
 
 

 

પ�ક-૧ 

અ��ુ�ૂચ –“ક” 

પછાતવગ� માટ� નવી છા�ાલય શ� કરવા માટ�� ુ ંઅર�ફોમ� 

 

૧ ��ૂચત છા�ાલય�ુ ંનામ અને સરના� ુ 

છોકરાઓ માટ� છે ક� છોકર�ઓ માટ� ? 

 

:- 

૨ છા�ાલય કયા વષ�મા ંશ� કરવાની છે ?  

 

:- 

૩ �વૈ��છક સ�ંથા�ુ નામ અને મડંળ ન�ધણી 

અિધિનયમ(૧૮૬૦ના ૨૧મા)ંઅથવા ૧૯૫૦ના �ુબંઇ 

�હ�ર ��ટઅિધિનયમ – એ બમેાથંી �ની હ�ઠળ 

ર�જ�ટર થઇ હોય તેના �માણપ�ની નકલ  

:- 

૪ �વૈ��છક સ�ંથાની �યવ�થાપક સિમિતના સ�યોની 

યાદ�  

:- 

૫ આ �વૈ��છક સ�ંથા બી� કોઇ સમાજ ક�યાણ અથવા 

શૈ��ણક ��િૃતઓ ચલાવે છે ક� ક�મ ? ચલાવતા હોય, 

તો તેની િવગત આપવી  

:- 

૬ આ �વૈ��છક સ�ંથા, ૧૦ ટકા �બન – પછાતવગ�ના �હ��ુ 

િવ�ાથ�ઓને �વેશ આપવા �ગનેા િનયમ�ુ ંપાલન 

કરવા બાહં�ધર� આપે છે ?  

 

:- 

૭ છા�ાલય શ� કરવાની હોય તે �થળે િશ�ણના કયા 

તબકકા �ુધી શૈ��ણક સગવડો મળે છે ?  

 

:- 

૮ ��ૂચત છા�ાલય આરો�ય�દ મકાનમા ંઆવેલી છે ક� 

ક�મ, અને તેમા ં માથાદ�ઠ ૪૦ ચો.�ટ લખે ે રહ�વાની 

સગવડ છે ક� ક�મ?  

 

:- 

૯ છા�ો માટ� પાણીની સતંોષકારક �યવ�થા અને 

રમતગમત�ુ ંમેદાન છે ક� ક�મ ?  

 

:- 

૧૦ છા�ાલય શ� કરવાની હોય તે �થળેથી ૧૦ માઇલની 

િ�જયામા ં પછાતવગ� માટ�ની કોઇ મા�ય છા�ાલય 

આવેલી છે ક� ક�મ ? આવેલી હોય તો આવી છા�ાલયના 

નામ આપો  

 

 

 

:- 



 
 

 

 

 

 

૧૧ પછાતવગ� માટ�ની છા�ાલય �ગનેા હાલના િનયમો 

અને તેમા ં હવે પછ� થનારા ફ�રફાર અને િનયામક/ 

નાયબ િનયામક�ી તરફથી મળેલી વહ�વટ� અથવા 

બી� �ચૂનાઓ�ુ ંપાલન કરવા સ�ંથા સમંત થાય છે 

ક� ક�મ? સચંાલન માટ� �યવ�થાપક સિમિતનો ઠરાવ 

સાથે બીડવો.  

 

:- 

૧૨ છા�ોને પૌ��ટક અને �રૂતો ખોરાક તથા બી� 

આવ�યક સવલતો િવના��ૂયે �રૂ� પાડવા �વૈ��છક 

સ�ંથા સમંત થાય છે ક� ક�મ ?  

 

:- 

૧૩ છા�ાલયના ખચ�ને પહ�ચી વળવા સરકાર� �ા�ટ 

ઉપરાતં બી� કયા ં નાણાકં�ય સાધનો છે ? સરકાર� 

�ા�ટ વગર એકાદ બ ેવષ� �ુધી છા�ાલય ચલાવી શક� 

તેવી સ�ંથાની આિથ�કસ�ધરતા છે ?  

 

:- 

૧૪ સ�ંથા તેના પોતાના ફંડમાથંી �રૂ� ુ ં ફિન�ચર, રસોડા 

માટ�ના ં વાસણો અને બી� જ�ર� ચીજ- વ��ઓુની 

જોગવાઇ કર� શક� તેમ છે ક� ક�મ ?  

 

:- 

૧૫ સ�ંથા �થાલયના ��ુતકો, સામા�ય દવાઓ, 

વત�માનપ�ો અને સામિયકોની સગવડ �રુ� પાડવા 

ઇ�છા ધરાવે છે ક� ક�મ ?  

