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ભાગ લેનારા િવ�ાથ�ઓ માટે માગ�દિશ�કા 

આ �િતયોિગતા શાના માટેની છ?ે 

આ �િતયોિગતાનું આયોજન સમાજમાંથી યુવા-નેતાઓ શોધી કાઢવા માટ ેકરવામાં આ�યું છ.ે ભારત દેશને વધુ સારો બનાવવા ઇ�છતા અને તે માટ ે

એક મોકાની તલાશ કરતા યુવા-નેતાઓ આ �િતયોિગતામાં ભાગ લઈ શકે છ.ે 

આ �િતયોિગતાનું આયોજન કોણે કરેલ છ?ે 

ઓએિસસ- અ સે��લેસ ઇ�ટરનેશનલ સોસાયટી નામની સામાિજક સં�થા �ારા આ �િતયોિગતાનું આયોજન કરવામાં આવેલ છ.ે 

�િતયોિગતામાં કોણ કોણ ભાગ લઇ શકે? 

૧૪-૨૫ વષ�ના કોઈ પણ ત�ણ અને યુવાન આ �િતયોિગતામાં ભાગ લઈ શકે. 

આ �િતયોિગતાનું સંચાલન કઈ ભાષામાં થવાનું છ?ે 

ઓએિસસ �યિ�તના ઇરાદાઓ, ભાવના અને તેની કામ કરવાની ત�પરતાને સમજવામાં માને છ.ે તેથી તમે કોઈ પણ ભાષા (ગુજરાતી, અં�ે�, 

�હ�દી)માં તમારી લાગણી �ય�ત કરો તે મા�ય ગણાશ.ે 

આ �િતયોિગતાની ફી શું છ?ે 

આ �િતયોિગતાના ફોમ�ની ફી �.૧૦/- (અંકે �િપયા દસ પૂરા) છ.ે �િતયોિગતામાં ભાગ લેવા માટ ેશાળાના િવ�ાથ�ઓએ �.૫૦/- (�િપયા પચાસ 

પૂરા) અને કૉલેજના િવ�ાથ�ઓએ / �નાતકોએ �.૧૦૦/- (�િપયા સો પૂરા) ર��ટ�શેન ફી પેટ ેભરવાના રહેશ.ે 

આ �િતયોિગતા શું છ?ે 

�િતયોિગતામાં �ણ તબ�ાઓ છ ે- 

૧. િનબંધ-લેખન �પધા� - ‘તમારા િવચારો અિભ�ય�ત કરો’ 

૨. ભારત દેશની �વત�માન સમ�યાઓના ઉકેલ અંગે જૂથ-સંવાદ 

૩. �ોજ�ેટ / �ફ�ડ વક� 

�થમ તબ�ો: િનબંધ-લેખન �પધા�- ‘તમારા િવચારો અિભ�ય�ત કરો’ 

�પધા�ના સહભાગીઓને ૫ િવષયો આપવામાં આવશે જનેા પર તેમણે િનબંધ લખવાનો રહેશે. 

૧. � હંુ ભારત દેશનો �ધાનમં�ી હો� તો હંુ કઈ એક બાબતમાં પ�રવત�ન લાવુ…ં અને કેવી રીતે. 

૨. � હંુ ભારતનો િશ�ણમં�ી હો� તો… 

૩. દરેક યુવાને ભારત દેશ માટ ેશું કરવું �ઈએ…  

૪. બાળકો શા માટ ેઆદર અને �વતં�તાને લાયક છ…ે  

૫. �ી-પુ�ષનો ભેદભાવ એક ગુનો છ,ે કારણ કે.... 

િનબંધ કેવી રીતે લખીને આપવો? 

 િનબંધ ૧૦૦૦ શ�દોથી વધારે ન હોવો �ઈએ. 

 િનબંધ જમા કરાવવાની છ�ેી તારીખ: ૧૦, જુલાઈ,૨૦૧૭ 

 િનબંધ A-4 સાઈઝના પેપર પર લખીને, તેની �ણ નકલો રિજ�ટ�શેન ફોમ�, સહી કરેલ સહમિત પ� અને ફી સાથે જમા કરાવવી. 

 પહેલા પાને નામ તથા ફોન નંબર લખવો. 

