ફોર્મ - ૨૭
[નિયર્ ૨૧ (૨) અિે ૨૨ (૨)]
કિશોર ન્યાય (બાળિોિી સંભાળ અિે સંરક્ષણ) અનિનિયર્, ૨૦૧૫ હેઠળ
બાળ સંભાળ સંસ્થાિી િોંિણી ર્ાટે ન ં અરજી પત્ર
૧. બાળ સંભાળ સંસ્થાિી દરખાસ્ત િરિાર અરજદાર/સંસ્થાિી નિગત:(૧)

સંસ્થાનો પ્રકાર ..................................................................................................

(૨)

સંસ્થાન ં નામ .......................................................................................

(૩)

કાયદે સરની જોગવાઈ હેઠળ નોંધણી નંબર અને સંસ્થાના નોંધણીની તારીખ (અનસ ૂચિ- નોંધણી
પ્રમાણપત્ર અને બંધારણ, મેમોરે ન્ડમ ઓફ એસોસીએશન તેમજ અન્ય જરૂરી દસ્તાવેજો સંલગ્ન)
...............................................................................................

(૪)

સંસ્થાની જે કાયદામાં નોંધણી થયેલ છે તે માટેનો માન્ય સમયગાળો ......................................

(૫)

અરજદાર/સંસ્થા/સંગઠનન ં પ ૂરં સરનામ ં .................................................................

(૬)

એસ.ટી.ડી કોડ/ટેચલફોન નંબર ................................................................................

(૭)

ફેક્સ નંબર ....................................................................................

(૮)

ઈ-મેલ આઈ.ડી .....................................................................................................

(૯)

સંસ્થા અન્ય કોઈ રાજય કે જજલ્લામાં કાયયરત છે ? જો હા, તો અન્ય રાજ્યોમાં તેની શાખાઓન ં
સરનામ.ં ................................................................................................................
.............................................................................................................................

(૧૦)

શ ં આ પહેલા સંસ્થા / સંગઠનની નોંધણી રદ કરવામાં આવી હતી ?

(૧૧)

નામંજૂર થયેલ બાળ સંરક્ષણ સંસ્થાની અરજીનો સંદર્ય નંબર:-

હા / ના

ક) નામંજૂર કરવાની તારીખ ...................................................
ખ) કયા વવર્ાગે નોંધણી માટે નામંજૂર કરે લ ....................................................
(૧૨)

બાળ સંરક્ષણ સંસ્થા તરીકે નોંધણી નામંજૂર કારવાના કારણો:............................................................................................................................
............................................................................................................................

(૧૩)

સંસ્થાની સ્થાપના તારીખ :-.........................................................

