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કાયમ/ યોજના ુ ં નામ

!ш # ш х
બીસીક-૯૪ આમશાળા
ુ ાન.)
(ાંટ ઈન એઈડ આમશાળાઓને મકાન બાંધકામ માટ અ દ

કાયમ/ યોજનાનો સમયગાળો

ચા*ુ યોજના

કાયમનો ઉદ શ

આમશાળાઓ માટ ,ુિવધા /ુ0ત મકાન ઉ૫લ4ધ કરાવવા.

કાયમના ભૌિતક અને નાણાંક9ય લ:ાંકો
(છે <લા વષ માટ)

 બાંધકામ માટ અલગ નાણાંક9ય ભૌિતક લ:ાંક િનયત કરવામાં
આવેલ નથી આમશાળા યોજના ?તગત થયેલ જોગવાઈ માંથી
ુ ાન આપવામાં આવે છે .
મકાન બાંધકામ અ દ

લાભાથAની પાBતા

 આમશાળા માટ સરકારી તરફથી માયતા અપાયેલ હોવી
જોઈએ.

 બાંધકામ માટ સંEથાના નામે જમીન હોવી જોઈએ.
લાભ ?ગેની F ૂવ જHર9યાતો

 બાંધકામ ખાતાના સ:મ અિધકાર9ી પાસે િનયત Jડઝાઈન Lુજબ
Mલાન એEટ9મેટ, મંOુર કરાવેલ હોવા જોઈએ.

 જમીનમાં બાંધકામ માટ સ:મ અિધકાર9ઓની ૫રવાનગીઓ
 ર9ઓ
મેળવેલ હોવી જોઈએ. તથા સંEથાએ જHર9 ઠરાવો બાંહધ
િવગતો રOુ કરવાની રહ છે .
કાયમનો લાભ લેવાની ૫Qધિત.

 જHર9 સાધિનક દEતાવેજો સાથે સબંિધત Rજ<લા અિધકાર9ી
મારફત િનયામકી, િવકસતી Sિત ક<યાણ ખાT ુ,
Uુ.રા.ગાંધીનગરની કચેર9ને દરખાEત રOુ કરવાની રહ છે .

પાBતા નકક9 કરવા ?ગેના મા૫દંડો

 ાંટની ઉ૫લ4ધતા
 સંEથા Qવારા આમશાળા ુ ં સંચાલન
 િવEતારની જHર9યાત.

કાયમમાં આપેલ લાભની િવગતો (સહાયક9ની

માય એસ.ઓ.આર Lુજબ એEટ9મેટના ૯૦% Lુજબ આJદSિત િવEતાર

રકમ અથવા આ૫વામાં આવેલ અય મદદ ૫ણ

માટ તથા ૮૦% Lુજબ અય િવEતાર માટ

દશાવવી.
સહાયક9 િવતરણની કાય૫Qધિત.

મંOુર9ના Yક
ુ મો િનયામકી, િવકસતી Sિત ક<યાણ ખાT ુ, Uુજરાત
રાજય, ગાંધીનગર Zવારા કરવામાં આવે છે .

અર[ કયાં કરવી ક અર[ કરવા માટ કચેર9માં

Rજ<લા ક:ાએ Rજ<લા નાયબ િનયામકી (િવ.S) Rજ<લા સમાજ

કોનો સંપક
 કરવો.

ક<યાણ અિધકાર9 (િવ.S) / િનયામકી, િવકસતી Sિત ક<યાણ ખાT ુ,
Uુજરાત રાજય,ગાંધીનગર ની કચેર9નો સંપક
 કરવો.

અર[ ફ9 (લાUુ ૫ડT ું હોય \યાં)

-

અય ફ9 (લાUુ ૫ડT ું હોય \યાં)

-

અર[ ૫Bકનો નL ૂનો (લાUુ ૫ડT ુ હોય તો જો

િનયત કર લ નથી.

