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મતદાર સાક્ષરતા ક્લબ અંતગર્ત �ન્યુઆરી:  ૨૦૨૨ દરિમયાન 
હાથ ધરવાની �વૃિત્તઓ 

ભાિવ મતદારો માટેની મતદાર સાક્ષરતા ક્લબ 
(શાળા કક્ષાએ ધોરણ ૯ થી ૧૨ ના િવ�ાથ�ઓ માટે) 

તારીખ  હાથ ધરવાની �વૃિત્તઓ 
 
તા.૧૨/૦૧/૨૦૨૨ ના રોજ 

યુવા �દવસ િનિમતે યોજવી 
 

૧. િચત્રકામ અને પોસ્ટર બનાવવાની સ્પધાર્   
સુિચત મુ�ા :  

• દરેક મત મહત્વનું છે. 
• કોઈ પણ મતદાર રહી ન �ય. 
• સુ�ઢ લોકશાહી માટે મહત્તમ ભાગીદારી 
• નૈિતક મતદાન 
• સુગમ ચૂંટણી ( Accessible Election)  

 
તા.૧૭/૦૧/૨૦૨૨ ના રોજ 

યોજવી 

૨. ચૂંટણી અને �િતિનિધત્વ યુક્ત લોકશાહીને લગતાં િવષયો પર  િનબંધ 

લેખન સ્પધાર્ 

સુિચત િવષયો :  
• ભારતના ચૂંટણી પંચનુ ંમહત્વ. 
• NOTA િવશે �ણકારી  
• કઈ બાબત મતદારોને મતદાન કરવા �ેરશે/ મતદારોન ેમતદાન 

માટે કેવી રીતે �ેરી શકાય ?  
તા.૧૯/૦૧/૨૦૨૨ ના રોજ 

યોજવી. 

રંગોળી સ્પધાર્ :  
સુિચત િવષયો:  

• રા�ર્ ીય મતદાતા �દવસ-૨૦૨૨  
• લોકશાહીમાં નૈિતક મતદાનનું મહત્વ  

 
તા.૨૧-૦૧-૨૦૨૨ ના રોજ 

યોજવી 

૩. ચૂંટણી અને �િતિનિધયુક્ત લોકશાહીને લગતા િવષયો પર ચચાર્   

સ્પધાર્ (Group Discussion)  
સુિચત મુ�ા :  

• મતદારનું િશક્ષણ- અિનવાયર્ જરૂરીયાત  
• રાજ્યો �ારા મતદાન ફરિજયાત બનાવવંુ �ઈએ?  
• ઓનલાઈન વોટીંગ- �ગિતનો માગર્ કે મુશ્કેલીઓની પેટી ? 
• ગંભીર ગનુાના આરોપી ઉમેદવારોને ચૂટંણી લડવામાથંી ગરેલાયક 

ઠરાવવા �ઈએ ? 
• ઓપીિનયન અને એિક્ઝટ પોલ ઉપર િનયંત્રણ મંૂકવુ અને તેમને 

િવિનયિમત કરવા �ઈએ. 
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તા.૨૫-૦૧-૨૦૨૨ ના રોજ 

રા�ર્ ીય મતદાત �દવસની ઉજવણી 

�સંગે  

૪. લોકતંત્ર િવશે શાળા નાટક (NVD-2022 ના �દવસ ેભજવવંુ) 
   સુિચત મુ�ા :  

• સાવર્િત્રક પુખ્ય મતાિધકાર- પુખ્ય વયે પહોંચલે �ત્યેક ભારતીય 

નાગ�રક મતદાન કરે એ માટેનો ભારતનો સઘંષર્ 
• દરેક મત મહત્વનું  છે. 
• મતદાન; મારો હક, મારી ફરજ  

તા.૨૫-૦૧-૨૦૨૨ ના રોજ 
 

૫ . શાળાકક્ષાએ રા�ર્ ીય મતદાતા �દવસની ઉજવણી. 
• મતાિધકાર ક્લબના સભ્યોને આ �સંગે સંચાલક તરીકે બોલાવવા. 

