કમિશ્નર, િહિલા અને બાળ મિકાસ ( િહિલા િીંગ) ની કચેરી
બ્લોક નં-૨૦, ભોયતળીયે, જુના સચચિાલય, ગાંધીનગર
જાિેર મિજ્ઞપ્તત
મિમિધલક્ષી િહિલા કલ્યાણ યોજના િેઠળ કેન્દ્રોની સ્થાપના બાબત.
ગુજરાત સરકારશ્રીના મહિલા અને બાળ વિકાસ વિભાગના ઠરાિ ક્રમાાંક: મિય-૧૦૨૦૦૫-૩૧૮૭-૪,
તા. ૭/૦૬/૨૦૦૬ થી આ યોજના અમલમાાં આિેલ છે જે નીચે દર્ાાિેલ તાલુકા મથકોએ કેન્દ્રની સ્થાપના માટે
બીન સરકારી સ્િૈચ્છછક સાંસ્થાઓ પાસેથી જાિેરાતની તારીખથી એક િાસ સુધીિાં રજીસ્ટર પોસ્ટ એ.ડી.થી િળી રિે
તે રીતે વનયત અરજી પત્રકમાાં દરખાસ્ત માંગાિિામાાં આિે છે . અરજી પત્રક
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પરથી ડાઉનલોડ કરી ર્કાર્ે.

બીન સરકારી સ્િૈપ્છિક સંસ્થાઓની લાયકાત નીચે મુજબ રિેશે.
૧.

સાંસ્થાની નાણાકીય સ્સ્થવત કેન્દ્રના સાંચાલન કરિા સક્ષમ િોિી જોઈએ. સાંસ્થા પાસે કેન્દ્રના સાંચાલન માટે
લોકભાગીદારીના નાણાાં ઉપલબ્ધ કરિાની ક્ષમતા િોિી જોઈએ.

૨.

સાંસ્થા ઓછામાાં ઓછા પાાંચ િર્ાથી મહિલા કલ્યાણ પ્રવ ૃવતમાાં કામગીરી કરતી િોિી જોઈએ.

૩. ચેરીટી કવમશ્નર રારા માંજુર થયેલ સાંસ્થાના ટ્ર્સસ્ટીગણ પૈકી ઓછામાાં ઓછા એક ટ્ર્સસ્ટી કાયદાકીય ક્ષેત્રના અનુભિી
િોિા જોઈએ. ( સનદ અથિા એલ.એલ. બી. ની ડીગ્રીના પ્રમાણણત નકલ ણબડિી)
૪. સાંસ્થાના ટ્ર્સસ્ટીગણ પૈકી કોઈ પણ એક ટ્ર્સસ્ટી સામાજજક ક્ષેત્ર સહક્રય કામગીરી કરતાાં િોિા જોઈએ.
૫. સાંસ્થાના ટ્ર્સસ્ટીગણમાાં ઓછામાાં ઓછા ૫૦ ટકા મહિલાઓનુાં પ્રવતવનવધત્િ િોવુાં જોઈએ.
( જેતે ચેરીટી કવમશ્નરની કચેરી રારા માંજુર થયેલ ટ્ર્સસ્ટી માંડળની યાદી તથા િખતો િખત ચેરીટી કવમશ્નરની
કચેરી રારા માંજુર થયેલ ફેરફાર રીપોટા ની અધ્યતન યાદી ણબડિી)
ક્રમ

જજલ્લાનુાં નામ

તાલુકા કક્ષાએ કેન્દ્રનુાં સ્થળ

કેન્દ્રોની કુ લ સાંખ્યા

૧

નિસારી

ખેરગામ તાલુકો/નિસારી તાલુકો

૨

૨

િલસાડ

હકલ્લા પારડી તાલુકો

૧

૩

સુરત

કામરે જ તાલુકો

૧

૪

ભરૂચ

નેત્રગ
ાં તાલુકો

૧

૫

ુ
છોટા ઉદે પર

કિાાંટ તાલુકો

૧

૬

કછછ ભુજ

ભુજ તાલુકો

૧

૭

બનાસકાાંઠા

ડીસા તાલુકો

૧
કુ લ:-

૮ તાલુકા કક્ષાના કેન્દ્રો િાટે

નોંધ :૧. જાિેરાતની તારીખથી એક િાસ પછીથી મળે લ દરખાસ્તો આપો આપ રદ ગણાર્ે.
૨. ઉકત કોઈપણ મથકની દરખાસ્ત રૂબરૂ સ્િીકારિામાાં આિર્ે નિી.
૩. દરે ક સ્થળ માટે અલગથી અરજી કરિાની રિેર્ે.
૪. અગાઉ કરે લ અરજીઓ ધ્યાને લેિામાાં આિર્ે નહિ.
૫. જે સાંસ્થા પાસે ત્રણ કેન્દ્રો િોઈ તે સાંસ્થાની અરજીઓ ધ્યાને લેિામાાં આિર્ે નિી.
૬. દરખાસ્ત માંજુર/ના માંજુર કરિા અંગે સરકારશ્રીનો વનણાય આખરી રિેર્ે.
કવમશ્નર િ સણચિ
મહિલા અને બાળ વિકાસ, ગાાંધીનગર
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બ્લોક નં-૨૦, ભોયતચળયે, જુના સચચિાલય, ગાંધીનગર
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