
સંસ્થાની પસંદગી માટેનો નમનુો  

DDRS & ADIP  યોજનાની દરખાસ્તો ની વિગતો દર્ાાિતું પત્રક િર્ા-૨૦૨૧-૨૦૨૨ 
અ.નં. વિગત  રીમાર્કસા  

(૧)  ટ્રસ્ટ્ન ું નામ                                     

ઓન લાઇન રજી. નુંબર  

 

(૨)  પ્રમ ખ/મુંત્રીશ્રીન ું નામ તથા 

મોબાઇલ નુંબર  

 

(૩)  સુંસ્થાના બુંધારણ મ જબના 

હેત ઓ (ટ્ ુંકમાું વણણન કરવ ું)  

 

(૪)  સુંસ્થાનો રજીસ્ટ્રેશન નુંબર  

અને તારીખ 

 

(૫)  દિવ્ાુંગ ધારા હેઠળનો 

રજીસ્ટ્રેશન નુંબર અને  

સમ્ગાળો  

 

(૬)  ટ્રસ્ટ્ની  પ્રવૃદિ શ ું છે.  

(૭)  ટ્રસ્ટ્ીએ ક્ા જીલ્લા માટે્ 

પ્રોજકેટ્ મ કેલ છે 

 

(૮)  પ્રોજકેટ્ કેન્દ્રન ું નામ/ સરનામ ું  

(૯) રજ  કરવામાું આવેલ પ્રોજકેટ્ન ું 

નામ 

 

A  

રજ  કરવામાું આવેલ 

પ્રોજકેટ્ માટે્ સુંસ્થા  શ ું 

પ્રવૃદિ  કર ેછે./ કરવા માુંગે 

છે.  

 

B 

સુંસ્થાના સ્ટ્ાફની દવગતો  

ક્રમ  નામ  લા્કાત  પગાર  નોકરીમાું 

જોડા્ા 

તારીખ  

અન ભવ 

વર્ણ  

પ્રોજકે્ટ્ 

સબુંધી 

અન ભવ 

       

       

       

       

       

       
 

C 

સુંસ્થાની આવકના છેલ્લા 

પાુંચ વર્ણના  સ્ત્રોતો  

વર્ણ-  સરકારી 

ગ્રાન્દ્ટ્   

સ્વભુંડોળ  િાન  થ્ેલ ખચણ  

૨૦૧૬-૧૭     

૨૦૧૭-૧૮     

૨૦૧૮-૧૯     

૨૦૧૯-૨૦     

૨૦૨૦-૨૧     
 

D 

સુંસ્થાના છેલ્લા પાુંચ વર્ણના 

ખચણની દવગતો  

વર્ણ-  ખચણ  બચત રકમ  

૨૦૧૬-૧૭   

૨૦૧૭-૧૮   



૨૦૧૮-૧૯   

૨૦૧૯-૨૦   

૨૦૨૦-૨૧   
 

E 

સુંસ્થાના છેલ્લા ત્રણ વર્ણના 

લાભાથીઓની દવગતો 

વર્ણ-  લાભાથીઓની સુંખ્્ા  

૨૦૧૮-૧૯  

૨૦૧૯-૨૦  

૨૦૨૦-૨૧  
 

F 

રજ  કરવામાું આવેલ પ્રોજકેટ્માું છેલ્લા 

ત્રણ વર્ણમાું ભારત સરકારશ્રી તરફથી 

ગ્રાન્દ્ટ્ મળેલ હો્ તો તેની દવગતો   

વર્ણ-  ગ્રાન્દ્ટ્  

૨૦૧૮-૧૯  

૨૦૧૯-૨૦  

૨૦૨૦-૨૧  
 

G 

પ્રોજકેટ્ અમલીકરણ અુંગે  સુંસ્થા 

કેવી રીતે  કામ કરશે  તેની  ટ્ ુંકી 

દવગત 

 

H 

પ્રોજકેટ્માું િશાણવેલ રકમ રૂ.  

 

I 

ક્ા દવસ્તારને આવરી લેવામાું 

આવશે,  

 

J 

કેટ્લા લાભાથી/લોકોને આવરી 

લેવામાું આવશે  

 

K 

માુંગેલ રકમના ૯૦ ટ્કા  મ જબ 

ભલામણ  કરવાની  થતી રકમ 

 

સંસ્થાના િડાનો સહી/વસક્કો 

 

  



 

પ્રમાણપત્ર 

                        ……………………………………………………………………. બાબતના પ્રોજકે્ટ્ 

અુંગે હ ું  તા-............./............. /૨૦૨૦ ના રોજ રૂબરૂ મ લાકત કરી સ્થળ તપાસણી કરલે છે.  

                               મારી સ્થળ તપાસણી િરમ્્ાન દન્ત પ્રોજકે્ટ્ મ જબ ધારાધોરણ 

અુંગેન ું જરૂરી ઇન્દ્રાસ્ટ્કચર અન ે સ દવધા સુંસ્થા પાસે છે, તેમજ સુંસ્થા પાસ ે આ 

પ્રોજકેટ્ના અમલીકરણ માટે્ જરૂરી સ્ટ્ાફ છે.  

              આથી, હ ું  આ સુંસ્થાઅના પ્રોજકેટ્ના અમલીકરણ માટે્ સુંસ્થાની પસુંિગી માટે્ 

ભલામણ કરુ છ .  

 

વજલ્લા સમાજ સુરક્ષા અવિકારીશ્રીનો સહી/વસક્કો  

 