તેઓ �સંગને અનૂરૂપ કાયર્�મો, સ્ટેજ પ્લે, શ્રે� કામગીરી કરનાર 

સભ્યોનું સન્માનનું આયોજન કરવાનું રહેશે.  
• �ન્યુઆરી માસ દરિમયાન યો�યેલ ઉપર જણાવેલ સ્પધાર્ઓના 

િવજતેાઓનંુ સન્માન. 

 

નવા મતદારો માટેની મતદાર સાક્ષરતા ક્લબ (કોલેજ/યુિનવિસર્ટી કક્ષાએ) 

તારીખ  હાથ ધરવાની �વૃિત્તઓ 
 
તા.૧૨/૦૧/૨૦૨૨ ના રોજ 

યુવા �દવસ િનિમતે યોજવી 
 

૧.લોકતંત્ર અને ચૂંટણી ���યા િવષય પર વક્તૃત્વ સ્પધાર્ :  
  સુિચત મુ�ા :  

• તંદુરસ્ત લોકશાહી માટે યુવાનોની ભૂિમકા  
• નૈિતક અને પારદશર્ક મતદાન ���યા માટે ભારતના ચૂંટણી પંચ 

�ારા કરવામા ંઆવેલ �યત્નો. 
• ચૂંટણી ���યામાં ટેકનોલોિજની ભૂિમકા 
• સુગમ ચૂંટણી ( Accessible Election) 

 તા.૧૫-૦૧-૨૦૨૨ ના રોજ 

આમ� ડે િનિમતે આયોજન કરવું  

૨. કોલેજ/યુિનવિસર્ટીમાં  NSS, NCC ના સભ્યો,  ELC  ના સભ્યો, 
કેમ્પસ એમ્બેસેડસર્ �ારા આમ� ડે ની ઉજવણી કરવી. આ દરિમયાન સેવા 

મતદારો, પેરા િમિલટર્ ી ફોસર્ના જવાનો અને તેમના પ�રવારોના ઓનલાઈન 

રિજસ્ટર્ેશન િવશે  માગર્દશર્ન આપવું.  

તા.૧૭-૦૧-૨૨ થી  
તા.૧૯-૦૧-૨૨ દરિમયાન 

 ૩.   મતદાર �ગૃિત લોગો �ડઝાઈન, નૈિતક મતદાન માટે મેસ્કોટ 

�ડઝાઈન,   મતદાર �ગૃિત્ત અંગેના ટેગ લાઈન રાઈટીંગ, પોસ્ટર બનાવવા,  
GIF  બનાવવા, નૈિતક મતદાન માટે Reels(Short Film)બનાવવાની 

સ્પધાર્  
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 તા. ૧૬/૦૧/૨૨ થી 

તા.૨૦/૦૧/૨૨ દરિમયાન 

આયોજન કરવુ ં

૪.મહાનુભાવોના �વચન- સંવાદ  
• ચૂંટણી ���યાના તજજ્ઞને કાયર્�મમાં આમંિત્રત કરવા અને �વચન 

તથા ચૂંટણી ���યાને લગતી ��ોતરીનંુ આયોજન કરવું. 
• ECI, CEO શ્રીના તમામ સોિશયલ મી�ડયા પ્લેટ્ફોમ્સર્ દશાર્વી ફોલો 

અને લાઈક કરવા સમજૂત કરવા. 

 તા.૨૧-૦૧-૨૦૨૨ થી  
૨૩-૦૧-૨૨ વચ્ચે યોજવી 

યોજવી 
 

૫. ચચાર્   સ્પધાર્ ( Group Discussion)  

• મતદારનું િશક્ષણ- અિનવાયર્ જરૂરીયાત  
• મતદાર સાક્ષરતા ક્લબસને રસ�દ બનાવવા શું કરવંુ �ઈએ?  
• આધારકાડર્ને  EPIC સાથે �ડવામા ંઆવનાર મુશ્કેલીઓ અને 

લાભો.  
• સોિશયલ મી�ડયાના માધ્યમો પર થતી આચાર સ�ંહતા ઉ�ંઘને 

રોકવાના ઉપાયો.  
• ઓનલાઈન વોટીંગ- �ગિતનો માગર્ કે મુશ્કેલીઓની પેટી ? 

