
 

સમાજ સરુક્ષા ખાતા હઠેળ ગ્રાન્ટ ઇન એઇડના ધોરણે ભિક્ષકુ સ્વિકાર કેન્રો શરૂ કરિા 
અંગેનુું અરજીપત્રક 

પ્રતત, 
તનયામકશ્રી, 
સમાજ સરુક્ષા ખાત,ુ 
 જુના સભિિાલય,ગાુંધીનગર.  
 

તિષય: ભિક્ષકુ સ્વિકાર કેન્ર, જજ-............. શરૂ કરિાની મુંજુરી બાબત. 
 

ટ્રવટનુું નામ :-  
 

શ્રીમાન   

         અમારુું  ટ્રવટ/મુંડળ ભિક્ષકુ સ્વિકાર કેન્ર, જજ-.............  ખાતે સુંવથા શરૂ કરિા ઇચ્છે છે. 
  

   ઉપરોક્ત સુંવથાને લાગ ુપડતા કાયદા/તનયમો અને આપના ખાતાના સહાયક ગ્રાન્ટને લગતા 
બધા તનયમો અમે કાળજીપિૂવક િાુંચ્યા છે અને ઉક્ત તનયમ સુંગ્રહના બધા તેમજ તેમાું િખતો િખત 
સમાતિષ્ટ કરિામાું આિે તેિા બીજા તમામ તનયમ તેમજ સમાજ સરુક્ષા ખાતાના તનયામક િખતો 
િખત આપે તે સિુનાઓનુું પાલન કરિા અમે કબલુ કરીએ છીએ. 
   

ટ્રવટની તિગત નીિે આપેલ છે. 
 

૧. ટ્રવટનુું નામ અને પરેૂપરુુ સરનામુું  : 
 

૨. પબ્લીક ટ્રવટ એક્ટ નીિે અથિા  :  

સોસાયટીના કાયદા નીિેની રજીવટેશન  

નુંબર અને તારીખ (નકલ સામેલ કરિી) 
 

૩. ટ્રવટના મખુ્ય ઉદે્દશ્ય    : 
 

૪. કયા પ્રકારની સુંવથા શરૂ કરિાની છે  : ભિક્ષકુ સ્વિકાર કેન્ર, જજ-............. 
 

૫. સુંવથા શરૂ કરિાનુું વથળ   : 
 

૬. સુંવથામાું દાખલ થનાર અંતેિાસીઓ 

 માટે જરૂરી સિે કરિામાું આિેલ છે/અથિા 



 

 આિી જરૂરીયાત અંગે પરુતી િકાસણી કરેલ 
 છે ? તિગતો સામેલ રાખિી.   : 
  

૭. સુંવથાની નજીક આિેલ, તે જ પ્રકારની  

સરકારી કે ભબનસરકારી સુંવથાનુું  

તેનાથી અંતર : 
 

૮. પ્રવતાતિત સુંવથા શરૂ કરિાનો સુંિતિત તારીખ: 
 

૯. પ્રવતાતિત સુંવથાની સુંિાલક સતમતતના સભ્યોના 
 નામ, હોદ્દા વ્યિસાય અને સરનામા  : 
 

૧૦. સુંવથાનુું બુંધારણ અને માહહતીપત્રક  

 અંતેિાસીઓના સુંવથામાું પ્રિેશના તનયમોનો 
 સભૂિત નકલ સામેલ રાખેલ છે.  : 
 

૧૧. પ્રવતાતિત સુંવથામાું અંતેિાસીઓને માટે 
 િોજન, તશક્ષણ, તાલીમ અને પનુ:વથાપનની  

વ્યિવથા શુું છે ?    : 
 

૧૨. અંતેિાસીઓના રહણેાુંક, િોજન, કપડા,  

તશક્ષણ, તાલીમ, પનુ:વથાતપત માટેની 
સગિડો ઉિી કરિા આતથિક અને િૌતતક  

વ્યિવથા ઉિી કરિા માટે શુું આયોજન છે? : 
 

૧૩. સુંવથા શરૂ કરિા ટ્રવટ પાસે ઉપલબ્ધ મકાનો 
સાધનો, અને આતથિક સ્વથતત (છેલ્લા બે િષવના 
ઓહડટેડ અહિેાલો સામેલ રાખિા  

તેમજ બેંક બેલેન્સની તિગતો મોકલિી. 
વથળ:       સુંવથાના િડાની સહી/તસક્કા  
 

તારીખ:  

નોંધ :-આ અરજી ફોમવના દરેક  કોલમમાું તિગતો ટુુંકમાું દશાવિિાની રહશેે તથા તેને લગતા જરૂરી 
પત્રકો સામેલ રાખી અરજી ફોમવ બે નકલમાું િરીને વ્યિસ્વથત રીતે ફાઇલ કિર સાથે રજુ કરિાની 
રહશેે. (ઉપરના કોલમમાું “આ સાથે પત્રક સામેલ છે કે તિગત સામેલ છે તેમ દશાવિેલ હશે” તેિી અરજી 
ધ્યાનમાું લેિામાું આિશે નહી.)   



