
 

 

જાશેયાત 
અત્રનેી નલી સવસલર શોસપટર, વુયતની કચેયી ખાતે કામયયત યાષ્ટ્રીમ ભાનસવક આયોગ્મ કામયક્રભ (NMHP) શેઠ ટાગટેેડ ઇન્ટયલને્ળન 

એકટીલીટી ભાટે ભાનસવક આયોગ્મના ક્ષતે્રભાાં કામય કયેર શોમ તેલા અનુબલી NGO ને વાંકય કયલા ભાટ ેઆભાંત્રણ આલાભાાં આલ ેછે.  

 અત્રનેી વાંપથા ઉક્ત NGO ાવ ે નીચે ભજુફના કામો લય ૨૦૨૧-૨૨ દયસભમાન કયાલલાની અેક્ષા ધયાલે છે. તેભજ નીચે ભજુફની 

કાભગીયી વુયત જીલ્રાના ફાયડોરી, ભાાંડલી, ચોમાયવી, ઉભયાડા, કાભયેજ, ભાાંગયોર, ભશુલા, ઓરાડ તેભજ રવાણા તારુકાભાાં કયલાની યશેળે.  

NGO વાથ ેMOU ભાટનેી વાભાન્મ ળયતો: - 

૧) વુયત જીલ્રાના સલસલધ તારુકાઓભાાં કોઈણ ળાા, કોરેજ, ITI જેલી ળૈક્ષસણક વાંપથાઓભાાં તરૂણો અન ે મુલાનોના ભાનસવક આયોગ્મ સલમક 

(Mental Health) વેભીનાય, લકયળો, ટ્રનેીંગ નુાં આમોજન અત્રનેી કચેયી ખાતે DMHP ની ટીભ તથા ભાનવીક યોગ સલબાગ વાથે વાંકરનભાાં યશીન ે

કયલુ.  

૨) વુયત જીલ્રાના કોઈણ લકીગ પ્રેવ (દા.ત. વયકાયી કચેયીઓ, વ્માાયી ભાંડોની કચેયીઓ, ડામભાંડ ઇન્ડપટ્રીવ, ફ્રકેટયીઓ, શોટેર ભાંડની સભટીંગો 

લગેયે પથોએ ભાનસવક આયોગ્મ સલમક (Mental Health) વેભીનાય, લકયળો, ટ્રેનીંગનુાં તથા પટ્રવે ભેનજેભેન્ટ તેભજ પમુવાઇડ સિલેંળન અાંગેના 

કામયક્રભનુ આમોજન કયલુાં. 

૩) વુયત જીલ્રાભાાં ગ્રામ્મ પતય ેવાભાસજક રોક નેતાઓના વાંકય થકી વભાજભાાં ભાનસવક પલાપ્મ અાંગ ે જાગૃસત પેરાલલા ભાટે જરૂયી િોગ્રાભેટીક 

એકટીલીટી (દા.ત. વબાઓ, લકયળો, યેરી, ટ્રનેીંગ વેળન્વ, ભેડડકર ચેકઅ કેમ્ લગેય)ે કયલી. 

૪) સલસલધ ડદલવો (દા.ત. ભને્ટર શેલ્થલીક, શલે્થ ડ ેલગેય)ેની ખાવ ઉજલણી સનસભત ેજરૂયી તભાભ વ્મલપથા કયલી. 

૫) ઉયોકત ભુદા નાં. ૧ થી ૪ ભાટે જરૂયી તભાભ ઓડડમો –સલઝમુઅર વ્મલપથા, ફેઠક વ્મલપથા, નાપતા/બોજનની વ્મલપથા NGO એ કયલાની યશેળે. 

૬) NMHP િોગ્રાભન ેરગતી તભાભ એકટીલીટી ભાટ ેNGO ને સનમભાનુવાય ગ્રાન્ટની પાલણી કયલાભાાં આલળે. જે અાંગેના કામયક્ર્ભ ભુજફના સફર 

અન ેમુટીરાઇઝેળન વટીડપકટે અત્રનેી વાંપથા ખાતે સનમત વભમ ભમાયદાભાાં NGO દ્લાયા જભા કયાલલાના યશેળે. 