૨ .જે સંસ્થાએ રજજસ્રેશિ િરિાન ં છે તે સંસ્થાિી નિગત:(૧) બાળ સંર્ાળ સંસ્થાન ં નામ………………………………………………………..
(૨) બાળ સંર્ાળ સંસ્થાનો પ્રકાર..........................................................................................
(૩) બાળ સંર્ાળ સંસ્થા અથવા સંગઠનન ં પ ૂરં સરનામ ં તેમજ સ્થાન-:(noitacol)
….............................................................................................................................
(૪) એસ.ટી.ડી.કોડ...................../ ટેલીફોન નંબર.......................................................
(૫) ફેક્ક્ષ નંબર.......................................................
(૬) ઈ-મેલ આઈ.ડી............................................................
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૩. સંસ્થા સિી પહોચિા ર્ાટેિો ર્ાગમ (Connectivity) (પ્રસ્તાનિત બાળ સંરક્ષણ સંસ્થાથી િાર્ અિે
અંતર):(૧) મખ્ય માગય...................................................
(૨) બસ સ્ટે ન્ડ...................................................
(૩) રે લવે સ્ટે શન...................................................
(૪) કોઈપણ અન્ય ઓળખ...................................................
૪ .ભૌનતિ સનિિા )Infrastructure:
(૧) ઓરડાની સંખ્યા............................................(માપ સાથે ઉલ્લેખ કરવો)
(૨) શૌિાલયની સંખ્યા............................................(માપ સાથે ઉલ્લેખ કરવો)
(૩) રસોડાની સંખ્યા............................................(માપ સાથે ઉલ્લેખ કરવો)
(૪) ચબમાર બાળક માટેના ઓરડાની સંખ્યા...............................(માપ સાથે ઉલ્લેખ કરવો) (૧) (૧)
(૫) મકાનના નકશાની નકલ(પ્રમાચણત આકૃવતની રૂપરે ખા)
(૬) આપવિ વ્યવસ્થાપન માટે કયા પ્રકારની વ્યવસ્થાનો પણ ઉલ્લેખ કરવો
૧) આગ
૨) ભ ૂકંપ
૩) બીજી અન્ય વ્યવસ્થા
૪) પીવાના પાણીની વ્યવસ્થા
૫) સ્વચ્છતા અને સ્વચ્છતા જાળવવાની વ્યવસ્થા:
૬) જતં નાશકની વ્યવસ્થા(પેસ્ટ કંટ્રોલ)
૭) કિરા વનકાલ માટેની વ્યવસ્થા
૮) સંગ્રહ )Storage( કરવા માટેનો વવસ્તાર
૯) અન્ય કોઈપણ બીજી વ્યવસ્થા
૧૦) ર્ાડા કરાર (જે પણ લાુ થાય છે ) ચબ લ્ડદગ જાળવણી માટેનો ગદાજ પત્ર /
)ચબડાણમાં – ર્ાડા કરારની નકલ.................................................................(
૫ .બાળિો ર્ાટે સંસ્થા -:સંગઠિિી ક્ષર્તા /ટોચ ર્યામ દા:............
(૧) બાળકોની સંખ્યા(૦-૬ વર્ય) ુૃહમાં હાજર ............................(જો હોય તો)
(૨) બાળકોની સંખ્યા(૬-૧૦ વર્ય) ુૃહમાં હાજર ..........................(જો હોય તો)
(૩) બાળકોની સંખ્યા(૧૧-૧૫ વર્ય) ુૃહમાં હાજર ........................(જો હોય તો)
(૪) બાળકોની સંખ્યા(૧૬-૧૮ વર્ય) ુૃહમાં હાજર ........................(જો હોય તો)
(૫) બાળકોની સંખ્યા(૧૮-૨૧ વર્ય) ુૃહમાં હાજર ........................(જો હોય તો)
(૬) હાયત બાળકોમાં સામાન્ય બાળકોની સંખ્યા ..........................(જો હોય તો)
(૭) હયાત મેન્ટલી િેલેજન્ડ બાળકોની સંખ્યા ..........................(જો હોય તો)
(૮) હયાત ફીઝીકલી િેલેજન્ડબાળકોની સંખ્યા ............................(જો હોય તો)
(૯) હયાત અનાથ બાળકોની સંખ્યા ............................................(જો હોય તો)
(૧૦) હયાત એક વાલીવાળા બાળકોની સંખ્યા .............................(જો હોય તો)
(૧૧) હયાત બાળકોમાં ગર્ીર ચબમારીવાળા બાળકોની સંખ્યા...........................(જો હોય તો)
૬. શ ં બાળ િલ્યાણ સનર્નત દ્વારા સંસ્થાર્ાં રહેતા બાળિો નિશે જિેિાઇલ જસ્ટીસ બોર્મ િે જાણ િરિાર્ાં આિી
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છે ?