સાદા કાગળ ઉ૫ર અર[ કર9 હોય તો અરજદાર
]ુ ં ]ુ ં દશાવ^ુ ં તેનો ઉ<લેખ કરો)
_બડાણોની યાદ9ઃ (aમાણ૫Bો/ દEતાવેજો)
_બડાણોનો નL ૂનો

ચેકલીEટ સામેલ છે .
-

aJયાને લગતી સમEયાઓ ?ગે કયાં સંપક


સબંિધત Rજ<લા કચેર9, િનયામક િવકસતી Sિત ક<યાણ તથા

કરવો.

સરકારીના સામાRજક યાય અને અિધકાર9તા િવભાગ

ઉ૫લ4ધ િનિધની િવગતો (Rજ<લા ક:ા, ઘટક
ક:ા વગેર cવા િવિવધ Eથળોએ)
1
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આમશાળા મંOુર કયા ?ગેના સરકારીના ઠરાવની નકલ

ર

સંEથાના ર[Eeશનનો દાખલો

૩

મકાન બાંધકામના નકશા અને એEટ9મેટ નાયબ કાયપાલક ઈજનેરી તેમજ કાયપાલક
ઈજનેરીના સહ9 િસકકા સાથેના aમા_ણત કર લ

૪

જમીન ફાળgયા ?ગેના સંબિં ધત કલેકટરીના Yક
ુ મની નકલ

૫

૭/૧ર, ૮/અ તથા હકક૫Bક નL ૂના નં. ૬ ના ઉતારાની તલાટ9 કમ મંBીની સહ9વાળ9
નકલ

૬

સંEથાને મળે લ જમીન _બન ખેતીલાયક કર લ છે ક ક મ? સ:મ અિધકાર9ીનો દાખલો રOૂ
કરવો.

૭

સંEથાની આિથkક સQધરતા ?ગે છે <લા એક વષની બેલેસસીટ તથા છે <*ુ બેક બેલેસ સટl.

૮

આમશાળાના સંચાલન અને વહ9વટ તેમજ નાણાક9ય gયવહાર કરવા mnા આપતો
સંEથાનો ઠરાવ.

૯

સંEથાના કારોબાર9 સoયોની યાદ9

૧૦

સંEથાના બંધારણની નકલ

૧૧

આમશાળામાં દાખલ કર લ બાળકોની યાદ9

૧ર

મંOુર કરવાપાB રકમ ઉ૫રાંત c વધારાનો ખચ થાય તે સંEથા ભોગવવા તૈયાર છે ક ક મ?
તે ?ગે સંEથાનો ઠરાવ.

૧૩

આમશાળા બંધ થાય તો મળે લ મકાન બાંધકામ ાટ સરકારીને ૫રત ભરપાઈ કરવા
 ર9 ૫Bક
?ગે સંEથા ુ ં બાંહધ

૧૪

સરકાર9 ાટમાંથી બનાવેલ મકાનો િનયામક, િવકસતી Sિત ક<યાણ ખાT ુ, Uુજરાત
 ર9 ૫Bક
રાજય,ગાંધીનગરના ખાતે ગીરો Lુકવા ?ગે ુ ં જHર9 બાંહધ

૧૫

આમશાળાના બાંધકામની રકમ મંOુ ર કરવા ?ગે સમાજ ક<યાણ અિધકાર9ી/ Rજ<લા
નાયબ િનયામકી (િવ.S.) ની ભલામણ ુ ં િનયત ૫Bક

૧૬

આમશાળાના મકાન બાંધકામ માટ અગાઉ કોઈ૫ણ aકારની બાંધકામ ાટ મંOુર
કરવામાં આવેલ નથી તે^ ુ ં સંEથા ુ ં aમાણ૫B અને જો મંOુર કરવામાં આવેલ હોય તો
qુકવવામાં આવેલ ાટ મંOુ ર કયા ?ગેના આદશ તથા qુકવેલ ાટની Rજ<લા
અિધકાર9ીએ ખરાઇ કર9 આપવાની થતી િવગત

૧૭

આમશાળાના બાંધકામ ુ ં :ેBફળ સરકારીના ઠરાવની જોગવાઈ Lુજબ છે ક ક મ?
બાંધકામ વાર :ેBફળની િવગતો.

