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1 િવકલાગં $ ય%કત/બાળકના વાલી/મા-બાપ* ુ  

 નામ/ સરના+/ુટ,.ન.ં  

 જ- મ તાર�ખ/.મર 

 

 /િત  01ુષ/3 4ી  

 વસાય  $ યવસાય/ધધંો  

 $ યવસાય/ધધંા*ુ ંસરના+ુ/ંટ,.ન ં

 

 કૌ6ુિ7 બક વાિષ8ક આવક 

 

2 િવકલાગં$ ય%કત/બાળક* ુ

 

 નામ/ સરના+/ુટ,.ન.ં  

 જ- મ તાર�ખ/.મર 

 

 િવકલાગંતાનો :કાર અને ટકાવાર�  

 $ યવસાય/ધધંો/અ; યાસ કરતા હોય તો તેની િવગત 

 

3 િવકલાગં $ ય%કત/બાળકના િવકાસ માટ, વાલી/મા-બાપે કર,લ 

કામગીર�ની 6ૂંક� િવગત 

 

4 િવકલાગં $ ય%કત/બાળક, આિથ8ક,કૌશ@ ય ે4ે અને અ- ય ે4ે 

હાસંલ કર,લ િવિશA ટ િસિB ધની િવગતો
 

 

5 િવકલાગં $ ય%કત/બાળકને કોઇ િવિશA ટ $ યવસાયમા ં

0નુઃ3 થાિપત કર,લ હોય તો તેના નામ સરનામાની િવગત તથા 

માિસક આવક 

 

6 િવકલાગં$ ય%કત/બાળકનાવાલી/મા-બાપ �જુરાતના વતની 

હોવા જોઇએ અથવા છે@ લા ૧૦ વષ� ક, તેથી વH ુ સમયથી 

�જુરાતમા ં 3 થાયી થયેલા હોવા જોઇએ(આધાર 0રુાવા સામેલ 

રાખવા) 
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(૧)   જ- મથી ક, પાચં વષ�ની ઉમરંના સમય ગાળામા ંબાળક િવકલાગં થયેલ હોય તેવા બાળકના 

વાલી /મા-બાપ એવોડ� મેળવવાની પા4તા ધરાવી શકશે. 

(૨)   િવકલાગં $ ય%કતના વાલી/મા-બાપ એવોડ� મેળવવાની પા4તા ધરાવી શકશે 
 

(૩)  પોતાના બાળક માટ, ક,,સમાજના અ- ય બાળકોના િવકાસ માટ, િવિશિA ટ કાય�મા ં જોડાઇ 

િશણ,વોક,શનલ P,નQગ ક, રમત ગમતના ે4ે  કોઇ િવિશિA ટ યોગદાન આપલે હોય તેવા 

વાલી/મા-બાપ એવોડ� મેળવવાની પા4તા ધરાવી શકશે                                                                   

(૪)  બાળક* ુસામાSકરણ શ1 કર� િશણ અન ેતાલીમ આપી 3 વાલબંન ે4ેમા ંમળેવલે િસિB ધ 

માટવાલી/મા-બાપએ આપેલ યોગદાનન ે :ાધા- ય આપવામા ંઆવશ.ે 

(૫)   U બાળકને િશણ અને તાલીમ આપેલ હોય અને તે બાળક, િવિશિA ટ :કારની િસિB ધ હાસંલ 

કર,લ હોય અને સમાજમા ંરોલ મોડલ તર�ક, ઉભરાઇ આવેલ હોય તેવા બાળકના વાલી/ મા-

બાપને :ાધા- ય આપવામા ંઆવશે અને તેઓ ખાસ પા4તા ધરાવશ.ે 

(૬)  આ એવોડ�એક ક, તેથી વH ુબાળક હોય તેવા વાલી/મા-બાપને ફકત   

      એક જ બાળક માટ, 0રુ3 કાર મળવાપા4 થશ.ે    

(૭)  વાલીએ િવકલાગંતાના ંલાભાથZ તમેજ /�િૃત માટ, કોઇ કાય ક\ુ�  

 હોય,વાલી મડંળ ચલાવતા હોય અથવા વાલી મડંળની :]િૃતમા ં   

      સ%^ય હોય તેઓ ખાસ પા4તા ધરાવશ ે


