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( �જુરાત સરકાર ) 

( સામા�જક � યાય અને અિધક ાર�તા િવભાગ ) 

 

  અ��ુ�ૂચત �િતના સ�ના� મક દ�લત સા�હ� ય �ૃિતને “ દાસી �વણ �ે� ઠ 

દ�લત સા�હ� ય�ૃિત એવોડ�  ” આપવાની યોજના�ુ ંઅર� પ�ક. 

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

 
 

 
 
 
 

(૧)  એવોડ�  માટ� અર� કરનાર�ું  �ુ� નામ 

સરના� ું (ફોન નંબર સ�હત)  

:  

(૨) ફોન નંબર ની િવગત. (લે�ડ લાઈન, 

મોબાઈલ નબંર) 

:  

(૩)  જ�મ ત ાર�ખ અને �મર :  

(૪)  નાગ�રકત ા :  

(૫) શૈ��ણક લાયકાત :  

(૬) અ�ુ.�િત પૈક� પેટા� િત (�માણપ�ની 

�મા�ણત નકલ સામેલ રાખવી) 

:  

(૭) સમાજ ક� યાણના કયા �ે�મા ં  િવિશ� ટ 

�દાન કર�લ છે ?  (આધાર સામેલ 

રાખવા) અ�ુ.�િતઓ સ�હત સમ� 

દ�લત વગ�ના શોષણ, દમન, પીડા, 

િવ�ોહ, સઘંષ� અને �કા�ાઓ ને 

અ�ભ�ય�ત કર�, તેમના અિધકારો માટ� 

��ૃિત લાવવા અને સ ામા�ક સમર�તા 

��તાિપત કર�  દ�લતોમ ાં અ�મીત ા �ગટ 

કરત ા સ�ના�મક દ �લત સા�હ�ય �ે�ે 

મહ�વ�ુ ં આપેલ યોગદાન �ગેની 

િવગતો દશા�વવી. 

 
 

 

:  

 

પાસપોટ� 

સાઇઝનો 

ફોટો. 
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(૮) �િસ�ધ કર�લ સ ા�હ�ય �ૃ િતઓના નામ 

તેમજ વષ�. 

  

 

:  

(૯) એવોડ� માટ � ર�ુ કર�લ સા�હ�ય �ૃિત�ુ ં

નામ 

:  

(૧૦) મેળવેલ િસ��ઓ/એવોડ�/�રુ�કાર/ 

�માણપ�ો ન ી મા�હતી (આધાર સ�હત)  

 
 

 

:  

(૧૧) અગાઉ એવોડ�  માટ� અર� કર� લ છે? (જો 

હા, તો કયા એવોડ� મ ાટ�? વષ� સ�હત 

િવગતો આપવી) 

 

:  

(૧૨) આ અગાઉ એવોડ� મળેલ છે ? (વષ� 

સ�હત િવગતો આપવી) 

:  

(૧૩) એવોડ� મ ાટ� ભલામણ કર�લ 

મહા�ભુાવોની િવગત  

 
 
 

 

: ૧. 

૨. 

૩. 

૪.                                                     ૫. 

(૧૪) િવશેષ ન�ધ 

 
 

 

:  

 

 

� થળ:-  

તાર�ખ:-    

સા�હ�યકારની સહ�ઃ-  

�ુ� નામઃ-                              

સરના�ુ:ં- 

ખાસ ન�ધઃ-  

(૧) કોઈપણ �ય��ત એવોડ� માટ�  પોતાના નામની ભલામણ કર� શકશ ેનહ�. 

(૨) કોઈપણ �ય��ત ક� સ�ંથા કોઈપણ એક જ નામની એવોડ�  માટ�  ભલામણ કર� શકશે. 

(૩) એવોડ� પસદંગી િનણા�યક સિમિતના સ�યો કોઈના નામની ભલામણ કર� શકશે નહ�. 

(૪) છે�લા પાચં વષ�માં અ�ુ.�િતના લોકોના ઉ�કષ� માટ�  સ�ના�મક દ�લત સા�હ�ય�ૃિત માટ�    

     અ�.ુ�િતની મ�હલા સા�હ�યકારન ેઆ એવોડ� માટ�  �યાનમા ંલેવામા ંઆવશ ે. 

(૫) કોઈપણ એક જ સવ���ે ઠ  �ૃ િત માટ�  અર� કરવાની રહ�શ.ે તમેજ પસદંગી સિમિતના િનણ�ય     

      માટ� પોતાની સવ��ે� ઠ �ૃિતની છ નકલ (�ત) અર� સાથ ેસામલે રાખવાની રહ�શ.ે 