૧૮

મકાન બાંધકામ ?ગેની સ:મ અિધકાર9ની મંOુર9 (રS_ચsી)

૧૯

સંEથા છા૫રાવાtં (એ.સી.શીટ) મકાન બનાવવા ઈuછે છે ક ધાબાવાtં (આર.સી.સી.) તે
?ગે ુ ં સંEથા ુ ં જHર9 લખાણ.

ર૦

ધાબાવાળા બાંધકામના એEટ9મેટની vુલ કટલી રકમ થાય છે (બાંધકામ વાઈઝ Eપwટ
િવગતવાર િવગતો દશાવવી)

ર૧

આમશાળાના સંચાલનમાં છે <લા Bણ વષમાં અિનયિમતતાઓ Qયાને આવેલ છે ક ક મ?
તેની િવગતો આ૫વી.
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િનયત ફોમમાં અર[

ર

aથમહMતો મંOુર કર લ આદ શની તમામ શરતો ુ ં સંEથાએ પાલન કર લ છે ક કમ? તેની
શરતોવાર સંEથા / Rજ<લા કચેર9 Zવારા પાલન થયાની ખરાઇની લે_ખત િવગતો

૩

િનયત નLુનામાં એીમેટ બોડ

૪

મકાન ુ ં બાંધકામ લીટલ લેવલ ,ુધી ુ ં થયેલ છે તે ?ગે ુ ં ખચ સJહતની િવગતો ુ ં
નાયબ કાયપાલક ઈજનેરીની સહ9વાt, કાયપાલક ઈcનેરીની aિતસહ9વાtં aમાણ૫B

૫

મકાનના બાંધકામ ?ગે સમાજ ક<યાણ અિધકાર9ી/Rજ<લા નાયબ િનયામકી (િવ.S.)
નો Eથળ ચકાસણી અહવાલ
8я 3 #-- +, к-  2 я6 к #/./ -я

2 .х /

-
૧

િનયત ફોમમાં અર[

ર

બીજો હMતો મંOુર કર લ આદ શની તમામ શરતો ુ ં સંEથાએ પાલન કર લ છે ક કમ? તેની
શરતોવાર સંEથા/Rજ<લા કચેર9 Zવારા પાલન થયાની ખરાઇની લે_ખત િવગતો

૩

સરકારીના તા. ર૧/૬/૦૩ ના ઠરાવની જોગવાઈ Lુજબ સરકાર9 ાટમાંથી બનાવેલ
મકાન રાજય સરકારમાં ગીરો Lુકવાની કાયવાહ9 Fુણ કયા ?ગેના આધાર

૪

િનયામકી, િવકસતી Sિત ક<યાણ ખાT ુ, Uુજરાત રાજય,ગાંધીનગરના બોS હઠળની નxધ
કરાgયા ?ગે ગામના નLુના નં.૬(હકક૫Bક) ની નકલ

૫

મકાનના બાંધકામ ?ગે સમાજ ક<યાણ અિધકાર9ી/Rજ<લા નાયબ િનયામકી (િવ.S.)
નો Eથળ ચકાસણી અહવાલ

૬

મકાન બાંધકામ F ૂણ થયા ,ુ ં કર લ vુ લ ખચની િવગતો સહ9ત ુ ં મકાન બાંધકામ F ૂણ થયા
તાર9ખની િવગતો સાથે ુ ં નાયબ કાયપાલક ઈcનેરીની સહ9વાtં, કાયપાલક ઈજનેરીની
aિતસહ9વાtં aમાણ૫B

૭

એકાઉટટ જનરલી તરફથી જયાર Jહસાબી ચો૫ડાઓ માંગવામાં આવે \યાર રOુ
કરવામાં આવશે તેવો સંEથાનો ઠરાવ.