 

:- 

૧૬ �રૂા સમયના, િનવાસી અને લાયકાત ધરાવતા ં

�હૃપિતની િનમ� ૂકં કરવામા ંઆવશે ક� ક�મ ?  

 

:- 

૧૭ �મની સાથે પ� �યવહાર કરવાનો હોય અને �ા�ટ 

�ગનેા �ુકમ �મને મોકલવાના હોય તે હો્�ેદારોના 

નામ જણાવો. �યવ�થાપક સિમિત અથવા સામા�ય 

સભાના એ �ગનેા ઠરાવની નકલ બીડવી. 

:- 

 

�થળઃ- 

 

  
 

અરજદારની સહ� અને હો�ો 

તાર�ખઃ-  

 

 



 
 

 

પ�ક -૨ 

નાયબ િનયામક�ી / સમાજ ક�યાણ અિધકાર��ી(પ)ંએ નવા છા�ાલયની મા� યતા માટ�  

વડ� કચેર�એ મોકલવા માટ�નો અહ�વાલ 

૧

  

સ�ં થા�ુ ં�રુ���ૂ નામ તથા �રુ���ૂ સરના�ુ ં : 

૨ ��ુચત છા�ાલય�ુ ંનામ તથા �રુ���ુ સરના�ુ  

�ુમાર/ ક� યા  

ગામઃ ...................... તા. ..................  �જ................. 

: 

૩ સ�ં થાની અર� મ�યાની તાર�ખ અન ેઇનવડ� નબંર  : 

૪ �ુલાકાતની તાર�ખ  : 

૫ સ�ં થા�ુ ંબધંારણ  : 

૬ છા�ાલયના મકાન બાબતનો િવગતવાર અહ�વાલ  : 

  

(એ)  છા�ાલય માટ� રહ�વાના ઓરડાઓ ક�ટલા છે?  

            �ે�ફળ સાથ ે 

 
: 

 (બી) રસોડા, કોઠાર અન ે ભોજનાલયની � યવ� થા  

             ક�વી છે ?  

: 

 (સી)   બાથ�મ અન ેસડંાસ ક�ટલા છે ?  
 

: 

 (ડ�)   પીવાના પાણીની � યવ� થા ક�વી છે ? �ુવથેી  

           ભરવા�ુ ંછે ક� પાણીના નળ છે ? પોતાનો બોર છે ? 

  

: 

 (ઇ)   છા�ાલયમા ં�હૃપિત/ �હૃમાતાના િનવાસની  

          � યવ� થા અલગ છે ?  
 

: 

 (એફ)  મકાનમા ંહવા, ઉ�સ, માટ�ની � યવ� થા ક�વી છે ?  
 

: 

 (�)   છા�ાલયમા ંરમતગમત�ુ ંમદેાન છે ક� ક�મ ?  
 

: 

 (એચ)  છા�ાલયના મકાનમા ંવીજળ� જોડાણ છે ક� ક�મ ?  

         ફાનસની � યવ� થા છે ક� ક�મ ?  

 
 

: 

૭ સ�ં થાએ અર�મા ંદશા�વલે આઇટમોની �ત ેચકાસણી કર� 

છે ક� ક�મ ?   
 

: 

૮ સ�ં થાના �હૃપિત/�હૃમાતાની લાયકાત અ�ભુવ, �મર 

સરકાર�ીએ ઠરા�યા �માણેની છે ક� ક�મ ?  

 
 
 
 

 
 
 
 

: 



 
 

 
 

 

 

૯ આ�ુબા�ુમા ં ૧૦ ક�.મી.ના િવ� તારમા ં ક�ટલા ં છા�ાલયો 

આવલેા છે ? �ુમાર ક� ક� યા ? 

છા�ાલય�ુ ં નામ, છા�ાલય ચલાવતી સ�ં થા�ં ુનામ અન ે

કઇ �િત માટ� છે ? ( નકશામા ંિવગતો દશા�વવી ) 
 

: 

૧૦ શાળામા ં મા� યિમક અન ે ઉ� ચમા�યિમકની સગવડ છે ક� 

ક�મ ? જો હોય તો કયા ંકયા ંધોરણોની સગવડ છે ?  

 

: 

૧૧ છા�ાલય ચલાવવા માગંતી સ�ં થા કોઇ હાઇ� �ુલ ચલાવ ેછે 

ક� ક�મ ? જો હા તો છા�ાલય હાઇ� �ુલના મકાનમા ંશ� 

કરવા િવચારા� ુ ંછે ક� અલગ � યવ� થા છે ? 
 

