યા ાÕÕ - ]ોઢ િશWણ વગ
ÔÔુણો_સવÕÕ - નબળા િવaયાથbઓ માટ Jુરક વગ
ÔÔવાંચે ુજરાત અ-ભયાનÕÕ - લોકોમાં વાંચનની અ-ભc-ચ ક ળવવા માટ નો
કાયમ
આરોPયઃઆરોPયઃ-

માગદિશdત બાબતો િવશે રાeયના fુ લ હEથ ]ો(ામ હઠળ સહાયક માગદશન
JુKુ પાડ<ુ.
મમતા અ-ભયાન હઠળ િવિવધ થળે gવા ક તા+ુકા,(ાhય અને શહર4 િવતારમાં
ગભવતી માતાઓની સહાયતા અને સંભાળ કરવી.
ટ4બી રોકવાના ]ો(ામમાં DOT સેવાઓની ભાગીદાર4 નi4 કરવી gની સાથે એ
પણ ખા ી કરવી ક ટ4બીના દદjઓ તેમના ઘર પણ િનયમીત ર4તે દવા લે છે .

(પાછળ)

આરોPય Hl ૂિત માટ ના ક hપ,રTતદાન િશ-બર અને ચmુદાન િશ-બરોું આયોજન
કર<ુ.ં
રોગ થાય જ નહ4 તે માટ શાળા, આરોPય ક 12ો, હોપીટલોમાં વછતા માટ ની
ે
ટ વ પાડવાની nંબશ
સફાઇ (શહર4 િવકાસ અને શહર4  ૃહ િનમાણ િવભાગ)
િવભાગ):-થાિનક વરાજની સંથાના માગદશન હઠળ વૈછક ર4તે વછતા Hળવવા
અને વછતાના કામની Hlુિતમાં જોડા<ુ.ં
વન અને પયાવરણ Wે ઃઃ-સાAુVહક વાવેતર માટ થાિનક લોકોને ]ો_સાVહત કરવા,સાAુVહક વાવેતરું
આયોજન કરાવ<ું અને વષ દરિમયાન આ રોપાઓું રWણ કર<ું અને પાણી
આપ<ુ.ં
ઘર ઘર છોડની Hતવાર જcVરયાત Hતવાર ભેગી કરવી. છોડને લગાવવા માટ ના થળને
અુcપ g તે RયpTતને q ૂચન કરવા અને િવભાગ સાથે આ રોપાઓ પહચાડવા
માટ  ું આયોજન કર<ુ.ં
rુEલામાં કચરો બાળતા લોકોને સમHવીને કચરામાંથી sિવક ખાતર બનાવ<ુ.ં
tુમાડો રોકવા,બળતણ બચાવવા અને વાતાવરણના રWણ માટ વાહનોનો
ઉપયોગ ઘટાડવો,ચાર રતા / ોિસuગ ઉપર એ1;ન બંધ કરવા અને vેકનો
ઉપયોગ ઘટાડવો.
પયાવરણ qુરWા માટ અને પાણી બચાવવા માટ લોકોમાં H ૃતતા ઉભી કરવા
માટ  ું કામ .
છો? :અઠવાVડયામાં ક ટલા Vદવસ યોગદાન આપવા ઇછો છો
Vદવસ ]માણે અુfૂળ સમયઃસમયઃવારું નામ

અુfૂળ સમય

સોમવાર
મંગળવાર
wુધવાર
ુcવાર
xુવાર
શિનવાર
રિવવાર

સહ4ઃસહ4ઃતાર4ખઃ-ફોમ ભયાની તાર4ખઃ

