©e Mk{Mík økwshkík çkúñMk{ks (hksÞfûkk)

hS.Lkt: 1816 çke-4 ðe-1325 íkk.07-12-2017 (yku÷ ELzeÞk)

(økwshkík hksÞLkk çkúkñýkuLke {kík] MktMÚkk)

yLku Mkt÷øLk MktMÚkkyku îkhk ykÞkuSík
çkúñ
®[íkLk

rþrçkh
8 9 MkÃxu 2018
yLku

çku rËðMkLke ®[íkLk rþrçkh {kxuLkwt hSMxÙuþLk Vku{o
íkk.08-09-2018 þrLkðkh yLku 09-09-2018 hrððkh
©e Mðk{eLkkhkÞý økwYfw¤ rðïrðãk÷Þ «rík»XkLk (SGVP) ði»ýðËuðe Mkfo÷ ÃkkMku, Mkh¾us nkEðu, y{ËkðkË.
(1)

(2)

ÃkwY Lkk{ :.....................................................................................................
MkhLkk{wt :.....................................................................................................
økk{Lkwt Lkk{ :..................íkk÷wfku :................... SÕ÷ku:.............................................
{kuçkkE÷ Lktçkh :.........................ÔnkuxMk yÃk Lktçkh :..................................................
ykðLkkh {nu{kLkku MkkÚku yLÞ òu fkuE ÔÞrfík ykððkLkk nkuÞ íkku íku{Lke rðøkík Lktçkh-2 {kt Ëþkoððe VhSÞkík Au.
ÃkwY Lkk{ :.....................................................................................................
MkhLkk{wt :.....................................................................................................
økk{Lkwt Lkk{ :..................íkk÷wfku :................... SÕ÷ku:.............................................
{kuçkkE÷ Lktçkh :.........................ÔnkuxMk yÃk Lktçkh :..................................................
LkkUÄ : (1) sux÷k ÔÞrfík ykðLkkh nku[ íku ík{k{ ÔÞrfíkykuLkk 2 ÃkkMkÃkkuxo MkkEÍLkk Vkuxk íkÚkk ykÄkh fkzoLke
Lkf÷ Íuhkuûk fkuÃke MkkÚku òuzðkLke hnuþu.
(2) ykÃk íkÚkk ykÃkLke MkkÚku ykðLkkh ÔÞrfíkyku {kxu hkºke hkufkýLke ÔÞðMÚkk fhðkLke Au, fu Lkrn
nk fu Lkk ? ......................... nk íkku fux÷k ÷kufku íkuLke MktÏÞk.....................
(3) òu ykðLkkh ÔÞrfíkyku {kxu hkºke hkufkýLke ÔÞðMÚkk fhðkLke nkuÞ íkku Vku{o{kt {krníke ykÃkðkLke hnuþu.

yk Vku{oLke MkkÚku 2 ÃkkMkÃkkuxo MkkEÍLkk Vkuxk íkÚkk ykÄkhfkzoLke Lkf÷ ykÃk©eyu íkkhe¾ 30-08-2018 MkwÄe{kt
©e Mk{Mík økwshkík çkúñMk{ks (hksÞfûkk) Lkk fkÞko÷Þ Ãkh {kuf÷e ykÃkðkLke hnuþu.
fkÞko÷ÞLkw MkhLkk{w

©e Mk{Mík økwshkík çkúñMk{ks (hksÞfûkk)

32, ytfwh MkkuMkkÞxe rð-1, ytfwh hkuz, LkkhýÃkwhk y{ËkðkË. MktÃkfo- 7486841151

ુ રાત
જ

ી સમ ત

સમાજ (રા યક ા)

"આપની સવલત અને યવ થાના ભાગ પે નીચેની બાબતો
યાને લેવી...આપનો સહકાર"
(1) 30/08/2018

ુ ીમાં ર
ધ

શન ફોમ ભર સમયસર રા યક ાના કાયાલય પર મોકલી

આપવા િવનંતી.
(2) આઈ-કાડ ર યાત હોય,
ર
(3)

થી પાસપોટ સાઈઝના બે ફોટા અને આધાર કાડની નકલ

શન ફોમ સાથે મોકલી આપવા િવનંતી.
મને રા ી રોકાણની

વ થા સમાજ ારા કરવાની હોય તેમણે અગાઉથી અથવા ોમમાં

આપેલ કોલમમાં ખાસ દશાવવાની રહશે

થી આપની વ વ થા કર શક એ.

(4) રા ી રોકાણ િવષે અગાઉથી જ આપની યવ થાની
(5) વાહનો ંુ પા કગ યવ થીત ન
(6) દરક સ ના િનયમો ંુ

ણકાર મેળવી લેવી.

કરલ જ યા પર જ કરવા ંુ રહશે.

ુ તપણે વયં ુ પાલન કર .ંુ

(7) િશબીર પટાંગણમાં, બીડ , િસગરટ, તમાં ુ િનષેધ છે .
(8) િશબીર પટાંગણમાં

ૃ ો ંુ જતન કર

વ છતા

ળવવી.

(9) અસ ય વતન કર ંુ નહ (આદર, માન સ માનની ભાવનાને ઉ ગર કરવી.)
(10) કોઈપણ

કારની

ૂછપરછ કરવી હોય તો, " ી સમ ત

ુ રાત
જ

સમાજ (રા યક ા)ના

સેવકનો સંપક કરવાનો રહશે.
(11) હ પ લાઈન નંબર :- 7486841151
(12) કાયમી દવા લેતા ભાઈ-બહનોએ પોતાની દવા સાથે લઈને આવવી.
(13) િશબીર સ માં ભાગ લેતી વખતે ખલેલ પ ન થાય તે માટ મોબાઈલનો ઉપયોગ ટાળવો
ર ગ બંધ રાખવી.
(14) આપના આઈ-કાડ એસ. .વી.પી. (SGVP) ખાતેથી તા.08-09-2018 શિનવારના દવસે
મેળવી લેવાના રહશે.

આપના સાથ, સહકાર અને સહયોગ"ની અ ભલાષી છે .

