
   ( ગજુરાત સરકાર )  
( સામાજજક ન્ યાય ે અ ેકાકારાતા કાગા) )  

ેનસુચૂિત જાકત ી સર્જ ાત્મક સાહિત્ય કૃકત અ “દાસીજીાણ શ્રઅષ્ઠ 
સાહિત્યકૃકત એાોર્ડ” આપાા ી યોજ ાનુું ેરજી પત્રક. 

--------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 
 
 
 

(૧) એવોર્ડ માટે અરજી કરનારનુું  પરુૂ નામ 

સરનામુું (ફોન નુંબર સહિત)  

:  

(૨) ફોન નુંબર ની વવગત. (લેન્ર્ લાઈન, 

મોબાઈલ નુંબર) 

:  

(૩) જન્મ તારીખ અને ઉંમર :  

(૪) નાગહરકતા :  

(૫) શૈક્ષણિક લાયકાત :  

(૬) જાવત અને પટેાજાવત (પ્રમાણપત્ર ી 
પ્રમાચણત  કલ સામઅલ રાખાી) 

:  

(૭) સમાજ કલ્ યાિના કયા ક્ષરેમામાું  વવવશ ટ 
પ્રદાન કરેલ છે ?  
(આધાર સામેલ રાખવા)   
સમગ્ર અન.ુજાવતઓના શોષિ, દમન, 
પીર્ા, વવદ્રોિ, સુંઘષડ અને આકાુંક્ષાઓન ે
અણિવ્યકત કરી, તમેના અવધકારો માટે 
જાગવૃત લાવવા અને સામાજજક સમરસતા 
પ્રસ્થાપવત કરી અન.ુજાવતઓમાું અસ્મીતા 
પ્રકટ કરતા સર્જનાત્મક અન.ુજાવત 
સાહિત્ય ક્ષેરમા ે મિત્વનુું આપલે યોગદાન 
અંગેની વવગતો દશાડવવી.   

:  

(૮) પ્રવસધ્ધ કરેલ સાહિત્ય કૃવતઓના નામ 
તેમજ વષડ  

:  

 

પાસપોર્ડ  
સાઇઝ ો 
ફોર્ો. 



(૯) એવોર્ડ માટે રજુ કરેલ સાહિત્ય કૃવતનુું 
નામ  

:  

(૧૦) મેળવલે વસદ્ધિઓ/એવોર્ડ/પરુસ્કાર/ 
પ્રમાિપરમાોની માહિતી (આધાર સહિત) 
 
 

:  

(૧૧) અગાઉ એવોર્ડ માટે અરજી કરેલ છે? (જો 
િા, તો કયા એવોર્ડ માટે? વષડ સહિત 
વવગતો આપવી) 

:  

(૧૨) આ અગાઉ એવોર્ડ મળેલ છે ? (વષડ 
સહિત વવગતો આપવી)  

 

:  

(૧૩) એવોર્ડ માટે િલામિ કરેલ 
મિાનિુાવોની વવગત 
 
 
 
 

: ૧. 
૨. 
૩. 
૪. 
૫. 
 

(૧૪) વવશષે નોંધ 
 
 
 
 

:  

 

 

સ્ થળ:-  
 

તારીખ:-    

અરજદારની સિીીઃ- 

અરજદારનુું પરુુ નામીઃ-    
સરનામુું:- 

          
 

ખાસ  ોંાઃ-  
(૧) કોઈપિ વ્યક્તત એવોર્ડ માટે પોતાના નામની િલામિ કરી શકશે નિી. 
(૨) કોઈપિ વ્યક્તત કે સુંસ્થા કોઈપિ એક જ નામની એવોર્ડ માટે િલામિ કરી શકશે. 
(૩) એવોર્ડ પસુંદગી વનિાડયક સવમવતના સભ્યો કોઈના નામની િલામિ કરી શકશે નિી. 
(૪) છેલ્લા પાુંચ વષડમા ું અન.ુજાવતના લોકોના ઉત્કષડ માટે સર્જનાત્મક અન.ુજાવત સાહિત્યકૃવત  માટે    
     અન.ુજાવતની મહિલા સાહિત્યકારને આ એવોર્ડ માટે ધ્યાને લવેામાું આવશે. 
(પ) કોઇપિ એક જ સવડશે્રઠ કૃવત માટે અરજી કરવાની રિશેે તેમજ પસુંદગી સવમવતના વનિડય માટે   
     પોતાની સવડશે્રઠ કૃવતની સાત નકલ (પ્રત) અરજી સાથે સામેલ રાખવાની રિશેે.  