હા / ના

૭. ઉપલબ્િ સનિિાઓ :(૧) વશક્ષણની સવવધા ............................................................................
(૨) પ્રાથવમક આરોગ્ય તપાસની વ્યવસ્થા,તપાસની વનયમીતતા અને બાળકોને તપાસવાના પ્રકાર
.............................................................................................
(૩) બાળકોના સંપણય વવકાસ માટેની અન્ય સવવધાની વવગત...................................
૮. ર્હેિર્િી વ્યિસ્થા:(૧) મહેકમની (સ્ટાફ) વવગત

ક્ર્મ નં

નામ

ઉમર

હોદ્દો

શૈક્ષચણક

સંસ્થામાં જોડાયા

સ્ટાફનો

લાયકાત

તારીખ

અનર્વ

પગાર

(૨) ર્ાગીદાર સંગઠનોન ં નામ(પાટનર ઓગેનાઈઝેશનન નામ)...........................
(૩) ર્ાગીદાર સંગઠનના વડાન નામ:-...........................................
૯. અરજદારિી પ ૃષ્ઠભ ૂનર્ (સંસ્થા/સંસ્થા):(૧) સંસ્થાની બે વર્યની મખ્ય પ્રવ ૃવતઓનો વાવર્િક વહહવટી અહેવાલ સામેલ કરવાનો રહેશે,
(૨) સંસ્થાના મેનેજમેન્ટ કવમટી/ ગવવનિગ બોડીના સભ્યોની અદ્યતન યાદી સામેલ કરવાની રહેશે.
(ઠરાવ સાથે).
(૩) સંસ્થાની વમલકત/સંસાધનો(assets/infrastructure)ની વવગત
(૪) સંસ્થાની નોંધણી ૧૯૭૬ Foreign Contribution(Regulation)ન ં નોંધણીપત્ર સામેલ રાખવ.
(૫) છે લ્લા ૨ વશયમાં વવદે શમાંથી આવેલ અનદાન ગગેની વવગત સામેલ કરવાની રહેશે.
(૬) અન્ય સ્રોતો દ્વારા મળે લ ર્ંડોળની યાદી (જો કોઈ હોય તો) યોજના, પહરયોજનાન ં નામ અને
ઉદે શ્ય તેમજ મળે લ ર્ંડોળ અલગથી દશાયવવ ં
(૭) સંસ્થાના બેંક એકાઉન્ટની વવગતો-:
શાખા કોડ.......................................................................................................................-:
ખાતા ક્રમાંક...................................................................................................................-:
(૮) શ ં સંસ્થાને પ્રસ્થાવવત ગ્રાન્ટ માટે અલગથી બેંક એકાઉન્ટ ખોલવા માંગે છે ......................?
(૯) છે લ્લાં ત્રણ વર્યનાં વાવર્િક હહસાબોની નકલ સામેલ રાખવી
c. ઓહડટરનો અહેવાલ
cc. આવક અને ખિયની વવગત
ccc. પહોિ અને ચકવણાની વવગત
cv. સંસ્થાનો વાવર્િક હહસાબ
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(x) સ્થાનિિ પોલીસ સ્ટેશિર્ાંથી સંસ્થાિા િાર્ે િોઈ પોલીસ િેસ થયેલ િથી તેવ પોલીસ NOC
સાર્ેલ િરિાન રહેશે.
(xi) સ્થાનિિ પોલીસ સ્ટેશિર્ાંથી સંસ્થાર્ાં િાર્ િરતા િર્મચારીન િોઈ પોલીસ િેસ થયેલ િથી
તેવ પોલીસ NOC સાર્ેલ િરિાન રહેશે.
(xii) જાતીય સતાર્ણીિો બિાિ સંસ્થાર્ાંિા િર્મચારી દ્વારા થયેલ િથી તેવ લેખીતર્ાં સંસ્થાિો
પત્ર સાર્ેલ િરિાિા રહેશે.
(xiii) સંસ્થાિા ભૌનતિ સનિિાિા ફોટોગ્રાફ્સ સાર્ેલ િરિાિા રહેશે.
