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ન�ધઃન�ધઃન�ધઃન�ધઃ----    ૧. આ ફોમ� (ામપચંાયત, તા+કુાપચંાયત, નગરપા-લકા, મહાનગરપા-લકા અન ેજનસવેા ક�12 પર ભર4ન ેઆપવા�ુ ંરહ�શ.ે 

૨. આ ફોમ� www.gujaratindia.com,www.swarnimgujarat.org અન ેwww.gujarat-education.gov.in, 

www.swarnimgujarat-urban.com પરથી ઓનલાઇન    પણ ભર4 શકાશ.ે (ફોમ� ફ4;કલ ભર4ને આપ<ુ ંઅથવા વબેસાઇટ 

પરથી ઓનલાઇન ભર<ુ ંઅન ેકોઇપણ એક ર4ત ેજ ભર4ને ર?ૂ કર<ુ.ં)  
     

નામઃનામઃનામઃનામઃ----  ______________________________________________________________________________ 

સરનાAુંસરનાAુંસરનાAુંસરનાAુ:ં-   _____________________________________________________________________________ 

   _____________________________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________ 

શહ�રશહ�રશહ�રશહ�ર////ગામ�ુ ંનામઃગામ�ુ ંનામઃગામ�ુ ંનામઃગામ�ુ ંનામઃ----        ______________ ______________ ______________ ______________ તા+કુોઃતા+કુોઃતા+કુોઃતા+કુોઃ----    _______________ _______________ _______________ _______________ DજEલોઃDજEલોઃDજEલોઃDજEલોઃ----    ________________________________________________ 

ઉમરઃઉમરઃઉમરઃઉમરઃ----    ____________________________________________વષ� વષ� વષ� વષ�  

HિતઃHિતઃHિતઃHિતઃ----        JKુુષ            Lી         JKુુષ            Lી         JKુુષ            Lી         JKુુષ            Lી         ((((લા� ુપડતી વ�N ુસામે લા� ુપડતી વ�N ુસામે લા� ુપડતી વ�N ુસામે લા� ુપડતી વ�N ુસામે √        કરોકરોકરોકરો.) .) .) .)  

લPનલPનલPનલPન િવષયક દરQજોઃ િવષયક દરQજોઃ િવષયક દરQજોઃ િવષયક દરQજોઃ----        પર-ણત પર-ણત પર-ણત પર-ણત                                     અપર-ણત     અપર-ણત     અપર-ણત     અપર-ણત     ((((લા� ુપડતી વ�N ુસામે લા� ુપડતી વ�N ુસામે લા� ુપડતી વ�N ુસામે લા� ુપડતી વ�N ુસામે √        કરોકરોકરોકરો.).).).) 

RયવસાRયવસાRયવસાRયવસાય ય ય ય ((((Sોપ ડાઉન મે� ુમાથી સીલેTટ કર<ુSોપ ડાઉન મે� ુમાથી સીલેTટ કર<ુSોપ ડાઉન મે� ુમાથી સીલેTટ કર<ુSોપ ડાઉન મે� ુમાથી સીલેTટ કર<)ુ ) ) ) :----     

ઇઇઇઇ----મેઇલ એS�સઃમેઇલ એS�સઃમેઇલ એS�સઃમેઇલ એS�સઃ----      _________________________________ 

મોબાઇલ નબંરઃમોબાઇલ નબંરઃમોબાઇલ નબંરઃમોબાઇલ નબંરઃ----      _________________________________ 

ફોન નબંર ફોન નબંર ફોન નબંર ફોન નબંર ((((રહ�ઠાણરહ�ઠાણરહ�ઠાણરહ�ઠાણ) ) ) )  _________________________________ 

ફોન નબર ફોન નબર ફોન નબર ફોન નબર ((((ઓVફસઓVફસઓVફસઓVફસ)))) _________________________________ 

 