૮

સરકાર9

ુ ાનમાંથી
અ દ

ઉT્૫z

થયેલ

કાયમી

ક

અધકાયમી

િમલકતો ુ ં ર[Eટર

િનભાવવામાં આવેલ છે ક કમ? તેની િવગતો.
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કાયમ/ યોજના ુ ં નામ

બીસીક-૮૯ (vુમાર છાBાલય) તથા
બીસીક-૯૦ (કયા છાBાલય) ના મકાન બાંધકામ
ુ ાન
માટ અ દ

કાયમ/ યોજનાનો સમયગાળો

ચા*ુ યોજના

કાયમનો ઉદ શ

સાર9 ભૌિતક સગવડો અને સારા વાતાવરણમાં છાBો
રહ9 અને અoયાસ કર9 શક.

કાયમના ભૌિતક અને નાણાંક9ય લ:ાંકો

vુમાર માટ H.૮.૦૦ લાખ કયા માટ H.૬.૦૦ લાખ.

(છે <લા વષ માટ)

(વષ ૨૦૧૩-૧૪ ની જોગવાઇ)

લાભાથAની પાBતા

સંEથાને માયતા મ|યાના Bણ વષ Fુણ કયા હોવા
જોઈએ તેમજ છાBાલય ુ ં સંચાલન સંતોષ કારક હો^ુ
જોઈએ.

લાભ ?ગેની F ૂવ જHર9યાતો

મકાન બાધકામ માટ સંEથાને નામે છાBાલયના
હT ુસર જમીન હોવી જોઈએ.

કાયમનો લાભ લેવાની ૫Qધિત.

Rજ<લા અિધકાર9ીની ભલામણ સહ દરખાEત
વડ9કચેર9એ મંગાવવામાં આવે છે .

પાBતા નકક9 કરવા ?ગેના મા૫દંડો

- સંEથાના નામે છાBાલયના બાંધકામના હT ુસર
જમીન હોવી જોઇએ.
- મકાન બાંધકામ ?ગે જHર9 aમાણપBો
પરવાનગીઓ,
- કાયપાલક ઇજનેરી Zવારા Mલાન/એEટ9મેટ મંOુર
થયેલ હોવા જોઇએ
 ર9, ઠરાવો રOુ કરવાનારહ છે .
- સંEથાએ જHર9 બાંહધ
- Rજ<લા કચેર9નો Eથળ િEથિતનો અહવાલ.

કાયમમાં આપેલ લાભની િવગતો (સહાયક9ની

vુમાર છાBાલયના મકાન બાંધકામ માટ ?દા[ત

રકમ અથવા આ૫વામાં આવેલ અય મદદ ૫ણ

ખચના ૭૫%

દશાવવી.

કયા છાBાલયના મકાન બાંધકામ માટ ?દા[ત
ખચના ૯૦%
વ}ુમાં વ}ુ H.૪.૦૦ લાખ

સહાયક9 િવતરણની કાય૫Qધિત.

- aથમ હMતો ૫૦% - એડવાસમાં
- બીજો હMતો ર૫% - મકાન બાંધકામ લીટલ
લેવલ ,ુધી થયા પછ9 તથા
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Rજ<લા કચેર9નો અ_ભaાય
મળે થી
- Bીજો હMતો ર૦% - મકાન બાંધકામ Mલાન/
એEટ9મેટ Lુજબ F ૂણ થયેલ
છે . તે^ ુ ં કાયપાલક ઇજનેરી ુ ં
બાંધકામની Jક~મત તથા
પાBતા ુ ં aમાણપB અને
eEટખત રOુ થયેથી Rજ<લા
કચેર9નો અ_ભaાય મળે થી
- ચોથો હMતો ૫% - ર[Eટર થયેલ eEટખત, બીS
હમાં