 

તા.૨૫-૦૧-૨૦૨૧ ૬. રા�ર્ ીય મતદાતા �દવસની ઉજવણી   
• મતાિધકાર ક્લબના સભ્યોને આ �સંગે સંચાલક તરીકે કામ કરે. 

તેઓ �સંગને અનૂરૂપ કાયર્�મો, સ્ટેજ પ્લે, શ્રે� કામગીરી કરનાર 

સભ્યોનું સન્માનનું આયોજન કરવાનું રહેશે.  
• �ન્યુઆરી માસ દરિમયાન યો�યેલ ઉપર જણાવેલ સ્પધાર્ઓના 

િવજતેાઓનંુ સન્માન. 

 

ચુનાવ પાઠશાળા 
( મતદાન મથક લોકેશન કક્ષાએ) 

તારીખ  હાથ ધરવાની �વૃિત્તઓ 
તા.૧૨-૦૧-૨૨ થી  
૨૫-૦૧-૨૨ દરિમયાન 
 

૧. ઓનલાઈન નોંધણી અન ેનામ ચકાસણી : જ ેયુવાિમત્રો કે  તેમના 

પ�રવારના સભ્યોએ  પોતાના નામની કરાવેલ ન હોય તેમને ઓનલાઈન  

નામ નોંધણી માટે  �ોત્સા�હત કરવામાં આવશે. તદઉપરાંત વોટર 

અવેરનસે ફોરમના સભ્યોને NVSP વેબસાઈટ  પર જઈને  પોતાના નામની 

ચકાસણી માટે �ોત્સા�હત કરવાના રહેશે. 
૨. ECI, CEO શ્રીના તમામ સોિશયલ મી�ડયા પ્લેટ્ફોમ્સર્ દશાર્વી ફોલો 

અને લાઈક કરવા સમજૂત કરવા. 
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તા.૨૫-૦૧-૨૦૨૨ ૨.૨૫ મી �ન્યુઆરી, ૨૦૨૨ ‘રા�ર્ ીય મતદાતા �દવસ’ ની ઉજવણી:  

કાયર્�મની શરૂઆત ચુનાવ પાઠશાળા ગીત (Hello Voters Web Radio 
અને ECI  ના સ્વીપ પોટર્લ પર ઉપલબ્ધ છે) થી શરૂ થશે. ત્યારબાદ 

સબંિધત ચુનાવ પાઠશાળાના સંયોજક, બૂથ લેવલ અિધકારી મતદારોને 

નોંધણીનંુ મહત્વ, મતદાનનંુ મૂલ્ય, નૈિતક ચૂંટણી ભાગીદારી િવશે �વચન 

આપશે અને ત્યારબાદ  મતદાન માટેની �િતજ્ઞા લેવડાવશે.  
 

 

વોટર અવેરનેસ ફોરમ 
(સરકારી, િબન સરકારી કચરેીઓ, બોડર્, િનગમ, કોપ�રેશન ના કમર્ચારી/અિધકારીઓ માટે કચેરી કક્ષાએ) 

તારીખ  હાથ ધરવાની �વૃિત્તઓ 

          
 
 તા.૧૨-૦૧-૨૨ થી  
૨૫-૦૧-૨૨ દરિમયાન  
 

૧ . ઓનલાઈન નોંધણી અને નામ ચકાસણી :  
• જ ેકમર્ચારીઓએ કે તેમના પ�રવારના સભ્યોએ  પોતાના નામની 

