જાહે ર વિજ્ઞપ્તી
કવિશ્નર િવહલા અને બાળ વિકાસની કચેરી, (િવહલાિીગ
ીં )
બ્લોક નીં.૨૦, ડો. જીિરાજ િહે તા ભિન, ગાીંઘીનગર
“ગુજરાત િવહલા વિકાસ પુરસ્કાર”
શ્રેષ્ઠ િવહલા સીંસ્થા અને શ્રેષ્ઠ િવહલા કાર્યકર િાટે
િર્ય:-૨૦૧૮-૧૯
ગુજરાત રાજ્યમાાં મહિલા હિકાસને લગતી શ્રેષ્ઠ કામગીરી કરતી એક સ્િૈહછિક સાંસ્થાને અને એક શ્રેષ્ઠ મહિલા કાર્યકરને િર્ય :૨૦૧૮-૧૯ માટે “ ગુજરાત મહિલા હિકાસ પુરસ્કાર” એનાર્ત કરિા સારુ જે તે હજલ્લાના દિેજ પ્રહતબાંધક અહધકારી સિ રક્ષણ
અહધકારી મારફતે હનર્ત નમુનામાાં નીચેની શરતોને આહધન અરજીઓ માંગાિિામાાં આિે િે .
૧. પુરસ્કાર ઇછિુક સ્િૈહછિક સાંસ્થા તેમજ મહિલા કાર્યકર જે ઓિામાાં ઓિા િે લ્ લા ૧૦ િર્યથી ગુજરાત રાજ્યમાાં મહિલા ક્લલ્ર્ાણ
ક્ષેત્રે , મહિલાઓના સામાજીક/આહથયક સશહિકરણને લગતી પ્રિૃહત કરતી િોર્ તેિી સ્િૈહછિક સાંસ્થા તેમજ તેિા મહિલા
કાર્યકર પુરસ્કાર મેળિિા માટે આધાર પુરાિા સાથે અરજી કરી શકશે.
૨. કોઈ પણ સરકારી અથિા તો અધય સરકારી અને ૧૦૦ ટકા સરકારી અનુદાનથી ચાલતી સાંસ્થા આ પુરસ્કાર માટે અરજી કરી
શકશે નિી.
૩. સદર પુરસ્કાર સ્િૈહછિક સાંસ્થા અને મહિલા કાર્યકરને એક જ િખત મળિાપાત્ર િે .
૪. પુરસ્કાર માટે પસાંદગી/પધ્ધહત/શરતોમાાં ફે રફાર કરિાની સાંપુણય સત્તા રાજ્ય સરકારની રિેશે
૫. પુરસ્કાર આપિા અાંગે રાજ્ય સરકારનો હનણયર્ આખરી રિેશે.
આ પુરસ્કાર મેળિિા અાંગેનુાં અરજી પત્રક મહિલા અને બાળ હિકાસ હિભાગની િેબ સાઈટ www.wcd.gujarat.gov.in ઉપરથી
ડાઉનલોડ કરી શકશો. તેમજ કહમશ્નર મહિલા અને બાળ હિકાસની કચેરી, (મહિલા િીાંગ), બ્લોક નાં. 20 ડો. જીિરાજ મિેતા ભિન
ગાાંધીનગરની કચેરીએથી રૂબરૂમાાં પણ આ અાંગેની માહિતી કચેરી સમર્ દરમ્ર્ાન જોિા મળશે.
આ હનર્ત અરજી પત્રકમાાં દશાયિેલ હિગતો કાળજી પુિક
ય િાાંચીને હનર્ત શરતો મુજબ જરૂરી આધાર પુરાિાઓ સાથે અરજી
તા.૩૧/૦૭/૨૦૧૮ (કચેરી સમર્ દરહમર્ાન) સુધીમાાં સાંબધકતાય શ્રેષ્ઠ મહિલા કાર્યકરે પ્રિતયમાન રિેણાકના અને સ્િૈ.સાંસ્થાએ
તેઓના હજલ્લાના સબાંહધત દિેજ પ્રહતબાંધક અહધકારી સિ રક્ષણ અહધકારીશ્રીની કચેરીમાાં મળે તે રીતે આર.પી.એ.ડી.થી મોકલી
આપિાની રિેશે. રૂબરૂમાાં કોઈ અરજીઓ સ્િીકારિામાાં આિશે નિી.
નોીંધ:- હનર્ત સમર્ મર્ાયદા પિી મળે લ અરજીઓ આપો આપ રદ ગણાશે
અવધક કવિશ્નર
િવહલા અને બાળ વિકાસ
ગાીંધીનગર

કમિશ્નર િમિલા અને બાળ મિકાસ, બ્લોક નં-૨૦, ડો.જીિરાજ િિે તા ભિન, ગાંધીનગર
િમિલા મિકાસ પુરસ્કાર ( શ્રેષ્ઠ િમિલા સાિાજીક કાર્યકર વ્ર્મિગત)
પુરસ્કારનું િર્ય :ફોટો
૧.