િનયામકી ુ ં

નામ

દાખલ

કરાવવા ુ ં

તથા

એ.[.કચેર9 Jહસાબોના ચોપડા
માગે \યાર રOુ કરવાનો ઠરાવ
અને અધ કાયમી િમ<કતો ુ ં
િનભાવવા ુ ં

થT ુ

ર[Eટર

રાખવાનો ઠરાવ તથા Rજ<લા
કચેર9નો

અ_ભaાય,

મકાન

બાંધકામના ફોટોાફ
અર[ કયાં કરવી ક અર[ કરવા માટ કચેર9માં

Rજ<લા ક:ાએ Rજ<લા નાયબ િનયામકી (િવ.S)

કોનો સંપક
 કરવો.

Rજ<લા

સમાજ

ક<યાણ

અિધકાર9

(િવ.S)

/

િનયામકી, િવકસતી Sિત ક<યાણ ખાT ુ, Uુજરાત
રાજય,ગાંધીનગર ની કચેર9નો સંપક
 કરવો.
અર[ ફ9 (લાUુ ૫ડT ું હોય \યાં)

NIL

અય ફ9 (લાUુ ૫ડT ું હોય \યાં)

NIL

અર[ ૫Bકનો નL ૂનો (લાUુ ૫ડT ુ હોય તો જો

િનયતનLુનામાં સંEથાએ જHર9 સાધિનક કાગળો સાથે

સાદા કાગળ ઉ૫ર અર[ કર9 હોય તો

Rજ<લા કચેર9ને દરખાEત કરવાની હોય છે . cમાં

અરજદાર ]ુ ં ]ુ ં દશાવ^ુ ં તેનો ઉ<લેખ કરો)

સંEથાને મળે લ જમીનની િવગત, Mલાન, એEટ9મેટ
કાયપાલન ઇજનેરી Zવારા aમા_ણત કરાવીને રOુ
 ર9ઓ
કરવા ુ ં થાય છે સાથે જHર9 ઠરાવો, બાંહધ
સંમિત આપવાના થાય છે .

_બડાણોની યાદ9ઃ (aમાણ૫Bો/ દEતાવેજો)

અર[ નL ૂનો (?ે[માં)

_બડાણોનો નL ૂનો
aJયાને લગતી સમEયાઓ ?ગે કયાં સંપક


િનયામકી, િવકસતી Sિત ક<યાણ ખાT ુ,

કરવો.

Uુ.રા.ગાંધીનગરની કચેર9એ સંપક
 કરવાનો રહ છે .

ઉ૫લ4ધ િનિધની િવગતો (Rજ<લા ક:ા, ઘટક
ક:ા વગેર cવા િવિવધ Eથળોએ)
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APPLICATION FORM FOR BUILDING GRANTS.
1.

Name of the Developing caste
Hostel and Place giving taluka
and District.
2.
Name of the Management.
3.
Year of establishment of the
Hostel.
4.
When recognized for grant in
aid from Government.
5.
Weather meant for boys
Or girls or both.
6.
The Maximum number of
Boarders fixed for grant
in aid.
7.
Whether the institution has
received a Building grant
before if so, how much and
under what orders,
8.
Whether the site has been
granted by Government, if
so, under what orders and
terms.
9.
whether the title of the
managers to the site
as good.
10. Whether the present hostel
Building is (a) rented or
(b) owned by the
management.
11. a)
Whether the management
wish to erect a building of their
own by contributing 50% of the
building.
12. b)
Whether it has its own site
for the purpose hostel building.
c)
Probable cost with the
plan and estimates.
d)
Whether the plan and
estimates have been approved
and if so, by whom.
e)
the agency by which the
works is to be carried out:
f)
Whether the management
is willing to execute an
agreement in case the grant
is given
N.B:Even when the management wishes to erect a new building or
make any additions or alterations, etc, the required details should
be supplied.
6

13.

