
 

 

 

 

 

 

 

 

એવોર્ડ અંગે જાહરેાત 

નિયામક, નવકસતી જાનત કલ્યાણ, ગાાંધીિગર 

 

નિયામક, નવકસતી જાનત કલ્યાણ ખાતા હસ્તકિી એવોર્ડ યોજિાઓ અન્વયે િીચે જણાવેલ એવોર્ડ માટે સાંસ્થા/ વ્યક્તત પાસેથી 
આવેદિપત્રો માંગાવવામાાં આવે છે.  
 

અ.િાં. એવોર્ડન ાં િામ એવોર્ડિી રકમ એવોર્ડ કોિે મળી શકશે. એવોર્ડ માટેિા 
વર્ડ 

૧  

િાલાંદા એવોર્ડ  
 

રૂ.૧,૦૦,૦૦૦/-  
 

સ્વૈચ્છછક સાંસ્થાિે 

૨૦૧૭-૧૮ 
૨૦૧૮-૧૯ 
૨૦૧૯-૨૦ 
૨૦૨૦-૨૧ 

૨  

પજૂ્ય રનવશાંકર મહારાજ એવોર્ડ  
 

રૂ.૧,૦૦,૦૦૦/- 
 

વ્યક્તતિે  
૨૦૧૭-૧૮ 
૨૦૧૮-૧૯ 
૨૦૧૯-૨૦ 
૨૦૨૦-૨૧ 

છેલ્લા દશ વર્ડમાાં સામાજજક અિે શૈક્ષણણક રીતે પછાત વગડ સહહત સમાજિા િબળા વગડિા ઉત્કર્ડ માટે તથા 
સામાજજક સમજદારીિે પ્રોત્સાહિ આપી સમાજ કલ્યાણ કે્ષતે્ર નવનશષ્ટ યોગદાિ કરિાર સાંસ્થાિે ‘‘િાલાંદા’’ એવોર્ડ આપવાિી 
યોજિા અમલીત છે. તેમજ ઉતત જાનત સમહૂોિે સામાજજક ન્યાય અિે માિવ અનધકારો પ્રાપ્ત કરાવવા તથા પછાત વગોમાાં 
જાગનૃત લાવવા અિે તેમિા જીવિમાાં ઉછચ સાંસ્કારોન ાં નસિંચિ કરીિે રૂહિગત પ્રથાઓ તથા પ્રણાલીઓમાાંથી બહાર લાવી 
તેઓિે શૈક્ષણણક, આનથિક તેમજ સામાજજક કે્ષતે્ર અન્ય સમાજિી હરોળમાાં લાવવા માટે યોગદાિ આપિાર વ્યક્તતિે ‘‘પજૂ્ય 
રનવશાંકર મહારાજ એવોર્ડ’’ આપવાિી યોજિા અમલીત છે. આ બાંિે એવોર્ડ એિાયત કરવાિા હતે   માટે સ્વૈચ્છછક સાંસ્થા અિે 
વ્યક્તતઓ માટે દરખાસ્ત માંગાવવામાાં આવે છે. જે માટે સાંસ્થાએ અથવા વ્યક્તતએ સામાજજક અિે શૈક્ષણણક રીતે પછાત વગડ 
તથા િબળા વગડિા લોકોિા ઉત્કર્ડ માટે આપેલ યોગદાિિે ધ્યાિે લેવામાાં આવશે. અરજદાર સાંસ્થા અથવા વ્યક્તત દ્વારા 
સામાજજક અિે શૈક્ષણણક રીતે પછાત વગડિી જાનતઓિી સામાજજક, શૈક્ષણણક, આનથિક નવકાસિી પ્રવનૃિઓ તેમજ તેમિામાાં 
રહલેી શક્તતઓિે ઉજાગર કરતી આવી પ્રવનૃિઓ માટે ધ્યાિાકર્ડક અિે પ્રથમ દ્રષ્ષ્ટએ િોંધિીય કહી શકાય તેવી કામગીરી 
થયેલી હોવી જોઇએ. સામાજજક અિે શૈક્ષણણક રીતે પછાત વગોિા કલ્યાણ કે્ષતે્ર વ્યક્તત કે સાંસ્થા દ્વારા કરવામાાં આવેલ 
નવનશષ્ટ પ્રદાિ કોઇ ચોક્કસ સ્થળ, સમય, સમ દાય, પ્રવિૃી કે ઘટિા પ રત  ાં મયાડદીત િ હોવ ાં જોઇએ, પરાંત   નવશાળ ફલક ઉપર 
પયાડપ્ત સમય ગાળા દરમ્યાિ એવી કામગીરી કે નવનશષ્ટ પ્રદાિ થયેલ હોવ ાં જોઇએ કે બહોળા જિસમ દાયિે લાાંબા ગાળા 
માટે ફાયદો થયો હોય.    

ઉપરોતત એવોર્ડ માટે ઓફલાઇિ અરજી કરવાિી રહશેે. અરજી સાથે જરૂરી આધાર પ રાવા સાથે  મોર્ામાાં મોર્ા 
તા.૩૦/૪/૨૦૨૨ સ ધીમાાં નિયામકશ્રી, નવકસતી જાનત કલ્યાણ, બ્લોક િાં.૪, ત્રીજા માળે, ર્ૉ.જીવરાજ મહતેા ભવિ, ગ જરાત 
રાજ્ય, ગાાંધીિગરિી કચેરી ખાતે RPADથી અથવા રૂબરૂમાાં મળી જાય તે રીતે મોકલી આપવાિી રહશેે. આ સમયગાળા બાદ 
મળેલ અરજીઓ કોઇપણ સાંજોગોમાાં ધ્યાિે લેવામાાં આવશે િહીં. આ એવોર્ડ અંગેિી અન્ય શરતો, માપદાંર્ો, ભલામણ કરિાર 
વ્યક્તતઓ વગેરે બાબતો સામાજજક ન્યાય અિે અનધકારીતા નવભાગિા તા.૨૧/૧૨/૦૪િા ઠરાવ ક્રમાાંક: સશપ/ ૧૧૦૩/ િબા-
૭/ અ તથા ક્રમાાંક:સશપ/૧૧૦૩/િબા-૨/અથી સ નિનિત થયેલ છે. આ અરજી માટેિા ફોમડ esamajkalyan પોટડલ અિે ખાતાિી 
વેબ સાઇટ https://sje.gujarat.gov.in/ddcw/ પર ઉપલબ્ધ છે, તથા નવકસતી જાનત કલ્યાણ હઠેળિી સાંબાંનધત જજલ્લા િાયબ 
નિયામકશ્રી (નવ.જા)/ જજલ્લા સમાજ કલ્યાણ અનધકારીશ્રી (નવ.જા)િી જજલ્લા કચેરીએથી પણ મેળવી શકાશે.   

          િોંધ : એવોર્ડિી દરખાસ્ત ક્યા વર્ડ માટે કરેલ છે તે સ્પષ્ટ પણે દશાડવવાન ાં રહશેે.  
 

 

 (બી.પી.ચૌહાણ)  
નિયામક 

નવકસતી જાનત કલ્યાણ 

ગ જરાત રાજ્ય, ગાાંધીિગર 

 

   
 


