
    ( �જુરાત સરકાર ) 
( સામા�જક ન્ યાય અને અિધકાર�તા િવભાગ ) 

સમાજ કલ્ યાણ કે્ષતે્ર િવિશષ્ ટ પ્રદાન કરનાર સસં્ થાને  

“મહાત્ મા ગાધંી એવોડર્ ’’ આપવાની યોજના�ુ ંઅર� પત્રક. 
 (૧) સસં્ થા�ુ ં��ુ નામ અને સરના� ુ

 
 
 

:  

(૨) સસં્ થા�ુ ંપત્ર વ્ યવહાર�ુ ં

સરના�ુ.ં(ફોનનબંર સ�હત) 
 

:  

(૩) સસં્ થાના સચંાલક/વ્ યવસ્ થાપક�ુ ંનામ 

/ સરના�ુ ંઅને વ્ યવસાય 

(ફોન નબંર સ�હત)  

:  

(૪) સસં્ થાના સચંાલક/વ્ યવસ્ થાપકની �િત   

(૫) સસં્ થાના સચંાલક/વ્ યવસ્ થાપકની 

શૈક્ષ�ણક લાયકાત  

 

  

(૬) સસં્ થાની �ુબંઇ પબ્લીક ટ્રસ્ ટ એકટ/ 

�જુરાત સહકાર� મડંળ�ઓના કાયદા – 

૧૯૬૧ હ�ઠળ ન�ધણી થયેલ છે ક� ક�મ ?   

(ર�સ્ ટ્ર�શન નબંર તથા તાર�ખ જણાવો)  

ન�ધણી પ્રમાણપત્ર તથા બધંારણની 

પ્રમાણીત નકલ સામેલ કરવી. 

:  

(૭) સસં્ થાના ટ્રસ્ ટ� મડંળના સભ્યોના નામ,  

સરનામા ંઅને વ્ યવસાય 

.(અલગથી સામેલ રાખવા) 

:  

(૮) સમાજ કલ્ યાણના કયા કે્ષત્રમા ં િવિશષ્ ટ 

પ્રદાન કર�લ છે? (છેલ્લા દસ વષર્મા ં

સસં્થાએ અ�.ુ�િત તથા સમાજના 

નબળા વગર્ના ઉત્કષર્ માટ� આપેલ 

યોગદાન ધ્યાને લેવામા ંઆવશે તેમ 

છતા ંઅ�.ુ�િત સમેત સમાજના નબળા 

વગર્ના ઉત્કષર્ માટ� કોઈ 

મહત્વ�ુ/ંયાદગાર યોગદાન આપેલ 

હોય તો તે ધ્યાને લેવાશે) 
 
 

:  

(૯) છેલ્લા દસ વષર્મા ંમેળવેલ િસ�દ્ધઓ 

/એવોડર્/�રુસ્કાર/પ્રમાણપત્રો ની 

મા�હતી (આધાર સ�હત) 
 

:  



 
 

(૧૦) સસં્ થાના છેલ્ લા બે વષર્ના �હસાબો�ુ ં

ઓડ�ટ થયેલ છે ? (ઓડ�ટ અહ�વાલ 

સામેલ રાખવા) 

:  

(૧૧) અગાઉ એવોડર્ માટ� અર� કર�લ છે? 

(જો હા, તો કયા એવોડર્ માટ�? વષર્ 

સ�હત િવગતો આપવી) 

:  

(૧૨) આ અગાઉ એવોડર્ મળેલ છે ? (વષર્ 

સ�હત િવગતો આપવી)  

 

:  

(૧૩)  એવોડર્ માટ� ભલામણ કર�લ 

મહા�ભુાવોની િવગત 

(આધાર સાથે ર�ુ કરવા.)  
 
 
 
 

: ૧. 

૨. 

૩. 

૪. 

૫. 

(૧૪)  િવશેષ ન�ધ 
 
 
 
 
 

:  

 

 
 
સ્ થળ:-  
 
તાર�ખ:-    

સહ� 

સચંાલક�ુ ંનામ અને હોદ્દો  

સસં્થા� ુનામ, સરના�ુ ં
 

ખાસ ન�ધઃ-  

(૧) કોઈપણ સસં્થા એવોડર્ માટ� પોતાના નામની ભલામણ કર� શકશે નહ�. 

(૨) કોઈપણ વ્ય�ક્ત ક� સસં્થા કોઈપણ એક જ નામની એવોડર્ માટ� ભલામણ કર� શકશે. 

(૩) એવોડર્ પસદંગી િનણાર્યક સિમિતના સભ્યો કોઈના નામની ભલામણ કર� શકશે નહ�. 

(૪) આ એવોડર્ માટ� અ��ુ�ૂચત �િતની સસં્થા અર� કરવા પાત્ર રહ�શે.  

 