કરાવેલ ન હોય તેમને ઓનલાઈન  નામ નોંધણી માટે  �ોત્સા�હત 

કરવામાં આવશે. તદઉપરાંત વોટર અવેરનેસ ફોરમના સભ્યોને 

NVSP વેબસાઈટ  પર જઈને  પોતાના નામની ચકાસણી માટે 

�ોત્સા�હત કરવાના રહેશે. 
• તાલુકા અને િજ�ાકક્ષાએ ઔધોિગક એકમોની વોટર અવરેનેસ 

ફોરમસ  ના કમર્ચારીઓ માટે પણ ખાસ ઓનલાઈન નોંધણી 

કેમ્પસનંુ આયોજ કરવું. આ ઉપરાંત મતદાનના �દવસે સરકાર 

�ારા ર� �હેર કરવામાં આવતી હોવાની  બાબતથી તેમને વાકેફ 

કરવા.  
• ECI, CEO શ્રીના તમામ સોિશયલ મી�ડયા પ્લેટ્ફોમ્સર્ દશાર્વી 

ફોલો અને લાઈક કરવા સમજૂત કરવા. 
તા.૨૫-૦૧-૨૦૨૨ ૨.કચેરીના દરેક કમર્ચારી/અિધકારીઓને તારીખ ૨૫/૦૧/૨૦૨૨ ના 

રોજ મતદાન માટેની �િતજ્ઞા લેવડાવવી. 



Annexure-1 

( A.C લેવલેથી િજ�ાઓએ મા�હતી મેળવવા ઉપયોગ કરવંુ)  

�ન્યુઆરી-૨૦૨૨ દરિમયાન મતદાર સાક્ષરતા ક્લબ્સ અંતગર્ત હાથ ધરવામાં આવેલ 
�વૃિત્તઓનો રીપોટર્  

 ભાિવ મતદારો માટેની મતદાર સાક્ષરતા ક્લબ 
(શાળા કક્ષાએ ધોરણ ૯ થી ૧૨ ના િવ�ાથ�ઓ માટે) 

૧.િચત્રકામ અને પોસ્ટર બનાવવાની સ્પધાર્ 

કેટલી  ELC માં સ્પધાર્ યોજવામાં આવી ?   

સ્પધાર્ની તારીખ  

કેટલા િવ�ાથ�ઓએ સ્પધાર્માં ભાગ લીધો?  

 
૨. ચૂંટણી અને �િતિનિધત્વ યુક્ત લોકશાહીને લગતાં િવષયો પર  િનબંધ લેખન સ્પધાર્ 

કેટલી  ELC માં સ્પધાર્ યોજવામાં આવી ?   

સ્પધાર્ની તારીખ  

કેટલા િવ�ાથ�ઓએ સ્પધાર્માં ભાગ લીધો?  

 
૩. ચૂંટણી અને �િતિનિધયકુ્ત લોકશાહીન ેલગતા િવષયો પર ચચાર્   સ્પધાર્ (Group 
Discussion) 

કેટલી  ELC માં સ્પધાર્ યોજવામાં આવી ?   

સ્પધાર્ની તારીખ  

કેટલા િવ�ાથ�ઓએ સ્પધાર્માં ભાગ લીધો?  

 
૪.લોકતંત્ર િવશે શાળા નાટક 

કેટલી  ELC માં નાટક ભજવવામાં આવ્યંુ?    

નાટક ભજવ્યાની તારીખ  

નાટકનો િવષય  

 
૫.શાળાકક્ષાએ રા�ર્ ીય મતદાતા �દવસની ઉજવણી. 

માધ્યિમક અને ઉચ્ચતર માધ્યિમકની કેટલી મતદાર 

સાક્ષરતા ક્લબ્સમાં  NVD ની ઉજવણી કરવામાં 

આવી ?  

 

 
 
 
 



 નવા મતદારો માટેની મતદાર સાક્ષરતા ક્લબ (કોલેજ/યુિનવિસર્ટી કક્ષાએ) 

૧.લોકતંત્ર અને ચૂંટણી ���યા િવષય પર વક્તૃત્વ સ્પધાર્ :  

કેટલી  ELC માં સ્પધાર્ યોજવામાં આવી ?   

સ્પધાર્ની તારીખ  

કેટલા િવ�ાથ�ઓએ સ્પધાર્માં ભાગ લીધો?  

 
૨.કોલેજ/યુિનવિસર્ટીમાં  NSS, NCC ના સભ્યો,  ELC  ના સભ્યો, કેમ્પસ એમ્બસેેડસર્ �ારા આમ� 
ડે ની ઉજવણી  

કેટલી જગ્યાએ કેમ્પનંુ આયોજન કરવામાં આવ્યંુ?   

