હર િવ

તી

કિમ ર મ હલા અને બાળ િવકાસની કચેર , ( મ હલાવ ગ)
ડો.

લોક નં.૨૦,

વરાજ મહતા ભવન, ગાંઘીનગર

“ ગુજરાત મિહલા િવકાસ પુર કાર”
ે ઠ મિહલા સં થા અને

ે ઠ મિહલા કાયર્કર માટે

વષર્ :‐૨૦૧૫-૧૬ માટે
ગુજરાત રા યમાં મિહલા િવકાસને લગતી

ે ઠ કામગીરી કરતી એક વૈિ છક સં થાને અને એક

ે ઠ

મિહલા કયર્કરને વષર્ :‐૨૦૧૫-૧૬ માટે ગુજરાત મિહલા િવકાસ પુર કાર એનાયત કરવા સારુ િનયત અરજી
પત્રકમાં નીચેની શરતોને આિધન અરજી મંગાવવામાં આવે છે .
૧.

વૈિ છક સં થા તેમજ મિહલા કાયર્કર

ઓછામાં ઓછા ૫ વષર્થીર્ ગુજરાત રા યમાં મિહલા ક્ યાણ ક્ષેત્રે

, મિહલા સશિક્તકરણ / આિથર્ક સશિક્તકરણને લગતી પ્રવ ૃિત કરતી હોય તેવી સં થા / મિહલા કાયર્કર
પુર કાર માટે આધાર /પુરાવા સાથે અરજી કરી શકશે.
૨.

કોઈ પણ સરકારી અથવા તો

અધર્ સરકારી અને ૧૦૦ ટકા સરકારી અનુદાનથી ચાલતી સં થા આ

પુર કાર માટે અરજી કરી શકશે નહી.
૩. સદર પુર કાર વૈિ છક સં થા અને મિહલા કાયર્કરને એક જ વખત મળવાપાત્ર છે .
ુ ર્ સ ા રા ય સરકારની રહેશે
૪. પુર કાર માટે પસંદગી / પ ધિત/ શરતોમાં ફેરફાર કરવાની સંપણ
૫. પુર કાર આપવા અંગે રા ય સરકારનો િનણર્ય આખરી રહેશે.
આ પુર કાર મેળવવા અંગેન ું અરજી પત્રક મિહલા અને બાળ િવકાસ િવભાગની વેબ સાઈટ
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પરથી મળી રહેશે. તેમજ કિમ ર મિહલા અને બાળ િવકાસની કચેરી, (મિહલા

વીંગ) , લોક નં. 20 ડો. જીવરાજ મહેતા ભવન ગાંધીનગરની કચેરીએથી કચેરી સમય દર યાન મળશે.
આ િનયત અરજી પત્રકમાં દશાર્વેલ િવગતો કાળજી પુવર્ક વાંચીને િનયત શરતો મુજબ જ રી આધાર
પુરાવાઓ સાથે અરજી તા. ૦૫/૦૨/૨૦૧૬ ( કચેરી સમય દરિમયાન) સુધીમાં મળે

તે રીતે

આર.પી. .એ.ડી.થી મોકલી આપવાની રહેશે. બ માં અરજી વીકારવામાં આવશે નહી.
ન ધ:‐ િનયત સમય મયાર્દા પછી મળે લ અરજીઓ આપો આપ રદ ગણાશે
.
અિધક કિમ ર
મ હલા અને બાળ િવકાસ
ગાંધીનગર