 િનબંધની તપાસણી ઓએિસસ �ારા િનયુ�ત િનરી�કો �ારા કરવામાં આવશ.ે 

 ૬૦%થી વધુ ગુણ મેળવનારા સહભાગીઓને પસંદ કરવામાં આવશ,ે જમેને પ�રણામની �ણ SMS �ારા કરવામાં આવશ.ે 
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બી� તબ�ો: જૂથ-સંવાદ 

 જૂથ-સંવાદ માટનેો િવષય આપવામાં આવશે – ભારત દેશની એક સમ�યા માટ ેમારો ઉકેલ એ છ ેકે… 

 જૂથ-સંવાદમાં દરેક જૂથમાં ૧૦-૧૨ સ�યો હશ.ે 

 જૂથ-સંવાદ માટનેા િવષયો ભારત દેશની મુ�ય સમ�યાઓ િવશેના રહેશે. સહભાગીઓએ ચચા�-િવચારણા કરવાની રહેશે, એકબી�ને 

સાંભળવાના અને સમજવાના રહેશે. 

 સહભાગીઓએ બધાને સાંભ�ા બાદ સમ�લ�ી સમજણ ઊભી કરી પોતાના િવચારો �થમ એક કાગળ પર મકૂવા અને �યાર બાદ તેને રજૂ 

કરવા. 

 ચકાસણી અને િનણ�ય િનણા�યકોની પેનલ �ારા કરવામાં આવશે. 

 આગળના તબ�ા માટ ેપસંદ થયેલ સહભાગીઓને પ�રણામની �ણ ૪૮ કલાકમા ંSMS �ારા કરવામાં આવશ.ે 

�ી� તબ�ો: �ોજ�ેટ/�ફ�ડ વક� 

 �ોજ�ેટ એક �દવસનો રહેશ.ે 

 �ોજ�ેટ માટ ેસમાજ-સુધારણા અિભયાનના િવષયો રહેશે. 

 �ોજ�ેટ �ે�ટીકલ અને �ફ�ડ વક� આધા�રત રહેશે. 

 ચકાસણી અને િનણ�ય િનણા�યકોની પેનલ �ારા કરવામાં આવશે.. 

 િવજતેાઓન ેપ�રણામની �ણ ૪૮ કલાકમાં SMS �ારા કરવામાં આવશ ેઅને તેમને સમાપન સમારંભ માટ ેઆમં�ણ આપવામા ંઆવશ.ે 

 ઇનામની �હેરાત પણ એ સમયે જ કરવામાં આવશે. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vadodara office: “Oasis”, A/10, Vaibhav Apartment, B/h. Inox Multiplex, Race Course, Vadodara - 390007. 
Tel: 0265 – 2391728, Mob. No.: 94266 43087, Email: info@oasismovement.in, Website: www.oasismovement.in 

Institute: “Oasis Valleys”, Juna Mandva Road, Chanod, Tal. Dabhoi, Dist. Vadodara. Tel: 02663 – 233010-11. 

ઇનામો 

• શાળાના બાળકો – જ�રતમંદ િવ�ાથ�ને અ�યાસ માટ ે�કોલરિશપ, �વન-િવકાસમાં મદદ  

• કૉલેજના િવ�ાથ�ઓન ેપણ ઉપર જણા�યા મુજબ, તે ઉપરાંત, �ોજ�ેટમાં સહાય 

• �નાતકોને તેમના �ોજ�ેટમાં મદદ  

• નેતૃ�વ કેળવણી, મહાનતા ખીલવવા માટનેો કૉસ� 

• �ત નહ� મેળવનારા િવ�ાથ�ઓ માટ ે �ો�સાહક ઇનામો સાથે બી� વખત �તવા માટ ે માગ�દશ�ન/ 

કાય��મ  

• બધા જ સહભાગીઓને ઓએિસસ તરફથી પુ�તકો ભેટ આપવામાં આવશ ે
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ર�જ���શન ફોમ� 

Form No.: __________ 

 

��ંુૂ નામ: _____________________________________________________________ 

સરના�ુ:ં ______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

ફોન ન.ં (ઘર):________________________     મોબાઈલ: ________________________ 

ઈમઈેલ : _____________________ કઈ કઈ ભાષા �ણો છો? : ___________________________________ 

