
સમાજ સરુક્ષા ખાતા હઠેળ ગ્રાન્ટ ઇન એઇડના ધોરણે વડોદરા ખાતે 

ચિલ્ડ્રન હોમ ફોર ગલ્ડ્સસ શરૂ કરવા અંગેનુું અરજીપત્રક 
 

૧ અરજદાર/સુંસ્થાનુું નામ, સરનામુું, : 
 ટેલીફોન નુંબર, ઇમેઇલ નું. ફેક્સ નું. 
 

૨ ટ્રસ્ટી મુંડળની વ્યવસ્થાપક સમમમતના : 
 સભ્યોના નામ, સરનામા અને  
 વ્યવસાયની મવગત 
 

૩ ટ્રસ્ટ નોંધણીનો દાખલો   : 
 

૪ ટ્રસ્ટ ડીડ (બુંધારણ) ની નકલ  : 
 

૫ સુંસ્થાના છેલ્ડ્લા વામષિક અહવેાલની : 
 નકલ 
 

૬ િાટડસ એકાઉન્ટન્ટ ્ારા ડિડટ  : 
થયેલ છેલ્ડ્લા બે વષસના ડિડટ 
િહસાબોની નકલ 

 

૭ સુંસ્થા પોતાનો ખિસ લગભગ એક વષસ : 
સધુી િલાવી શકાય તે માટે સુંસ્થાએ 
કરેલ નાણાુંકીય સગવડ તેમજ બેંક 
બેલેન્સ પ્રમાણપત્રની નકલ રજુ કરવી 
 

૮ સુંસ્થા પાસેના ભૌમતક સગવડ સાથેના 
મકાનની મવગતો દશાસવવી. 
 



૯ સુંસ્થા રાજ્ય સરકાર/ભારત સરકાર  
 તથા અન્ય અનદુાન સહાય મેળવતી 

હોય તો તેની મવગતો 
 

૧૦ સુંસ્થાની નજીકમાું આવેલ સમાજ : 
 સરુક્ષા ખાતાની માન્યતા ધરાવતી 

સુંસ્થાની મવગતો 
 

૧૧ સુંસ્થા કયા સ્થળે ચિલ્ડ્રન હોમ ફોર      : 
      બોય્ઝ શરૂ કરવા માુંગે છે તે સ્થળનુું  
      નામ, જીલ્ડ્લાનુું નામ 

 

૧૨ હાલમાું સુંસ્થા કાયસરત છે કે કેમ ? જો : 
કાયસરત હોય તો તેની ટુુંકી મવગત 
સરનામા સાથે આપવી. 

 

 

 

સુંસ્થાના વડાની સહી/મસક્કા 
 

નોંધ :-આ અરજી ફોમસના દરેક  કોલમમાું મવગતો ટુુંકમાું દશાસવવાની રહશેે તથા 

તેને લગતા જરૂરી પત્રકો સામેલ રાખી અરજી ફોમસ બે નકલમાું ભરીને વ્યવસ્સ્થત 

રીતે ફાઇલ કવર સાથે રજુ કરવાની રહશેે. (ઉપરના કોલમમાું “આ સાથે પત્રક 

સામેલ છે કે મવગત સામેલ છે તેમ દશાસવેલ હશે” તેવી અરજી ધ્યાનમાું લેવામાું 

આવશે નહી.)   

 

 

 

 

 



સિુનાડ 

૧.માન્યતાની શરતો.  

(૧) તે મવસ્તારમાું સુંસ્થાની જરૂર છે અને એ જ મવસ્તારની એવી કોઇ બીજી િાલ ુસુંસ્થાની 

સાથે અમનચ્છનીય સ્પધાસમાું ઉતરવાનુું થત ુનથી. 

(૨) સુંસ્થા ૧૮૬૦ના ભારતીય મુંડળી નોંધણી અમધમનયમ અથવા ૧૯૫૦ના મુુંબઇ જાહરે ટ્રસ્ટ 

અમધમનયમ હઠેળ રજીસ્ટર થયેલી છે. 

(૩) તેની નાણાકીય સ્સ્થમત સધ્ધર છે અને ખિસને પહોંિી વળવા માટે િોક્કસ સાધનો ધરાવે  

છે. 

