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સેવા માટે આમંત્રણ - કાયયક્રમની વવગત - સેવાર્થીઓ માટે સૂચના
( માત્ર ભારતમાં રહેતા સેવાર્થીઓ / મહાત્માઓ માટે )

સેવાર્થીઓ માટે સૂચનાઓ
1. આપને જ્ઞાન લીધાને ઓછામાં ઓછં ૧ વર્ય ર્થયં હોવં જોઈએ.
2. સેવા આપવા ઈચ્છતા મહાત્માઓ શારીરરક રીતે સ્વસ્ર્થ હોવા જોઈએ. સેવાર્થી પાસેર્થી રોજની ૮ કલાકની
સેવાની અપેક્ષા રહેશ.ે
3. સેવા આપવા ઈચ્છતા દરેક મહાત્માઓએ ફોમય ભરવાનં છે . જના સેવાર્થીઓ, નવા સેવાર્થીઓ, પ્રીફર્ય સેવાર્થીઓ
તર્થા ર્ીપાટયમેન્ટના કોર્ીનેટરોએ પણ ફોમય ભરવાનં રહેશે.
4. ૮ ર્થી ૧૭ વર્યના બાળકોએ ‘બાળકોનં સેવાર્થી રજીસ્રેશન ફોમય’ ભરવાનં રહેશે. ૧૮ ર્થી ૮૦ વર્યના
મહાત્માઓએ ‘સેવાર્થી રજીસ્રેશન ફોમય’ ભરવાનં રહેશે. ૮૦ વર્યર્થી વધ ઉંમરના સશક્ત મહાત્માઓ પણ ફોમય
ભરી શકે છે .
5. આ વર્યર્થી ઓનલાઈન ફોમયની સવવધા શરૂ કરવામાં આવી છે . સહ મહાત્માઓને માત્ર ઓનલાઈન ફોમય ભરવા
માટે નમ્ર વવનંતી છે . ઓનલાઈન ફોમય માત્ર ૨ ર્થી ૫ મીનીટમાં ભરી શકાય એટલં સરળ છે . મહાત્મા આઇ-કાર્ય
હોય તેઓએ ઓનલાઈન ફોમયમાં ઘણી વવગત નહીં ભરવી પર્ે. ઓનલાઈન ફોમય ઈંગ્લીશમાં ભરવાનં રહેશે.
ઈંગ્લીશની ફાવટ ન હોય તેઓ અન્ય મહાત્માની મદદ પણ લઇ શકે છે . ઓનલાઈન ફોમય
seva.dadabhagwan.org પર ઉપલબ્ધ છે જે તારીખ ૧૫ એવપ્રલના એક્ટીવ ર્થશે.
6.

ઓનલાઈન ફોમય ભરતા પહેલાં આપનો મહાત્મા આઈ-કાર્ય નંબર, મોબાઈલ નંબર, વોટ્સએપ નંબર તર્થા
ઇમેલ આઈર્ી તૈયાર રાખશો. ઇમેલ આપયં હશે તેમને ઓનલાઈન ફોમય ભયાયની રસીદ મળશે. ઇમેલ નહીં હોય
તો પણ ઓનલાઈન ફોમય ભરી શકાશે. જે મની પાસે પોતાનં ઈમેલ આઈર્ી નર્થી, તેઓ તેમના કટબ
ં ીનં કે સેન્ટર
કોર્ીનેટરનં ઈમેલ આઈર્ી ફોમયમાં ભરી શકે છે .

7.

જે મહાત્માઓ પાસે ઓનલાઈન ફોમય ભરવાની કોઈ જ સગવર્ નર્થી તેઓ ‘પેપર ફોમય’ ભરી શકશે.
મહાત્માઓ ‘પેપર ફોમય’ પોતાના સેન્ટર પરર્થી મેળવી શકશે. ‘પેપર ફોમય’ ગજરાતી, વહન્દી અર્થવા ઇંગ્લીશમાં
ભરી શકાશે. ફોમયમાં મહાત્મા આઈ-કાર્ય નંબર અને મોબાઈલ નંબર અવશ્ય આપવા વવનંતી છે .