જ�મતાર�ખ/�મર: __________/________        �િત: �ી/��ુુષ (ટ�ક કર�ુ)ં 

�લડ �પૂ: ___________               ધોરણ/વષ�/શાખા: ____________________________________________ 

શાળા/કૉલજે�ુ ંનામ સરના�ુ:ં   _____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

શોખ: _______________________________________________________________________________ 

તમા�ંુ �વ�ન એક લીટ�મા ંલખો: ____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

તમે દ�શમા ંકઈ એક બાબત બદલવા ઇ�છો: ____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

ફ�: જમા �._______ શ�દોમા ં�ક� �િપયા _____________________________________________________ 

અગાઉ ઓએિસસના કોઈ કાય��મમા ંભાગ લીધો છે? હા/ના. જો હા, તો િવગત જણાવો: 

____________________________________________________________________________________ 

અગાઉ �વિવકાસના બી� કોઈ કાય��મમા ંભાગ લીધો છે? હા/ના. જો હા, તો િવગત જણાવો: 

____________________________________________________________________________________ 

િનબધંનો િવષય:________________________________________________________________________ 

 

�ુ ંબાહ�ધાર� આ�ુ ં�ં ક� ઉપર જણાવેલ બધી િવગતો સાચી છે. 

 

 

 

              _____________________________                                     ____________________________ 

                 િવ�ાથ�ની સહ�                                           સગીર બાળકો માટ� વાલીની સહ� 

        

 

ફોમ� અને ફ� �વીકારનાર�ુ ંનામ: ________________________________________ તાર�ખ: _____________ 

 

 

 

  

ફ�ત ઓફ�સના ઉપયોગ હ�� ુ

Form No.: __________ 

સહભાગી�ુ ંનામ:  ______________________________________________________________________ 

ફ� જમા: __________________    ફોમ� અને િનબધં જમા: ___________________ તાર�ખ: _______________ 

ફોમ� અને ફ� �વીકારનાર�ુ ંનામ: ________________________________________ સહ�: _______________ 

(�િતયો�ગતાના આગળના તબ�ાઓ માટ� આ �રિસ�ટ આપની સાથે લાવવી) 

 

તમારો પાસપોટ� 

સાઈઝનો ફોટો 

અહ� લગાડવો 
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સહમિત પ� 

1. �ુ ં �વે�છાએ આ �િતયો�ગતામા ં ભાગ લઈ ર�ો/રહ� �ં. આ ���યા લે�ખત તથા મૌ�ખક ��યાયનનો 

સમાવશે થાય છે. આ ���યામા ંઅમાર� એક �દવસ માટ� ગામ/શહ�રમા ં��ે�ટકલ �ો��ટ વક� કરવા�ુ ંરહ�શે. 

આ સમ� કાય��મ શૈ��ણક હ�� ુમાટ� �બૂ જ કાળ� અને જવાબદાર��વૂ�ક તયૈાર કરવામા ંઆ�યો છે ત ે

બાબતે �ુ ંસભાન �ં.  

2. �ુ ંએ બાબતે પણ સભાન �ં અને સમંત થા� �ં ક� આ �િતયો�ગતા દર�યાન તૈયાર કરવામા ંઆવનાર� 

િનબધં અન ે અ�ય રચનાઓ માર� પોતાની મૌ�લક રચનાઓ છે અને �ો��ટ દર�યાન તૈયાર કરવામા ં

આવલે િનબધં, લખાણો વગેર� બધી જ સામ�ી ઓએિસસની મા�લક�ની ગણાશે. ઓએિસસ ભિવ�યમા ંકોઈ 

પણ શૈ��ણક હ�� ુસર તેને યો�ય લાગે તમે તનેો ઉપયોગ કર� શક� છે. 