કયા Wે મા ંયોગદાન આપવા ઇ�છો છોકયા Wે મા ંયોગદાન આપવા ઇ�છો છોકયા Wે મા ંયોગદાન આપવા ઇ�છો છોકયા Wે મા ંયોગદાન આપવા ઇ�છો છો? ? ? ? ((((ખાસ ન�ધઃખાસ ન�ધઃખાસ ન�ધઃખાસ ન�ધઃ----    ÔÔ ÔÔ ÔÔ ÔÔ િશWણિશWણિશWણિશWણÕÕÕÕÕÕÕÕ, , , , ÔÔ ÔÔ ÔÔ ÔÔ આરોPયઆરોPયઆરોPયઆરોPયÕÕÕÕÕÕÕÕ, , , , ÔÔÔÔÔÔÔÔસફાઇસફાઇસફાઇસફાઇÕÕ ÕÕ ÕÕ ÕÕ અથવા અથવા અથવા અથવા ÔÔÔÔÔÔÔÔવન અને પયા�વરણવન અને પયા�વરણવન અને પયા�વરણવન અને પયા�વરણÕÕ ÕÕ ÕÕ ÕÕ 

Wે  માથંી કોઇ પણ એક Wે  પસદં કર4 તે Wે મા ંઉપલ\ધ કામગીર4 માંWે  માથંી કોઇ પણ એક Wે  પસદં કર4 તે Wે મા ંઉપલ\ધ કામગીર4 માંWે  માથંી કોઇ પણ એક Wે  પસદં કર4 તે Wે મા ંઉપલ\ધ કામગીર4 માંWે  માથંી કોઇ પણ એક Wે  પસદં કર4 તે Wે મા ંઉપલ\ધ કામગીર4 માથંી પસદંગીની કામગીર4 સામે થી પસદંગીની કામગીર4 સામે થી પસદંગીની કામગીર4 સામે થી પસદંગીની કામગીર4 સામે √    કરોકરોકરોકરો.)   .)   .)   .)    

 

િશWણઃિશWણઃિશWણઃિશWણઃ----     

ÔÔસર�વતી યા ાÕÕ - ]ોઢ િશWણ વગ� 

ÔÔ�ણુો_સવÕÕ - નબળા િવaયાથbઓ માટ� Jરુક વગ� 

ÔÔવાચં ે�જુરાત અ-ભયાનÕÕ - લોકોમા ંવાચંનની અ-ભc-ચ ક�ળવવા માટ�નો   

      કાય��મ  

આરોPયઃઆરોPયઃઆરોPયઃઆરોPયઃ---- 

 

માગ�દિશdત બાબતો િવશ ેરાeયના �fુલ હ�Eથ ]ો(ામ હ�ઠળ સહાયક માગ�દશ�ન    

     JKુુ પાડ<.ુ 

મમતા અ-ભયાન હ�ઠળ િવિવધ �થળે gવા ક� તા+કુા,(ાhય અન ેશહ�ર4 િવ�તારમા ં 

     ગભ�વતી માતાઓની સહાયતા અન ેસભંાળ કરવી. 

ટ4બી રોકવાના ]ો(ામમા ંDOT સેવાઓની ભાગીદાર4 નi4 કરવી gની સાથ ેએ  

     પણ ખા ી કરવી ક� ટ4બીના દદjઓ તમેના ઘર� પણ િનયમીત ર4ત ેદવા લ ેછે.                                (પાછળ) 

 



આરોPય Hlિૂત માટ�ના ક�hપ,રTતદાન િશ-બર અન ેચmદુાન િશ-બરો�ુ ંઆયોજન  

    કર<ુ.ં 

રોગ થાય જ નહ4 ત ેમાટ� શાળા, આરોPય ક�12ો, હો�પીટલોમા ં�વ�છતા માટ�ની   

     ટ�વ પાડવાની nબંશે 

સફાઇ સફાઇ સફાઇ સફાઇ ((((શહ�ર4 િવકાસ અને શહ�ર4 �હૃ િનમા�ણ િવભાગશહ�ર4 િવકાસ અને શહ�ર4 �હૃ િનમા�ણ િવભાગશહ�ર4 િવકાસ અને શહ�ર4 �હૃ િનમા�ણ િવભાગશહ�ર4 િવકાસ અને શહ�ર4 �હૃ િનમા�ણ િવભાગ)))):----         