 

સિુનાઓ 

૧.માન્યતાની શરતો.  

(૧) તે તિવતારમાું સુંવથાની જરૂર છે અને એ જ તિવતારની એિી કોઇ બીજી િાલ ુસુંવથાની સાથે 

અતનચ્છનીય વપધાવમાું ઉતરિાનુું થત ુનથી. 

(૨) સુંવથા ૧૮૬૦ના િારતીય મુંડળી નોંધણી અતધતનયમ અથિા ૧૯૫૦ના મુુંબઇ જાહરે ટ્રવટ 

અતધતનયમ હઠેળ રજીવટર થયેલી છે. 

(૩) તેની નાણાકીય સ્વથતત સધ્ધર છે અને ખિવને પહોંિી િળિા માટે િોક્કસ સાધનો ધરાિે  છે. 

(૪) તેનાું મકાનમાુંના તનિાસીઓ/લાિાથીઓની સલામતીની યોગ્ય જોગિાઇ સહહત તે જગ્યા 

આરોગ્યપ્રદ હિા ઉજાસિાળી છે અને તનિાસીઓને રહિેાની, ફનીિરની અને મનોરુંજનની 

પરૂતી સગિડ ધરાિે છે. 

(૫) સમાજ સરુક્ષા તનયામક િખતોિખત ઠરાિે તેિા તશવતના સામાન્ય તનયમોનુું સુંવથાના સુંિાલક 

મુંડળ તેમજ તનિાસીઓ ધ્િારા પાલન થશે તેનો સમાજ સરુક્ષા તનયામકને સુંતોષ થાય તેિા 

પગલાું લેિાને સુંવથા બુંધાય છે. 

(૬) તનિાસીઓ/લાિાથીઓની કાળજી, તશક્ષણ, તાલીમ અને કલ્યાણને લગતા સમાજ સરુક્ષા 

તનયામકે ઠરાિેલા કે બીજા કોઇ સત્તા ધરાિતા અતધકારીએ િખતોિખત બહાર પાડેલા તનયમોનુું 

પાલન કરિા સુંવથા બુંધાય છે. 

(૭) ગ્રાન્ટ છુટી કરાય તે પહલેાનાું છ મહહના સધુી સુંવથા સતત અને સુંતોષકારક રીતે િાલી રહી 

છે. તસિાય કે કોઇ હયાત માન્ય સુંવથા તેનો બીજો તિિાગ શરૂ કરિા માુંગે તો તે શરૂઆતથી 

ગ્રાન્ટ છુટી કરી શકાશે. 

(૮) આ તનયમોમાું ખાસ જોગિાઇ કરી ન હોય તો અપુંગો માટેની હોય તે તસિાયની કોઇપણ સુંવથા 

ઓછામાું ઓછા ૨૫ તનિાસીની સુંખ્યા ન ધરાિતી હોય તો સહાયક ગ્રાન્ટ માટે માન્ય ઠરશે નહી. 

અપુંગો માટેની યોજના હઠેળ શરૂ કરાયેલી સુંવથાની બાબતમાું તનિાસીઓની ઓછામાું ઓછી 

સુંખ્યા ૧૫ ની રહશેે. સરકારની ખાસ મુંજુરીથી જ આ મયાવદામાું છૂટ મકૂી શકાશે. પરુંત ુકાયદા 

હઠેળ મુંજુરી કરેલ સુંવથાને ૨૫ કે ૧૫ ની ઓછામાું ઓછી સુંખ્યાનો બાધ નડશે નહહ. 

(૯) (૧) સમાજ સરુક્ષા તનયામકે ઠરાિેલ તશક્ષણની એટલે કે અક્ષરજ્ઞાનની, ઉદ્યોગની, 

ધુંધાકીય તાલીમની જોગિાઇ કરિા સુંવથા બુંધાય છે. 

(૨) તશક્ષણ િગવ તથા બીજા દેખરેખ અતધકારીઓ યોગ્યતા ધરાિે છે અને ઠરાિેલ 

લાયકાત ધરાિે છે અને તે પરૂી સુંખ્યા છે અને  



 

(૩) સુંવથા રોજગાર માટે અયોગ્ય હોય તેિા કોઇ સભ્યને નોકરીએ રાખતી નથી. 

વ્યસ્ક્તની અયોગ્યતા અંગેની સમાજ સરુક્ષા તનયામકનો તનણવય આખરી ગણાશે. 

(૧૦) પગાર ધોરણ અને િથ્થા સમાજ સરુક્ષા તનયામકે િખતોિખત બહાર પાડેલ સિૂના અનસુાર 

છે અને સુંિાલક મુંડળ તિિાગે ઠરાિેલ પગાર ધોરણ અને િથ્થા અપનાિિા બુંધાય છે. 