અરજદારનું

નાિ:૧.

પુરૂ

સરનાિુ :-

૨.
૩.
૪.

િોબાઈલ
શૈક્ષમિક
જન્િ

નંબર:લાર્કાત :તારીખ :-

૫

કે ટલ

સિર્થી

ગુજરાતિાં રિે છે .

િર્ય. ................................ િાસ ....................................

૬.

જામત

૨.

અરજદાર દ્વારા કરિાિાં આિેલ િમિલા અને બાળ કલ્ર્ાિ મિર્ર્ક મિમશષ્ટ કાિગીરીની મિગત:-

જનરલ

ઓ.બી.સી

િમિલા િાટે મિકાસને લગતી કાિગીરીિાં ર્ોગદાન

િમિલા િાટે શૈક્ષમિકને લગતી કાિગીરીિાં
ર્ોગદાન

િમિલા િાટે આરોગ્ર્ને લગતી કાિગીરી

૩.

સિાજ િાટે આપેલ ર્ોગદાન/સિાર્ની મિગત:મપમડત- શોમર્ત િમિલાઓને પુન:સ્થાપન િાટે કર ેલી
કાિગીરી :-

D:\D\sanket\website updation\WCD\20072018\2018-19 Form.docx

એસ.સી

એસ.ટી

૪.

િમિલા કલ્ર્ાિ ક્ષેત્રે િમિલા સશમકતકરિ અને
િમિલાઓની
આથીક
સશમકતકરિ
ક્ષેત્રે
કાિગીરીની
મિગત

૫.

િમિલા અત્ર્ાચાર મનિારિ િાટે કર ેલ
પ્રિૃમતઓ:-

૬.

આ અગાઉ િળે લ એિોડયની મિગત:-

૭.

િમિલા મિકાસ પુરસ્કાર િાટે કર ેલ
ભલાિિની મિગત:( જિલ્લા કલેકટરશ્રી, જિલ્લા જિકાસ અજિકારીશ્રી અથિા મ્યુ.કજિશ્નરશ્રીની ભલાિણ)

અરજદારની સિી.

નોંધ: કર ેલ કાિગીરીના સાધમનક પુરાિા ફોટોગ્રાફ સિીત અરજી સાથે બીડિા.

કમિશ્નર િમિલા અને બાળ મિકાસ, બ્લોક નં-૨૦, ડો.જીિરાજ િિે તા ભિન, ગાંધીનગર
િમિલા મિકાસ પુરસ્કાર િાટે નું અરજીપત્રક ( સ્િૈમછછક સંસ્થા િાટે )
પુરસ્કારનું િર્ય :-

પાસપોટય
ફોટો

૧.

પુરસ્કારનું િર્ય:-
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૨.

૩

૧.

સંસ્થાનું નાિ

૨.

પુરૂ સરનાિું

૧.
૧. ફોન નંબર .................... િો.નં ................................

.
૨.

૪.

સંસ્થાની નોંધિી મિગત :-

સંસ્થા દ્વારા રાખિાિાં આિતા કિયચારીઓની મિગત:૧. પુરૂર્ ........ ૨. િમિલા ......... કુ લ ........

૫.

સંસ્થાની છે લ્લા પાંચ િર્ય દરમ્ર્ાન કર ેલ કાિગીરીની મિગત:૧. સંસ્થાની જિજિષ્ટ કાિગીરી :-

૨. સંસ્થા દ્વારા કરિાિાં આિતી સરકારી
યોિનાઓની કાિગીરીની જિગત :૩. સંસ્થા દ્વારા પોતાની કરેલ પ્રિૃજતઓ :-

૬.

િમિલાલક્ષી પ્રિૃમતિાં સંસ્થાનો ફાળો

૭.

િમિલા સશમકતકરિ અને િમિલાઓની
આમથયક સશમકતકરિ ક્ષેત્રે કર ેલ
કાિગીરી

૮.

( છે લ્ લા પાંચ િર્ય દરમ્ર્ાન કર ેલ કાિગીરી) :-

અત્ર્ાર સુધી સંસ્થાને િળે લ એિોડય

(

એિોડયનો આધાર રજુ કરિો.) :૯.

સંસ્થાના ટ્સ સ્ટી િંડળની મિગત:-

૧૦.
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ક્રિ
૧
૨
૩
૪
૫

િર્ય

આિક

ખચય

બચત

સ્િૈમછછક સંસ્થાના પુરસ્કાર િાટે કર ેલ
ભલાિિની મિગત:( જિલ્લા કલેકટરશ્રી, જિલ્લા જિકાસ અજિકારીશ્રી અથિા મ્યુ.કજિશ્નરશ્રીની ભલાિણ)

પ્રિુખ/િંત્રીશ્રીની સિી મસક્કા

નોંધ: કર ેલ કાિગીરીના સાધમનક પુરાિા ફોટોગ્રાફ સિીત અલગથી બીડિા
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