(૪) તેનાું મકાનમાુંના મનવાસીડ/લાભાથીડની સલામતીની યોગ્ય જોગવાઇ સિહત તે જગ્યા 

આરોગ્યપ્રદ હવા ઉજાસવાળી છે અને મનવાસીડને રહવેાની, ફનીિરની અને 

મનોરુંજનની પરૂતી સગવડ ધરાવે છે. 

(૫) સમાજ સરુક્ષા મનયામક વખતોવખત ઠરાવે તેવા મશસ્તના સામાન્ય મનયમોનુું સુંસ્થાના 

સુંિાલક મુંડળ તેમજ મનવાસીડ ધ્વારા પાલન થશે તેનો સમાજ સરુક્ષા મનયામકને 

સુંતોષ થાય તેવા પગલાું લેવાને સુંસ્થા બુંધાય છે. 

(૬) મનવાસીડ/લાભાથીડની કાળજી, મશક્ષણ, તાલીમ અને કલ્ડ્યાણને લગતા સમાજ સરુક્ષા 

મનયામકે ઠરાવેલા કે બીજા કોઇ સત્તા ધરાવતા અમધકારીએ વખતોવખત બહાર પાડેલા 

મનયમોનુું પાલન કરવા સુંસ્થા બુંધાય છે. 

(૭) ગ્રાન્ટ છુટી કરાય તે પહલેાનાું છ મિહના સધુી સુંસ્થા સતત અને સુંતોષકારક રીતે િાલી 

રહી છે. મસવાય કે કોઇ હયાત માન્ય સુંસ્થા તેનો બીજો મવભાગ શરૂ કરવા માુંગે તો તે 

શરૂઆતથી ગ્રાન્ટ છુટી કરી શકાશે. 

(૮) આ મનયમોમાું ખાસ જોગવાઇ કરી ન હોય તો અપુંગો માટેની હોય તે મસવાયની કોઇપણ 

સુંસ્થા ડછામાું ડછા ૨૫ મનવાસીની સુંખ્યા ન ધરાવતી હોય તો સહાયક ગ્રાન્ટ માટે 

માન્ય ઠરશે નહી. અપુંગો માટેની યોજના હઠેળ શરૂ કરાયેલી સુંસ્થાની બાબતમાું 

મનવાસીડની ડછામાું ડછી સુંખ્યા ૧૫ ની રહશેે. સરકારની ખાસ મુંજુરીથી જ આ 

મયાસદામાું છૂટ મકૂી શકાશે. પરુંત ુકાયદા હઠેળ મુંજુરી કરેલ સુંસ્થાને ૨૫ કે ૧૫ ની ડછામાું 

ડછી સુંખ્યાનો બાધ નડશે નિહ. 



(૯) (૧) સમાજ સરુક્ષા મનયામકે ઠરાવેલ મશક્ષણની એટલે કે અક્ષરજ્ઞાનની, 

ઉદ્યોગની, ધુંધાકીય તાલીમની જોગવાઇ કરવા સુંસ્થા બુંધાય છે. 

(૨) મશક્ષણ વગસ તથા બીજા દેખરેખ અમધકારીડ યોગ્યતા ધરાવે છે અને 

ઠરાવેલ લાયકાત ધરાવે છે અને તે પરૂી સુંખ્યા છે અને  

(૩) સુંસ્થા રોજગાર માટે અયોગ્ય હોય તેવા કોઇ સભ્યને નોકરીએ રાખતી 

નથી. વ્યસ્ક્તની અયોગ્યતા અંગેની સમાજ સરુક્ષા મનયામકનો મનણસય 

આખરી ગણાશે. 

(૧૦) પગાર ધોરણ અને ભથ્થા સમાજ સરુક્ષા મનયામકે વખતોવખત બહાર પાડેલ સિૂના 

અનસુાર છે અને સુંિાલક મુંડળ મવભાગે ઠરાવેલ પગાર ધોરણ અને ભથ્થા અપનાવવા 

બુંધાય છે. 

(૧૧) ૧૮ વષસની નીિેની વયનો કોઇ વ્યસ્ક્તને સુંસ્થા પાટસટાઇમ કે પરુા સમય માટે નોકરીએ 

રાખશે નહી. તેમજ સરકારશ્રી કે સમાજ સરુક્ષા ખાતા તરફથી વખતોવખત નક્કી કરવામાું 

આવે તે પધ્ધમત અનસુાર ભરતી કરવા સુંસ્થા બુંધાય છે. 