(૧૧) ૧૮ િષવની નીિેની િયનો કોઇ વ્યસ્ક્તને સુંવથા પાટવટાઇમ કે પરુા સમય માટે નોકરીએ રાખશે 

નહી. તેમજ સરકારશ્રી કે સમાજ સરુક્ષા ખાતા તરફથી િખતોિખત નક્કી કરિામાું આિે તે 

પધ્ધતત અનસુાર િરતી કરિા સુંવથા બુંધાય છે. 

(૧૨)  સુંવથા સમાજ સરુક્ષા તનયામક મુંગાિે તેિી સઘળી માહહતી પરૂી પાડિા બુંધાય છે અને સમાજ 

સરુક્ષા તનયામકની કિેરી ધ્િારા િખતોિખત ઠરાિેલ પત્રક તે પરુા પાડશે. 

(૧૩) સમાજ સરુક્ષા તનયામક કે રાજ્ય સરકારના કોઇ અતધકારી, કોઇ તપાસણી અતધકારી કે ઓડીટ 

અને હહસાબ અતધકારી કે સમાજ સરુક્ષા તનયામકે તનયકુ્ત કરેલ બીજા કોઇ અતધકારીની તપાસણી 

માટે સુંવથા ખલુ્લી રાખિામાું આિશે. 

(૧૪) આહાર, પોષાક, મકાન વિચ્છતા, તબીબી સારિાર અને બીજી સિલતો માટે સમાજ સરુક્ષા 

તનયામક ધ્િારા િખતોિખત ઠરાિાતા ધારાધોરણનુું પાલન કરિા સુંવથા બુંધાયેલ છે. 

(૧૫) આિી સુંવથાના હહસાબનુું સમાજ સરુક્ષા તનયામક ધ્િારા કે એકાઉન્ટન્ટ ધ્િારા અને સમાજ સરુક્ષા 

તનયામક મુંજુર કરે તેિી બીજી વ્યસ્ક્તઓ ધ્િારા ઠરાિેલ રીતે અને ફોમવમાું િાતષિક ઓડીટ 

કરિામાું આિશે અને આિે સુંવથાઓએ સમાજ સરુક્ષા તનયામકની કિેરીમાું સુંવથાનાું સરિૈયાની 

છેલ્લી તારીખથી ૩ મહહનાની અંદર. ઓહડટરના રીપોટવ  સાથે હહસાબના ઓહડટ કરેલ પત્રકની 

નકલ મોકલિાની રહશેે. 

(૧૬) આિતવક કે અનાિતવક ગ્રાન્ટ મેળિતી સુંવથાઓ ગજુરાત રાજ્યના એકાઉન્ટન્ટ જનરલના 

ઓહડટને પાત્ર રહશેે અને આિી ગ્રાન્ટ મેળિતી સુંવથાઓએ તેમનો હહસાબ એકાઉન્ટન્ટ જનરલ 

માુંગે તેમ અને ત્યારે િકાસણી માટે રજુ કરિાના રહશેે. 

(૧૭) સુંવથાને જણાિિામાું આિે ત્યારે તેની વ્યિવથાપક સતમતતના સભ્ય તરીકે સરકારી તનયકુ્ત 

સભ્યને વિીકારિા તે સુંમત થશે. 

(૧૮) બધી માન્ય સુંવથાઓ તેમની પ્રવતૃત્તઓનો િાતષિક અહિેાલ અને તેમના હહસાબ , સમાજ સરુક્ષા 

તનયામકને િષવમાું એકિાર રજુ કરશે. 

(૧૯) બધી માન્ય સુંવથાઓ સાધન-સામગ્રી, દવતાિેજ, કાગળો િગેરે જેિી િવતઓુ તિિાગીય કે 

જજલ્લા અતધકારી તપાસ િખતે માુંગે ત્યારે રજુ કરશે. 



 

(૨૦) માન્ય સુંવથાઓ કોઇ ખાસ ધમવનુું  તશક્ષણ આપશે નહી અને તે ધમવ, જ્ઞાતત, સુંપ્રદાય, કોમ, 

િસિાટ કે ધમવના કોઇ પ્રતતબુંધ તિના સૌ માટે ખલુ્લા રહશેે. 

૨. ગ્રાન્ટનો પ્રકાર:-  

                   માન્યતા પ્રાપ્ત સમાજ સરુક્ષા ખાતા હઠેળની સુંવથાઓને નીિેના ધોરણ મજુબ તનિાિ 

ગ્રાન્ટ મળિાપાત્ર રહશેે.  

પ્રથમ િષવ   -     શનુ્ય                        

બીજુ િષવ    -      ૫૦ ટકા               મળિા પાત્ર ગ્રાન્ટના પ્રમાણમાું     

ત્રીજુ િષવ    -      ૧૦૦ ટકા 

 
 


