
નિયામક  ,  સમાજ સરુકા ખાત ુત  ,   ગુ  .  રા  .,   ગાતધીિગર હેઠળ ગાનાન્ટ ઇિ એઇડિા ધા ધોરણો  ભે ભિકકુ

સ સ્વિકાર કેનકા ધો અિો ગ  હા ધો શરૂ કરસ્વિા અંગોિા અરજીપત્રકિા ધો િમ ીિા ધો

૧ અરજદાર/સત ્ાનુત િામ, સરિામુત, :
ાેન્ટલીફા ધોિ િતબર, ઇમોઇલ, ફેકસ િત.

૨ ટ્ર ાન્ટસ્ટી મતડળિી  વયસ્વિ ્ાપક સનમન સમિતિિા :
સભયા ધોિા િામ, સરિામા અિો 
 વયસ્વિસાયિી નસ્વિગ સમિતિ

૩ ટ્ર ાન્ટ િટ નોંધણીિા ધો દાખલા ધો :

૪ ટ્ર ાન્ટ ડસ્ટીડ (બતધારણ) િી િકલ :

૫ સત ્ાિા છોલલા ત્રણ(૦૩) સ્વિાન્ષિક પ્રવ  ન સમિતિ :
       અહસે્વિાલિી િકલ ફા ધોાન્ટા ધોગાફસ અિો 
       પ્રોસિા ધોાન્ટ સા્ો

૬ ચાાન્ટડ્ડ એકાઉનાન્ટનાન્ટ  દારા ઓા ઓડડાન્ટ :
્યોલ છોલલા ત્રણ સ્વિ્્ડિા ઓા ઓડડાન્ટ
ા ઓડહસાબા ધોિી િકલ

૭ જાહરેા સમિતિ પ્રનસિધધ ્યા  સમિતિારસ્ટીખનુત :
સત ્ાનુત બબક બોલોનસ  ાેન્ટાન્ટમોનાન્ટ 
બબક  દારા પ્રમા ભણ સમિતિ કરેલુત સામોલ છો?
હા/િા

૮ સત ્ા પા ધો સમિતિાિા ધો ખચ્ડ એક સ્વિ્્ડ અ્સ્વિા :
ગાતાન્ટ ફાળસ્વિણી સધુી ચલાસ્વિી શકે  સમિતિો
માાેન્ટિા સત ્ાિા આન્ષિક સતસાધિા ધોિી
નસ્વિગ સમિતિા ધો

 
૯ સત ્ા પાસો ે ભિભૌન સમિતિક સગસ્વિડ સા્ોિા :
મકાિિી નસ્વિગ સમિતિા ધો િકશા-પલાિ અિો 

ફા ધોાન્ટા અિો રૂમા ધોિા માપ સા્ો
         દશા્ડસ્વિસ્વિી.



૧૦ સત ્ા રાજય સરકાર/ે ભિાર સમિતિ સરકારનુત :
અનદુાિ મોળસ્વિ સમિતિીહા ધોય  સમિતિા ધો  સમિતિોિી નસ્વિગ સમિતિા ધો
(સરકારસ્ટી હુકમા ધો સા્ો)

૧૧ સત ્ા હાલમાત કઇ કઇ પ્રવ  ન સમિતિઓ કરે છો  સમિતિોિા :
 સમિતિોિા લાે ભિા્્થીઓિી નસ્વિગ સમિતિ,  ાન્ટાફિી નસ્વિગ સમિતિા ધો
દશા્ડસ્વિસ્વિી.

૧૨ સત ્ા જાહરેા સમિતિમાત આપોલ  ્ળ પળકસ્ટી :
કયા જજલલામાત કયા  ્ળો  ભે ભિકકુ સ સ્વિકાર 
કેનક શરૂ કરસ્વિા માતગો છો  સમિતિો  ્ળનુત િામ, 

         જીલલાનુત િામ

૧૩ સત ્ા જાહરેા સમિતિમાત દશા્ડસ્વિોલ  ્ળિા :
સ્વિડામ્કે જ સત ્ા શરૂ કરસ્વિા 
સતમ સમિતિ છો? હા/િા

૧૪ હાલમાત ટ ાન્ટ  દારા કયા કયા પ્રકારિી :
સત ્ાઓ કયા કયા  ્ળો કાય્ડર સમિતિ છો? 
જા ધો કાય્ડર સમિતિ હા ધોય  સમિતિા ધો, સત ્ાિા દરેક
નસ્વિે ભિાગમાત કયા કેાન્ટલા પ્રકારનુત મહેકમ છો
 સમિતિ્ા કેાન્ટલા કમ્ડચારસ્ટીઓિી સતખયા છો
 સમિતિોિી  સમિતિમામ નસ્વિગ સમિતિ િામ, હા ધોદા-સરિામા
સા્ો આપસ્વિી.

સત ્ાિા સ્વિડાિી સહસ્ટી/નસક્ા

િટ નોંધ :-આ અરજી ફા ધોમ્ડિા દરેક  કા ધોલમમાત નસ્વિગ સમિતિા ધો ટુતકમાત દશા્ડસ્વિસ્વિાિી રહશેો  સમિતિ્ા  સમિતિોિો લગ સમિતિા જરૂરસ્ટી પત્રકા ધો સામોલ

રાખી અરજી ફા ધોમ્ડ બો િકલમાત ે ભિરસ્ટીિો  વયસ્વિસ ્ સમિતિ રસ્ટી સમિતિો ફાઇલ કસ્વિર સા્ો રજુ કરસ્વિાિી રહશેો. (ઉપરિા કા ધોલમમાત “આ

સા્ો પત્રક સામોલ છો કે નસ્વિગ સમિતિ સામોલ છો  સમિતિોમ દશા્ડસ્વિોલ હશો”  સમિતિોસ્વિી અરજી િધયાિમાત લોસ્વિામાત આસ્વિશો િહસ્ટી.)