Remarks of the social welfare offices as to whether the hostel is
efficiently managed and deserves Govt. subsidy.

Place:
Date:
(Signature)

(Designation)

(Signature)

(Designation)

(Management)

7
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13.9
કાયમ/ યોજના ુ ં નામ

બીસીક -૮૮
સામાRજક અને શૈ:_ણક ર9તે પછાતવગના નવીન ાટ ઇન
એઇડ છાBાલયો મંOુર કરવાની યોજના

કાયમ યોજનાનો સમયગાળો

ચા*ુ યોજના

કાયમનો ઉદ શ

સા.શૈ.૫.વ.,આ.૫.વ.

ુ _ુ ચત
અ ,

અને

Sિત/

ુ _ુ ચત
અ ,

જનSિત ના છાBોને િવના L ૂ<યે છાBાલયમાં અoયાસ કરવા
?ગે ,ુિવધા Fુર9 પાડવા માટ

કાયમના ભૌિતક અને નાણાંક9ય લ:ાંકો

c તે વષ બcટમાં નવીન છાBાલયની જોગવાઇ કરવામાં

(છે <લા વષ માટ )

આવે તે Lુજબ લ:ાંક ન9 થાય છે .

લાભાથAની પાBતા

૧૮૬૦ ના મંડળ9ઓની નxધણી બાબતના અિધિનયમ-૨૧
અથવા ૧૯૫૦ ના Lુબ
ં ઇ Sહર eEટ અિધિનયમ હઠળ
નxધાયેલી હોવી જોઇએ.

લાભ ?ગેની F ૂવ જHર9યાતો

સંEથા ર[Eટડ હોવી જોઈ, છાBાલય માટ ભૌિતક સગવડો
ધરાવTુ ં મકાન હો^ું જોઇએ, બ:ીનો િવEતાર, ૫છાત૫ણાનો
િવEતાર િવગેર

કાયમનો લાભ લેવાની ૫Qધિત.

c તે વષ બcટમાં નવા ાટ ઇન એઇડ છાBાલયોની
જોગવાઇ થયા બાદ તેની વહ9વટ9 મંOૂર9 મળે થી િનયામક
ક:ાએથી

સમ

રાજયમાંથી

અર[ઓ

મેળવવા

દ િનક

વતમાનપBોમાં Sહરાત આપી c તે Rજ<લા કચેર9એથી અર[
મેળવી તેની સંF ૂણ િવગતો સાથેની દરખાEત સંEથા c
Rજ<લામાં છાBાલય શH કરવા માંગતી હોય તે Rજ<લા કચેર9ને
િનયત થયેલ સમય મયાદામાં રOુ કરવાની રહશે. આ તમામ
અર[ઓની ચકાસણી થયા બાદ િનયામકીને મોકલવાની
થાય છે આ મળે લ તમામ અર[ઓની િવગતો માન.મંBીી
સામાRજક અને શૈ:_ણક ર9તે પછાતવગને મંOૂર9 અથ રOુ
કરવામાં આવે છે

અને સઘળ9 અર[ઓ માન.મંBીી

સા.શૈ.૫.વ.ને મંOુર9 અથ Qયાને Lુકવામાં આવે છે .