�થાિનક �વરાજની સ�ંથાના માગ�દશ�ન હ�ઠળ �વ�ૈ�છક ર4ત ે�વ�છતા Hળવવા  

     અન ે�વ�છતાના કામની Hlિુતમા ંજોડા<ુ.ં 

વન અને પયા�વરણ W ેઃવન અને પયા�વરણ W ેઃવન અને પયા�વરણ W ેઃવન અને પયા�વરણ W ેઃ----         

સાAVુહક વાવેતર માટ� �થાિનક લોકોન ે]ો_સાVહત કરવા,સાAVુહક વાવતેર�ુ ં 

     આયોજન કરાવ<ુ ંઅન ેવષ� દરિમયાન આ રોપાઓ�ુ ંરWણ કર<ુ ંઅન ેપાણી    

    આપ<ુ.ં 

ઘર� ઘર� છોડની Hતવાર જcVરયાત Hતવાર ભેગી કરવી. છોડન ેલગાવવા માટ�ના �થળન ે  

     અ�cુપ g ત ેRયpTતન ેqચૂન કરવા અન ેિવભાગ સાથ ેઆ રોપાઓ પહ�ચાડવા   

     માટ�� ુ ંઆયોજન કર<ુ.ં 

rEુલામા ંકચરો બાળતા લોકોન ેસમHવીન ેકચરામાથંી sિવક ખાતર બનાવ<ુ.ં 

tમુાડો રોકવા,બળતણ બચાવવા અન ેવાતાવરણના રWણ માટ� વાહનોનો  

     ઉપયોગ ઘટાડવો,ચાર ર�તા / �ોિસuગ ઉપર એ1;ન બધં કરવા અન ેvકેનો  

     ઉપયોગ ઘટાડવો. 

પયા�વરણ qરુWા માટ� અને પાણી બચાવવા માટ� લોકોમા ંH�તૃતા ઉભી કરવા  

     માટ�� ુ ંકામ .                                                                                                                               

 
અઠવાVડયામા ંક�ટલા Vદવસ યોગદાન આપવા ઇ�છો છોઅઠવાVડયામા ંક�ટલા Vદવસ યોગદાન આપવા ઇ�છો છોઅઠવાVડયામા ંક�ટલા Vદવસ યોગદાન આપવા ઇ�છો છોઅઠવાVડયામા ંક�ટલા Vદવસ યોગદાન આપવા ઇ�છો છો? :- 

Vદવસ ]માણે અ�fુૂળ સમયઃVદવસ ]માણે અ�fુૂળ સમયઃVદવસ ]માણે અ�fુૂળ સમયઃVદવસ ]માણે અ�fુૂળ સમયઃ----     

 

વાર�ુ ંનામ વાર�ુ ંનામ વાર�ુ ંનામ વાર�ુ ંનામ  અ�fુૂળ સમય અ�fુૂળ સમય અ�fુૂળ સમય અ�fુૂળ સમય  

સોમવારસોમવારસોમવારસોમવાર        

મગંળવારમગંળવારમગંળવારમગંળવાર        

wધુવારwધુવારwધુવારwધુવાર        

�cુવાર�cુવાર�cુવાર�cુવાર        

x�ુવારx�ુવારx�ુવારx�ુવાર        

શિનવારશિનવારશિનવારશિનવાર        

રિવવારરિવવારરિવવારરિવવાર     
 
 

 

સહ4ઃસહ4ઃસહ4ઃસહ4ઃ----     

ફોમ� ભયા�ની તાર4ખઃફોમ� ભયા�ની તાર4ખઃફોમ� ભયા�ની તાર4ખઃફોમ� ભયા�ની તાર4ખઃ----     