કેટલી  ELC   �ારા આ �વૃિત્તમાં ભાગ લેવામાં 

આવ્યો?  

 

 NSS   ના કેટલા િવ�ાથ�ઓ કામગીરીમાં �ડાયા? 
 

NCC ના કેટલા િવ�ાથ�ઓ કામગીરીમાં �ડાયા?  

NYKS ના કેટલા િવ�ાથ�ઓ કામગીરીમાં �ડાયા?  

 કેટલા  Campus Ambassadors કામગીરીમાં 

�ડાયા ?  

 

 

૩-A મતદાર �ગિૃત લોગો �ડઝાઈન 

કેટલી  ELC માં સ્પધાર્ યોજવામાં આવી ?   

સ્પધાર્ની તારીખ  

કેટલા િવ�ાથ�ઓએ સ્પધાર્માં ભાગ લીધો?  

 

૩-B નૈિતક મતદાન માટે મેસ્કોટ �ડઝાઈન 

કેટલી  ELC માં સ્પધાર્ યોજવામાં આવી ?   

સ્પધાર્ની તારીખ  

કેટલા િવ�ાથ�ઓએ સ્પધાર્માં ભાગ લીધો?  

 

૩-C મતદાર �ગિૃત્ત અગંેના સ્લોગન રાઈટીંગ 

કેટલી  ELC માં સ્પધાર્ યોજવામાં આવી ?   

સ્પધાર્ની તારીખ  

કેટલા િવ�ાથ�ઓએ સ્પધાર્માં ભાગ લીધો?  

 



૩-D ,  પોસ્ટર બનાવવા (ફીઝીકલ પોસ્ટર)  

કેટલી  ELC માં સ્પધાર્ યોજવામાં આવી ?   

સ્પધાર્ની તારીખ  

કેટલા િવ�ાથ�ઓએ સ્પધાર્માં ભાગ લીધો?  

૩-D1,  પોસ્ટર બનાવવા (ઈ- પોસ્ટર) 

કેટલી  ELC માં સ્પધાર્ યોજવામાં આવી ?   

સ્પધાર્ની તારીખ  

કેટલા િવ�ાથ�ઓએ સ્પધાર્માં ભાગ લીધો? 
 

 

૩-E   GIF  બનાવવા 

કેટલી  ELC માં સ્પધાર્ યોજવામાં આવી ?   

સ્પધાર્ની તારીખ  

કેટલા િવ�ાથ�ઓએ સ્પધાર્માં ભાગ લીધો?  
 

 

૩-F નૈિતક મતદાન માટે  માટે ટંૂકી �ફલ્મ બનાવવાની સ્પધાર્ 

કેટલી  ELC માં સ્પધાર્ યોજવામાં આવી ?   

સ્પધાર્ની તારીખ  

કેટલા િવ�ાથ�ઓએ સ્પધાર્માં ભાગ લીધો?  

 
૪.મહાનુભાવો સાથે સંવાદ  

 તજજ્ઞનંુ નામ   

કેટલા િવ�ાથ�ઓએ કાયર્�મમાં ભાગ લીધો ?   

 
૫.ચચાર્   સ્પધાર્ ( Group Discussion) 

કેટલી  ELC માં સ્પધાર્ યોજવામાં આવી ?   

સ્પધાર્ની તારીખ  

કેટલા િવ�ાથ�ઓએ સ્પધાર્માં ભાગ લીધો?  