પાBતા નકક9 કરવા ?ગેના મા૫દંડો

- છાBાલયોની ફાળવણી ?ગે સામાય ર9તે નીચેની બાબતો
Zયાને લેવામાં આવે છે .
-

સંEથાની
િવEતારમાં

િવEતાર ું

Uુણવતા,
છાBાલયની

ચલાવાની આિથkક

જHર9યાત

શૈ:_ણક
સંEથાની

સZધરતા, ,ુ_ચત

Eથળે

પછાતપુ,
છાBાલય
માZયિમક

િશ:ણની gયવEથા, છાBાલયને અ Hુ પ યોય ભૌિતક
સગવડવાt

જHર9

સગવડો

ધરાવTુ ં

મકાન,

તથા

બ:ીપંચની વEતી ુ ધોરણ

કાયમમાં આપેલ લાભની

છાB દ9ઠ માિસક H. ૧,૦૦૦/- િનભાવાટ વાિષkક ૧૦ માસ

િવગતો(સહાયક9ની રકમ અથવા આ૫વામાં

માટ , મકાન ભા ુ , Uૃહ૫િત, રસોયા, ચોક9દારનો વેતન વગેર

આવેલ અય મદદ ૫ણ દશાવવી.)
8

સહાયક9 િવતરણની કાય૫Qધિત.

aથમ હMતો- Oુ લાઇ માસમાં
બીજો હMતો- ઓકટોબર માસમાં
Bીજો હMતો- S/ુઆર9 માસમાં
ચોથો હMતો- માચ માસમાં
સંEથાએ િનયત નLુનામાં Rજ<લા કચેર9ને દરખાEત કરવાની
રહ છે આ ાટ Rજ<લા કચેર9 તરફથી મળે છે .

અર[ કયાં કરવી ક અર[ કરવા માટ કચેર9માં

Rજ<લા અિધકાર9ીનો સં૫ક સાધવાનો

કોનો સંપક કરવો.

અર[ ફ9 (લાUુ ૫ડT ું હોય \યાં)

ના

અય ફ9 (લાUુ ૫ડT ું હોય \યાં)

નાં

અર[ ૫Bકનો નL ૂનો (લાUુ ૫ડTુ હોય તો જો

સામેલ છે .

સાદા કાગળ ઉ૫ર અર[ કર9 હોય તો અરજદાર
]ું ]ું દશાવ^ું તેનો ઉ<લેખ કરો)

_બડાણોની યાદ9ઃ (aમાણ૫Bો/ દEતાવેજો)

અર[ ૫Bકમાં ઉ<લેખ કયા Lુજબ

_બડાણોનો નL ૂનો

ઉ૫રLુજબ

aJયાને લગતી સમEયાઓ ?ગે કયાં સંપક

સબંિધત Rજ<લા કચેર9 િનયામક િવકસતી Sિત ક<યાણ તથા

કરવો.

સરકારીના સામાRજક યાય અને અિધકાર9તા િવભાગ

ઉ૫લ4ધ િનિધની િવગતો (Rજ<લા ક:ા, ઘટક
ક:ા વગેર cવા િવિવધ Eથળોએ)
લાભાથAઓની યાદ9

સમ રાજયમાં ૭૨૧ ાટ ઇન એઇડ છાBાલયો ચાલે છે .
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૧.

, ૂ_ચત હોEટલ ુ નામ અને સરનાLુ છોકરાઓ માટ
છે . ક છોકર9ઓ માટ:-

ર.

હોEટ લ કયા વષમાં શH કરવાની છે ?

૩.

Eવૈuછક

સંEથા ુ નામ

અને

મંડળ9

નxધણી

અિધિનયમ (૧૮૬૦ ર૧ માં) અથવા ૧૯૫૦ ના
Lુબઈ
ં
Sહર eEટ અિધિનયમ અને બેમાંથી cની
હઠળ ર[Eટર થઈ હોય તેના નxધણી aમાણ૫Bની
નકલ.
૪.

Eવૈuછક સંEથાના gયવEથા૫ક સિમિતના સoયોની
યાદ9:-

૫.

આ Eવૈuછક સંEથા બી[ કોઈ સમાજ ક<યાણ
અથવા શૈ:_ણક a^ ૃિતઓ ચલાવે છે ક ક મ?
ચલાવતા હોય તો તેની િવગત આ૫વી.

૬.