૭) યવ દાખલનાય NGO નુાં ભાન્મ કચેયી ખાતે યજીપટ્રેળન થમેરુાં શોલુાં જરૂયી છે. તભેજ NGO ના ઓછાભાાં ઓછા ત્રણ લયના એકાઉન્ટ ઓડડટ થમેર 

શોલા આલશ્મક છે. (ઉક્ત તભાભ સલગતોના િભાણત્ર આલદેન કયતી લખત ેવાથ ેજોડલાના યશેળે.)  

 ઉયોકત તભાભ ફાફતોને ધ્માનભાાં યાખીને કોઇણ પથાસનક NGO અત્રનેી વાંપથા વાથ ે કામય કયલા ઇચ્છુક શોમ તેભણે નલી સવસલર 

શોસપટર, વુયતની લેફવાઇટ https://www.nchsurat.org/CIRCULAR યથી પોભય ડાઉનરોડ કયી તાયીખ ૨૧/૧૦/૨૦૨૧ વધુીભાાં ત્ર 

વ્મલશાય દ્રાયા તફીફી અસધક્ષકશ્રીની કચેયી, નલી સવસલર શોસપટર, વુયત ખાત ેજભા કયાલલાનુ યશેળે  

નોંધ : સલગતલાય ભાશીતી ભાટ ેનીચે દળાયલેર વયનાભાાં ય વાંકય કયલો. 

જીલ્રા એન.વી.ડી. વેર, નલી સવસલર શોસપટર, વુયત.  

ઇ – ભેર : npcdcssurat@gmail.com 

નોંધ: ભાનસવક આયોગ્મના ક્ષતે્રભાાં કામય કયરે શોમ તલેા NGO ન ેિાધાન્મ આલાભાાં આલળ.ે 

તફીફી અસધક્ષક, 

નલી સવસલર શોસપટર 

વુયત 

પથ : વુયત 

તાયીખ :     -૧૦-૨૦૨૧ 

https://www.nchsurat.org/CIRCULAR
mailto:npcdcssurat@gmail.com


                  રાષ્ટ્રીય માનસિક આરોગ્ય ક્રાયયક્રમ    

         જીલ્ા એન.િી.ડી.િે 

                                   પહેો માલ, રેડીયોોજી બીલ્ડીંગ, તબીબી અધિક્ષકશ્રીની કચેરી 
નળી ધિધળ હોસ્પપટ, મજુરાગેટ, સરુત. 

                :૨૬૧-૨૨૦૮૭૧૧     :npcdcssurat@gmail.com     
 

                                             NGO Profile                        Date: ____/____/_____ 

 

 1) Name of Organization (NGO). : ______________________________________________ 

 2) Office Address. _____________________________________________________________________ 

 3) Telephone Number. : ________________________________________________________________ 

 4) E-mail Id.:__________________________________________________________________________ 

 5) Name of Director. ___________________________________________________________________ 

 6) Registered No.:_____________________________________________________________________ 

 7) When was this organization established? _______________________________________________ 

 8) What are the objectives/ Mission of the organization? ______________________________________ 

     ________________________________________________________________________________ 

 9) What is the main Area of Focus? ______________________________________________ 

10 List the main project/ activities the organization implemented in past five / three year. _____________ 

   _________________________________________________________________________________ 

11) Mention Governance / Management Structure, & Their Role (Attach Organization Name). 

 

12) Give Detail if any Urban/Rural area work Related to mental health. 

___________________________________________________________________________________ 

13) Key management Position (Attach Job Description for this position). 

___________________________________________________________________________________ 

  



 

14) What is the size of organization in term of? 

 Number of Members? ___________________________________________________________ 

 Number of employees? __________________________________________________________ 

 The organization has branch office- number & location __________________________________ 

15) Funding, Financial System 

What is the source of funding of organization?  (Specify in table) 

Sr.No. Source / Donor. Amount. 

   

   

   

   

   

   

  

16) State the annual fund throughput managed by NGO for the following financial year. 

2018 - 2019 _____________________ 

2019 - 2020 _____________________ 

2020 - 2021 _____________________ 

17) Audit 

Is the organization audited by External auditor & by whom? 

 

 

Who performs work audit & how often? 

________________________________________________________________________________ 

18) Attach copy of audited financial statement for last 3 years. 

 

________________________________________________________________________________ 