: 

૧૨ છા�ાલય ચલાવનાર સ�ં થાના કાય�કરોની સ�રતા �ગે 

અ�ભ�ાય આપવો  
 

: 

૧૩ �મની સાથ ેપ� �યવહાર કરવાનો હોય ત ેહો�ેદાર�ુ ંનામ, 

સરના�ુ જણાય તો � યવ� થાપક અથવા સ�ં થાનો ઠરાવ ર�ુ 

કરવો  
 

: 

૧૪ છા�ાલયના ખચ�ન ેપહોચી વળવા સરકાર� �ા� ટ ઉપરાતં 

બી� કયા ં નાણાકં�ય સાઘનો છે ? સરકાર� �ા� ટ વગર 

એકાદ બે વષ� �ધુી છા�ાલય ચલાવી શક� તવેી સ�ં થાની 

સ�રતા છે ? ( �. ૨,૦૦,૦૦૦/-� ુબ�ક બેલે� સ સટ� બીડ�ુ ં

) 

  

: 

૧૫ સ�ં થા તનેા પોતાના ફંડમાથંી �રુ� ુફન�ચર રસોડા માટ�ના 

વાસણો અન ેબી� જ�ર� ચીજવ� �ઓુની જોગવાઇ કર� શક�  

તમે છે ક� ક�મ ?  
 

: 

૧૬ સ�ં થા �થાલયના ��ુ તકો / સામા� ય દવાઓ, વત�માન 

પ�ો અન ેસામિયકોની સગવડ �રુ� પાડવા ઇ� છા ધરાવ ેછે 

ક� ક�મ ?  
 

: 

૧૭ છા�ાલય આ � થળે સ�ં થાન ેમ�ુંર કરવી આવ� યક છે ક� 

ક�મ ? ત ે બાબત ે તમારો � પ� ટ અ�ભ�ાય આપવો અન ે

જ�ર જણાય તો ખાનગી પ� �ારા �ણ કરવી  

:  

� થળઃ-          

તાર�ખઃ-                   સહ� /િસકકો  

         નાયબ િનયામક�ી, 

�જ�લા સમાજ ક�યાણ અિધકાર��ી(પ)ં 

ન�ધઃ –� તે કોલમમાં િવગતો � પ� ટ દશા�વવી. ‘નકલ સામેલ છે ’ તેવી િવગત લખવી ન�હ�. 



 
 

 

 

�ા� ટ ઇન એઇડ છા�ાલય શ� કરવા માટ�ની દરખા� ત�ુ ંચેકલી� ટ 

�મ સાધિનક  દ� તાવેજો દરખા� ત 

સાથે સામેલ 

છે ક� ક�મ?  

હા /ના 

પાના નં. 

૧ નાયબ િનયામક�ી / �જ�લા સમાજ ક�યાણ અિધકાર��ી(પં)ઓ�ુ ંચકાસણી પ�ક ( પ�ક-૨ )    

૨ પ�રપ� સાથેના ન�નુા �જુબ પ�ક-૧ ( શરતો સાથે ) �જુબની અર�    

૩ દરખા� તો�ુ ં એક�કરણ�ુ ંપ�ક ( પ�ક-૩) બે નકલમાં   

૪ સં� થાના બધંારણની �મા�ણત નકલ.   

૫ સં� થાના ર�� ��શનની �મા�ણત નકલ.   

૬ સં� થાની આિથ�ક સ�રતાના �રુાવા માટ� �. ૨,૦૦,૦૦૦/- � ુ ંતા�તર� ુબ�ક બેલે� સ  સટ�ફ�ક�ટ   

૭ સં� થાના હો�ેદારોના નામ / સરનામાની િવગત   

૮ છા�ાલયના નાણાંક�ય �યવહાર તથા પ��યવહાર માટ� �ને સ�ા સ�પેલ હોય તે           

�ગેનો સં� થાનો ઠરાવ. 

  

૯ છા�ાલયના વહ�વટ �ગેનો ઠરાવ   

૧૦ છા�ાલયના િનયમો બાબતે િનયામક�ી તેમજ �જ�લા અિધકાર��ી તરફથી વખતોવખત અપાતી 

�ચુનાઓના પાલનની બાંહ�ધર� આપતો ઠરાવ. 

  

૧૧ સં� થાના છે�લા ઓ�ડટ કરવામાં આવેલા �હસાબોના પ�કની નકલો.   