આ Eવૈuછક સંEથા, ૧૦ ટકા _બન-૫છાતવગ
ના Jહુ િવાથAઓને aવેશ આ૫વા ?ગેના
 ર9 આપે છે ?
િનયમ ુ પાલન કરવા બાંહધ

૭.

હોEટલ શH કરવાની હોય તે Eથળે િશ:ણના
કયા તબકકા ,ુધી શૈ:_ણક સગવડો મળે છે ?

૮.

, ૂ_ચત હોEટલ આરોયaદ મકાનમાં આવેલી છે ક
ક મ? અને તેમાં માથાદ9ઠ ૪૦ ચો.ટ લેખે રહવાની
સગવડ છે ક કમ?

૯.

છાBો માટ પાણીની સંતોષકારક gયવEથા અને
રમત ગમત ુ ં મેદાન છે ક ક મ?

૧૦.

હોEટલ શH કરવાની હોય તે Eથળની ૧૦ માઈલની
િBજયામાં ૫છાતવગ માટની કોઈ માય હોEટ લ
આવેલી છે ક ક મ? આવેલી હોય તો આવી
હોEટલના નામ આપો.

૧૧.

૫છાતવગ માટ ની હોEટલ ?ગેના હાલના િનયમો
અને તેમાં હવે ૫છ9 થનાર ફરફાર અને િનયામક/
Rજ<લા સમાજ ક<યાણ અિધકાર9 (િવ.S) / Rજ<લા
નાયબ

િનયામકી

(િવ.S.)

તરફથી

મળે લી

વહ9વટ9 અથવા બી[ ,ુચનાઓ ુ પાલન કરવા
સંયા સંમત થાય છે ક ક મ? સંચાલન માટ
gયવEથા સિમિતનો ઠરાવ સાથે બીડવો.
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૧ર.

છાBોને પોwટક અને Fુરતો ખોરાક તથા બી[
આવયક સવલતો િવના Lુ<યે Fુર9 પાડવા
Eવૈuછક સંEથા સંમત થાય છે ક ક મ?

૧૩.

હોEટલના ખચને ૫હxચી વળવા સરકાર9 ાંટ
ઉ૫રાંત બીS કયા નાણાંક9ય સાધનો છે ? સરકાર9
ાંટ વગર એકાદ બે વષ ,ુધી હોEટલ ચલાવી
શકાય તેવી સંEથાની આિથkક સQધરતા છે ?

૧૪.

સંEથા, તેના પોતાના ફંડમાંથી FુરT ુ ફિનkચર,
રસોડા

માટના

વાસણો

અને

બી[

જHર9

ચીજવET ુઓની જોગવાઈ કર9 શક તેમ છે ? ક ક મ?
૧૫.

સંEથા

ંથાલયના

FુEતકો,

સામાય

દવાઓ,

વતમાન૫Bો અને સામિયકોની સગવડ Fુર9 પાડવા
ઈuછા ધરાવે છે ? ક ક મ?
૧૬.

Fુરા સમયના િનવાસી, અને લાયકાત ધરાવતા
U ૃહ૫િતની િનમુકં કરવામાં આવશે ક કમ?

૧૭.

cમની સાથે ૫B gયવહાર કરવાનો હોય અને ાંટ
?ગેના Yક
ુ મ cમને મોકલવાના હોય તે હોદ દારની
િવગતો,

gયવEથા૫ક

સિમિત

અથવા

સામાય

સભાના એ ?ગેના ઠરાવની નકલ બીડવી.

Eથળઃ
તાર9ખઃ
સંEથાના aLુખ/મંBી/મેનજ
ે ગ eEટ9ની
સહ9 (સંEથાનો િસો લગાવવો)
@:- Eવૈિuછક સંEથાઓએ દ િનક વતમાન૫Bોમાં Sહરાત આgયા બાદ જ િનયત સમય મયાદામાં
િનયત નLુનામાં અર[ કરવાની રહ છે .
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