राय आरो य अ भयान
आरो यसेवांवर लोकाधारत दे खरे ख व नयोजन कप

-:ताव नमन
ु ा फॉम$:अ) सव$साधारण मा)हती :1. संथेचे नाव व प.ा:----------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. संथे/या संपक 0य1तीचे नाव:----------------------------------------------------------------------------

दरू 4वनी 5:- --------------------------------------- 6मण4वनी 5:------------------------------------ई-मेल:------------------------------------------------------------------------------------------------------

ब) तावासोबत जोडावयाची आव/यक कागदप1े:1. संथेचा न3दणी 4. ------------------------------------------ संथा न3दणी वष7 ----------------------

a. न7दणी 8माणप9.
b. न7दणी 1860 अ वये8माणप9 (सोसायट= रिजे शन अॅ1ट).
c. संथेचे न7दणी 1950 अ वये8माणप9 (बॉDबे पिEलक ट अॅ1ट).
d. 12 अ 8माणप9ाची 8त.
e. दपण पोटलअंतगत रिजे शन 5मांक.
f. संथेचा पॅन काड 5मांक.
2. मागील 3 वषा$चे चॉटड$ अकाउटं ट:वारा मा;णत केलेले ऑ=डट रपोट$ .
3. वयंसेवी संथांचे काय$>1
े :4.

काय$>े1

तपशील

1.

गावे

संGया-

2.

तालक
ु ा

संGया व नावे-

3.

िजHहा

संGया व नावे-

1
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क) संथा-संघटनेने राबवलेले उप4म:4.

काय$>े1

उप4म झालेला कालावधी

1.

आरोJयसेवा KमळMयासाठO जनजागत
ृ ीचे काय5म

2.

लोकां/या आरोJय समया सोडवMयासाठO आरोJय यं9णेबरोबर संवाद
काय5म, बैठका इ.

3.

कोणSयाह= सामािजक Tकं वा आरोJय Uे9ात लोकसहभागाने दे खरे ख

4.

आरोJय Uे9ात अXयास Tकं वा संशोधन

5.

कोणSयाह= सामािजक Tकं वा आरोJय Uे9ात जनसंवाद Tकं वा लोकांना
एकZ9त क'न जाह=र संवाद, [नवेदन दे णे इ.

6.

कोणSयाह= सामािजक \वषयावर ह1काधा^रत _ि`टकोनातन
ू केलेले काम

7.

लोकसहभागाने आरोJय व सामािजक सेवांसंदभातील इतर उप5म

ड) गेया वष$भरात 'क' रकाJयातील सव$ उप4मांचे सKवतर अहवाल या तावासोबत जोडणे आव/यक
आहे .
इ) वयंसेवी संथेकडे स:यिथतीत सN
ु असलेले इतर कप:4.

कपाचे नाव

शासकOय/नमशासकOय/

कपाचा

अनद
ु ान रSकम

लागणारे

चॅ रेट/वै:यकOय/फॉरे न फं=डंग

कालावधी

(U.)

मनु यबळ

1.
2.
3.
4.
5.
फ) संथेकडे पण
ू $ वेळ काय$रत XयSती/काय$कYयाZची सं[या:4.

शै>;णक अह$ता

पद

अनभ
ु व

वNप (नय मत/हंगामी)

1.
2.
ग) इतर कागदप1े – संथे/या कायालयाचे परु ावे, इलेि1क साcहSयाची माcहती (टे Kलफोन, कDeयुटर संच,
\8ंटर, इंटरनेट स\ु वधा.
वा>र- अ]य>/स^चव, संथेचे नाव व प_ा.

टप - कृपया वत$मानप1ाम]ये जा)हरात  स]द झायाaया )दवसांपासन
ू 15 )दवसात आपले ताव
‘साथी’ला पोट/कुरयर करावेत.
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