૧૨ દરખા� તોના એક�કરણ પ�ક સાથે �જ�લાનો એક નકશો સામેલ રાખવો, �માં હયાત અ��ુ�ૂચત 

�િત/ જન�િત / િવકસતી �િતના છા�ાલયો અ��ુમે �રૂા, પીળા અને લાલ રંગથી દશા�વવા 

તેમજ ��ૂચત છા�ાલયોના � થળ લીલા રંગથી દશા�વવા 

  

૧૩ છા�ાલયના મકાનનો નકશો �માં છા� િનવાસ, �હૃપિત/�હૃમાતા િનવાસ, કોઠાર, ભોજનાલય, 

રસો�ું, �જ�, બાથ�મ તથા બી� આવ� યક સગવડતાનો નકશામાં ઉ� લેખ હોવો જોઇએ. 

િવ�ાથ�ઓના રહ�ઠાણ માટ� િનયત ધોરણે િવ�ાથ�દ�ઠ ૪૦ ચો.�ટ લેખે રહ�વાની જ�યા તથા 

વીજળ�, પાણી, �જ� – બાથ�મ માટ�ની �રુતા �માણમાં સગવડ હોવી જોઇએ. (૧૦ છા�ોએ ૧ 

�જ� તથા ૧ બાથ�મ લેખે ) નકશો � થાિનક � વરાજની સં� થાઓ �વી ક� �ામ પંચાયત, 

નગરપંચાયત, ક� નગરપા�લકા પાસેથી �મા�ણત કરાવેલ અથવા તો કાય�પાલક ઇજનેર�ી 

પાસેથી �મા�ણત કરાવેલ હોવા જોઇએ. �ા�ય િવ� તારમાં તલાટ� કમ મં�ી પાસે �મા�ણત 

કરાવેલ હોવા જોઇએ. 

  

૧૪ છા�ાલયની મા� યતા મ�યા તાર�ખથી ૧૫ �દવસમાં છા�ાલય શ� કરવા� ુ ં રહ�શે. અને જો ૧૫ 

�દવસમાં છા�ાલય શ� કરવામાં નહ� આવે તો છા�ાલયની મા� યતા આપોઆપ ર� કરવાપા� 

ગણવા માટ�નો સં� થાનો ઠરાવ  

  

       

 

                                                                                 

                                                                                       અિધકાર�ની સહ�/-િસ�ો 

 



 

 
 

પ�ક – ૩ 

�ૂન-૨૦૧૭ દર� યાન અ��ુ�ૂચત �િતના નવા છા�ાલયો શ� કરવા માટ� � વૈિ� છક સ�ં થાઓ મારફત મગંાવવાની િવગત દશા�વ� ુપ�ક. 

 

�મ �જ�લા� ુનામ તા�કુા� ુનામ � વૈિ� છક સં� થા� ુનામ / 

સરના� ુ

��ૂચત � થળ 

 

�ુમાર ક� ક� યા ૧૦ �ક.મી.િ�જયાની 

ખાતા મા� ય 

છા�ાલય છે ક� ક�મ 

? 

દરખા� ત કયા�� ુ

વષ�  

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ 

 
 
 

 

       

 

 

 

હાઇ� �ુલની 

સગવડ છે 

ક� ક�મ ? 

સં� થા સંચા�લત 

છા�ાલયની સં� યા 

મકાન પોતા� ુ

છે ?  

બે� ક બેલે� સ સટ�ફ�ક�ટ 

રકમ �. / તાર�ખ 

સં� થાનો ર�� ��શન 

નંબર / તાર�ખ 

અને ��િૃ� 

મકાનમાં 

િનયમ�સુાર 

સગવડ છે ક� ક�મ ? 

સં� થાને છે�લા �ણ 

વષ� દર� યાન 

છા�ાલય આપેલ છે 

ક� ક�મ ? 

િવશેષ ન�ધ 

૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ ૧૫ ૧૬ 

 

 
 

 

   

 

    

ન�ધઃ –   ��લાની કચેર�ઓમાં છા�ાલયની નવી દરખા� તો મળ� હોય તે� ુએક�ીકરણ કર�ને આજ પ�કમાં મા�હતી મોકલી આપવી અને � તે કોલમમાં િવગતો    

                  � પ� ટ દશા�વવી. ‘નકલ સામેલ છે ’ તેવી િવગત લખવી ન�હ�. 

સહ�/- 

નાયબ િનયામક�ી / �જ�લા સમાજ ક�યાણ અિધકાર��ી(પં)  

                                                                    હો�ો 