8.

ઓનલાઈન ફોમય તર્થા પેપર ફોમયમાં મહોત્સવ પહેલાં, મહોત્સવ દરમ્યાન અને મહોત્સવ બાદ સેવા આપવા
માટેની તારીખો સામે પસંદગી આપવામાં આવી છે . મહોત્સવ દરમ્યાન સેવા આપવા માટે પણ 4 વવકલ્પો
આપવામાં આવયાં છે . સેવાર્થીઓએ પોતાની અનકળતા પ્રમાણે એક કરતાં વધ વવકલ્પો પસંદ કરી શકશે. આ
અંગેની વધ સમજણ માટે મહાત્માઓ પોતાના સેન્ટર કોર્ીનેટરનો સંપકય કરી શકશે.

9.

મહાત્માઓએ ભરેલા ‘પેપર ફોમય’ માત્ર પોતાના સેન્ટર પર આપવાના રહેશે.

10. મહાત્માઓએ ઓનલાઈન અર્થવા પેપર ફોમય બન્નેમાંર્થી માત્ર એક જ ફોમય ભરવાનં રહેશે.
11. મહાત્માઓને સેવાની જાણ 8 જલાઈ સધીમાં તેમના સેન્ટર પરર્થી સેવા એલોટમેન્ટ લેટર તર્થા સેવાર્થી
લીસ્ટના માધ્યમર્થી કરવામાં આવશે.
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12. રેન દ્વારા જન્મજયંતી મહોત્સવમાં પહોંચવા માટે રેન બકકગ 13 ર્થી 15 જલાઈ ૨૦૧૮ ના શરુ ર્થઇ જશે
જે ની નોંધ લેવા વવનંતી છે . સહ સેવાર્થીઓને, સેવા શરૂ ર્થવાના આગલા રદવસે અર્ાલજ પહોંચી શકાય અને
સેવા પૂણય ર્થયાના બાદના રદવસે પ્રસ્ર્થાન ર્થાય એવં પ્રવાસ આયોજન કરવા વવનંતી છે .
ઓનલાઈન ફોમય ભરવાની છે લ્લી તારીખ
પેપર ફોમય ભરવાની છે લ્લી તારીખ (સેન્ટર પર)

15th May 2018
6th May 2018

નોંધ : ૧. દરેક સેવાર્થી મહોત્સવનો, ર્થીમ પાકય અને GNC પાકયનો લાભ પણ લઇ શકે તે હેતર્થી દરરોજ સેવામાં ૨ વશફ્ટ
કરવાની ભાવના છે . આ સબંધી માવહતી આગળ જતાં ર્ીપાટયમેન્ટ કોર્ીનેટર પાસેર્થી મળશે.
૨. ખાસ નોંધ લેશો કે ફોમય ર્થકી આપ માત્ર સેવા માટે પોતાની અનકળ તારીખો જ આપી રહ્ાં છો. ૧૧૧મી
જન્મજયંતીમાં પ્રસંગની જરૂરીયાત મજબ આપને સેવા ઓછા રદવસ માટેની પણ મળી શકે છે . માટે
સેવાર્થીઓએ

‘સેવા એલોટમેન્ટ લેટર’ માં ફાળવાયેલી સેવાની તારીખો દરમ્યાન જ સેવા આપવાની રહેશ.ે

અન્ય રદવસોમાં તેઓએ
લેટરમાં જણાવેલ સેવાના

મહોત્સવનો લાભ લેવાનો રહેશે. સેવાર્થીઓને મળતી સવવધાઓ સેવા એલોટમેન્ટ
રદવસોમાં જ આપવામાં આવશે.

વધ માવહતી માટે સંપકય :
સેવાર્થી મેનજ
ે મેન્ટ ર્ીપાટયમેન્ટ,અર્ાલજ
ભાઈઓ : 8347009270, (079) 39830327 - બહેનો : 8347009269, (079) 39830322
સમય : સવારે : 10:00 ર્થી 1:00 અને સાંજે : 3:30 ર્થી 7:00