3. �ુ ંએ બાબતે સમંત થા� �ં ક� ઓએિસસનો આ કાય��મ એ દર�ક �ય��ત માટ� એક �ય��તગત અને �ગત 

અ�ભુવ છે. �ુ ં બધા જ સહભાગીઓની �ગત મા�હતી – નામ, અ�ય િવગતો, કાય� અને તમેના �ારા 

વહ�ચવામા ંઆવલે અ�ભુવો વગેર�ની ગોપનીયતા �ળવીશ. �ુ ંઆ સમ� કાય��મ ક� તનેા કોઈ ભાગ�ુ ં

ઓ�ડયો-િવડ�ઓ ક� અ�ય �કાર� ર�કો�ડ�ગ નહ� કરવાની બાહ�ધર� આ�ુ ં�ં. જો આ સમ�ૂતી કરારનો ભગં થશ ે

તો ઓએિસસ કાયદ�સરના ંપગલા ંલઈ શક� છે.  

4. �ુ ંસમંત થા� �ં ક� ઓએિસસ મા� કાય��મના �યવ��થત સચંાલન માટ� જવાબદાર છે અને કાય��મ દર�યાન 

મારા શાર��રક, માનિસક અને ભાવના�મક �વા��ય માટ� �ુ ંજ જવાબદાર �.ં જો કાય��મમા ંમને અ�વાભાિવક 

લાગે તવેા કોઈ પણ શાર��રક, માનિસક ક� ભાવના�મક તણાવ ક� અ�િુવધા �ુ ંઅ�ભુવીશ તો �ુ ંતા�કા�લક 

કાય��મના સચંાલકને �ણ કરવા માટ� સમંત થા� �.ં ‘�ણ કરવાની’ જવાબદાર� માર� છે અને ઓએિસસના 

કોઈ કાય�કતા� �ારા સમયાતંર� એ �ગે �છૂપરછ કરવામા ંઆવે તવેી તેમની જવાબદાર� નથી. 

5. �ુ ંસમ�ુ ં�ં ક� �િતયો�ગતાના ંપ�રણામો િનણા�યકોની પનેલ �ારા ન�� કરવામા ંઆવે છે અને તેમના િનણ�યો 

�િતમ ગણાશે. કોઈ પણ �ય��તને િનણ�યો �ગે �પ�ટતા માગંવાનો ક� તનેે બદલવાની માગંણી કરવાનો કોઈ 

જ અિધકાર નથી. 

6. ઓએિસસ તનેી સચંાલન સિમિત �ારા ન�� થાય તે �જુબ સમ� કાય��મ ક� તનેા કોઈ એક ભાગને બદલી ક� 

રદ કર� શક� છે. 

7. �ુ ંઆ કાય��મમા ં �વૈ��છક ર�તે સામલે થા� �ં, કાય��મમા ંભાગ લવેો તે માર� પસદંગી છે, અને કોઈના 

દાબ-દબાણ હ�ઠળ, નોકર�ને લીધે ક� મારા િસવાય બી� કોઈન ેસતંોષ આપવાના હ��સુર આમા ંભાગ લતેો 

નથી. 

8. કોઈ પણ વાદિવવાદના �ક�સામા ં �િતમ સ�ા ઓએિસસ મેનજેમે�ટને આધીન છે. કોઈ પણ કાયદાક�ય 

કાય�વાહ� માટ� વડોદરા શહ�ર (�જુરાત, ભારત) સ�ા-િવ�તાર રહ�શે.  

મ� ઉપરો�ત સહમિત પ� વાચંી અને આ �િતયો�ગતાના સદંભ� સમ�લ છે અને મારા તથા બધા જ 

સહભાગીઓના લાભમા ં તેને �રૂા �દયથી પાલન કરવા વચનબ� થા� �ં. ઉપરો�ત બૌ��ક કોપીરાઈટ, 

િવ�સનીયતા �ળવવા �ગે અને સહમિત પ�મા ંદશા�વેલા તમામ ��ુાઓ સાથે �ું સહમત થા� �ં અને તે�ુ ં

પાલન કરવા �ંુ બધંા� �ં.  

સહભાગીની સહ� :       તાર�ખ : 

 
 

 
Vadodara office: “Oasis”, A/10, Vaibhav Apartment, B/h. Inox Multiplex, Race Course, Vadodara - 390007. 

Tel: 0265 – 2391728, Mob. No.: 94266 43087, Email: info@oasismovement.in, Website: www.oasismovement.in 
Institute: “Oasis Valleys”, Juna Mandva Road, Chanod, Tal. Dabhoi, Dist. Vadodara. Tel: 02663 – 233010-11. 