(૧૨)  સુંસ્થા સમાજ સરુક્ષા મનયામક મુંગાવે તેવી સઘળી માિહતી પરૂી પાડવા બુંધાય છે અને 

સમાજ સરુક્ષા મનયામકની કિેરી ધ્વારા વખતોવખત ઠરાવેલ પત્રક તે પરુા પાડશે. 

(૧૩) સમાજ સરુક્ષા મનયામક કે રાજ્ય સરકારના કોઇ અમધકારી, કોઇ તપાસણી અમધકારી કે 

ડડીટ અને િહસાબ અમધકારી કે સમાજ સરુક્ષા મનયામકે મનયકુ્ત કરેલ બીજા કોઇ 

અમધકારીની તપાસણી માટે સુંસ્થા ખલુ્ડ્લી રાખવામાું આવશે. 

(૧૪) આહાર, પોષાક, મકાન સ્વચ્છતા, તબીબી સારવાર અને બીજી સવલતો માટે સમાજ 

સરુક્ષા મનયામક ધ્વારા વખતોવખત ઠરાવાતા ધારાધોરણનુું પાલન કરવા સુંસ્થા બુંધાયેલ 

છે. 

(૧૫) આવી સુંસ્થાના િહસાબનુું સમાજ સરુક્ષા મનયામક ધ્વારા કે એકાઉન્ટન્ટ ધ્વારા અને સમાજ 

સરુક્ષા મનયામક મુંજુર કરે તેવી બીજી વ્યસ્ક્તડ ધ્વારા ઠરાવેલ રીતે અને ફોમસમાું વામષિક 

ડડીટ કરવામાું આવશે અને આવે સુંસ્થાડએ સમાજ સરુક્ષા મનયામકની કિેરીમાું 

સુંસ્થાનાું સરવૈયાની છેલ્ડ્લી તારીખથી ૩ મિહનાની અંદર. ડિડટરના રીપોટસ  સાથે 

િહસાબના ડિડટ કરેલ પત્રકની નકલ મોકલવાની રહશેે. 



(૧૬) આવતસક કે અનાવતસક ગ્રાન્ટ મેળવતી સુંસ્થાડ ગજુરાત રાજ્યના એકાઉન્ટન્ટ જનરલના 

ડિડટને પાત્ર રહશેે અને આવી ગ્રાન્ટ મેળવતી સુંસ્થાડએ તેમનો િહસાબ એકાઉન્ટન્ટ 

જનરલ માુંગે તેમ અને ત્યારે િકાસણી માટે રજુ કરવાના રહશેે. 

(૧૭) સુંસ્થાને જણાવવામાું આવે ત્યારે તેની વ્યવસ્થાપક સમમમતના સભ્ય તરીકે સરકારી 

મનયકુ્ત સભ્યને સ્વીકારવા તે સુંમત થશે. 

(૧૮) બધી માન્ય સુંસ્થાડ તેમની પ્રવમૃત્તડનો વામષિક અહવેાલ અને તેમના િહસાબ, સમાજ 

સરુક્ષા મનયામકને વષસમાું એકવાર રજુ કરશે. 

(૧૯) બધી માન્ય સુંસ્થાડ સાધન-સામગ્રી, દસ્તાવેજ, કાગળો વગેરે જેવી વસ્તડુ મવભાગીય 

કે જજલ્ડ્લા અમધકારી તપાસ વખતે માુંગે ત્યારે રજુ કરશે. 

(૨૦) માન્ય સુંસ્થાડ કોઇ ખાસ ધમસનુું  મશક્ષણ આપશે નહી અને તે ધમસ, જ્ઞામત, સુંપ્રદાય, કોમ, 

વસવાટ કે ધમસના કોઇ પ્રમતબુંધ મવના સૌ માટે ખલુ્ડ્લા રહશેે. 

૨. ગ્રાન્ટનો પ્રકાર:-  

                   માન્યતા પ્રાપ્ત સમાજ સરુક્ષા ખાતા હઠેળની સુંસ્થાડને નીિેના ધોરણ મજુબ 

મનભાવ ગ્રાન્ટ મળવાપાત્ર રહશેે.  

પ્રથમ વષસ   -     શનુ્ય 

બીજુ વષસ    -      ૫૦ ટકા        મળવા પાત્ર ગ્રાન્ટના પ્રમાણમાું     

ત્રીજુ વષસ    -      ૧૦૦ ટકા 

 

 