 
૬.રા�ર્ ીય મતદાતા �દવસની ઉજવણી   
કોલેજ/યુિનવિસર્ટી/પોિલટેકિનક/આઈ.ટી.આઈની  

મતદાર સાક્ષરતા ક્લબ્સમાં  NVD ની ઉજવણી 

કરવામાં આવી ? 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

૭. નવા મતદારોની નામ નોંધણી  
૧૮-૧૯ વષર્ના કેટલા નવા મતદારો નોંધવામાં 
આવ્યાં  

 

ઓનલાઈન નોંધણી   

ઓફલાઈન નોંધણી   

 
 ચુનાવ પાઠશાળા( મતદાન મથક લોકેશન કક્ષાએ) 

૧.ઓનલાઈન નોંધણી અને નામ ચકાસણી : 

ચુનાવ પાઠશાળાના સભ્યો �ારા કેટલા વ્યિક્તઓના નામની ઓનલાઈન અને ઓફલાઈન  નોંધણી 

કરાવવામાં આવી?  

ઓનલાઈન નોંધણીની સંખ્યા    

ઓફલાઈન નોંધણીની સંખ્યા    

કૂલ નોંધણી કરાવવામાં આવલે વ્યિક્તઓની સંખ્યા   

 
૨. ચુનાવ પાઠશાળામાં રા�ર્ ીય મતદાતા �દવસની ઉજવણી 
સમારંભમાં અંદાિજત કેટલા વ્યિક્તઓ ઉપિસ્થત 

ર�ા ?  

 

સમારંભમાં મખુ્ય અિતિથ તરીકે કયા મહાનુભાવો 

ઉપિસ્થત ર�ાં ?  

 

 
વોટર અવેરનેસ ફોરમ (VAF) 

(સરકારી, િબન સરકારી કચરેીઓ, બોડર્, િનગમ, કોપ�રેશન ના કમર્ચારી/અિધકારીઓ માટે કચેરી 

કક્ષાએ) 
 
૧.ઓનલાઈન નોંધણી અને નામ ચકાસણી : 

વોટર અવેરનેસ ફોરમના કેટલા વ્યિક્તઓના નામની ઓનલાઈન અને ઓફલાઈન નોંધણી 

કરાવવામાં આવી? 

ઓનલાઈન નોંધણીની સંખ્યા    
ઓફલાઈન નોંધણીની સંખ્યા    
કૂલ નોંધણી કરાવવામાં આવલે વ્યિક્તઓની સંખ્યા   
  
૨.   વોટર અવેરનેસ ફોરમમા ંરા�ર્ ીય મતદાતા �દવસની ઉજવણી 
રા�ર્ ીય મતદાતા �દવસે સંબંિધત વોટર અવેરનેસ 

ફોરમના કેટલા સભ્યો �ારા �િતજ્ઞા લેવામાં આવી ?  

 

 



Sr.no
No.of ELCs where 
competition held

No.of students participated  in 
the competition / Program

1 Painting Competition

2 Essay Writing Competition
3 Group Discussion 

4
Drama during NVD function

5 No.of ELCs where NVD 
Celebrated

Sr.no
No.of ELCs where 
competition held

No.of Students participated  in 
the competition / Program

1 Elocution Competition

2 Camps Form Army Staff

3 Logo Design

4 Mascot Design

5 Slogan Writing

6 Poster making(Physical)

7 Poster making (e- Poster)

8 GIF Making Competition

9
Competition for hort Film 
making on ethical voting 

10 Motivator Inviting

11 Group Discussion

12
No.of ELCs where NVD 
Celebrated

No. of Online Registration

No.of  Physical Registration

Annexure-2    
 ( To be  sent   CEO Office as on 31/01/2022 ) 

NVD-2022 ELC Activity Report January-2022
Name of District : 

Activity  for School level ELCs

Activities for College/Uni.Level ELCs

13

New voter Registration(18-19)Age at College/Uni/it is etc.



1

2

3

No. of Online Registration

No.of  Physical Registration

1

2

3

No. of Online Registration

No.of  Physical Registration

4

New voter Registration(18-19)Age by VAFs

4

Sd/-
District Election Officer

…………………District

No.of VAFs participated in the activity

No.of persons registered through online platforms i.e 
NVSP, VHA etc.
No.of Persons attended the NVD function

Activities at Chunav Pathshala

Activities at VAF

No.of Chunav Pathshalas where activity held

No.of persons registered through online platforms i.e 
NVSP, VHA etc.

No.of Persons attended the NVD function

New voter Registration(18-19)Age by Chunav Pathshala
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