(xiv) સંસ્થાર્ાં નિનિિ જગ્યાિા અગ્ગ્િશાર્ક્િી વ્યિસ્થાિા ફોટોગ્રાફ્સ સાર્ેલ િરિાિા રહેશે.
અમેં હકશોર ન્યાય (બાળકોની સંર્ાળ અને સરક્ષા) અવધવનયમ, ૨૦૧૫ અને ુજરાત હકશોર ન્યાય
(બાળકોની સંર્ાળ અને સરક્ષા), ૨૦૧૯ન ં સંપ ૂણય અધ્યયન કરી લીધેલ છે .
હ ં જાહેર કરં છં કે સંસ્થા સાથે સંકળાયેલ કોઈ પણ વ્યક્ક્તને અગાઉ દોવર્ત ઠેરવવામાં આવ્યો નથી
અથવા કોઈપણ અનૈવતક કાયય અથવા બાળ દવ્યયવહારના કોઈ પણ કાયયમાં અથવા બાળ મજૂરીના કાયય માં
સામેલ નથી અને કોઈ પણ સમયે કેન્ર અથવા રાજ્ય સરકાર દ્વારા સંસ્થાને રદ કરે લ નથી.
................................(સંસ્થાન નામ) દ્વારા હકશોર ન્યાય (બાળકોની સંર્ાળ અને સરક્ષા)
અવધવનયમ, ૨૦૧૫ અને ુજરાત હકશોર ન્યાય (બાળકોની સંર્ાળ અને સરક્ષા), ૨૦૧૯ મજબ નોંધણી ગગેના
તમામ દસ્તાવેજો સામેલ કરે લ છે .
અમે શપથ લઈ જણાવ્યે છીએ કે કેન્ર/રાજ્યસરકારના વનયમો, હદશાવનદે શો અને અવધસિનાઓ માં
વનધાયહરત તમામ શરતોન ં પાલન કરીશ.
અનિકૃત અનિિારીિી સહી......................................................................
િાર્.....................................................................................................
હોદ્દો.............................. ........................................................................
સરિામ ં ..................................................................................................
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જિેિાઈલ જસ્ટીસ એક્ટ-૨૦૧૫ અન્િયે િોંિણી ર્ાટે િા િીચે મજબિા સાિનિિ
િાગળો સાર્ેલ રાખીિે અરજી િરિાિી રહેશે.
(૧) જવેનાઈલ જસ્ટીસ એક્ટ-૨૦૧૫ અન્વયે બાળ સંર્ાળ સંસ્થાની નોંધણી માટે ન ં અરજી પત્ર,
(૨) મેમોરે ન્ડમ ઓફ એસોસીએશનની પ્રમાણીત યાદી,
(૩) સંિાલક મંડળની યાદી,
(૪) છે લ્લા ત્રણ વર્યનાં પાકાં સરવૈયા,
(૫) સંસ્થાએ કરે લ સામાજજક કલ્યાણ કે જાહેર સેવા વવશેના અહેવાલ,
(૬) િેરીટી કવમશ્નરશ્રીમાંથી મેળવેલ નોંધણીના પ્રમાણપત્રની નકલ,
(૭) મેમોરે ન્ડમ ઓફ એસોસીએશનમાં બાળ કલ્યાણનો સ્પષ્ટ ઉદે શ્ય/હેત,
(૮) સંસ્થાએ છે લ્લા ૩ વર્યમાં મેળવેલ દાનની રકમ તથા કરાયેલ ઉપયોગની વવગતો,
(૯) સંસ્થા દ્વારા ર્ૌવતક સવવધાના ફોટોગ્રાફ્સ,
(૧૦) બાળકોને જ્યા આશ્રય લે છે ત્યા સંસ્થામાં વવવવધ જગ્યાના અક્ગ્નશામકની વ્યવસ્થાના
ફોટોગ્રાફ્સ સામેલ કરવાના રહેશે,
(૧૧) સંસ્થાનો વાવર્િક અહેવાલ સામેલ કરવાનો રહેશે,
(૧૨) િેરીટી કવમશ્નરશ્રીમાંથી મેળવેલ નોંધણીના પ્રમાણપત્રની નકલ,
(૧૩) મેમોરે ન્ડમ ઓફ એસોસીએશનમાં બાળ કલ્યાણનો સ્પષ્ટ ઉદે શ્ય/હેત,
(૧૪) સંસ્થાએ છે લ્લા ૩ વર્યમાં મેળૅવેલ દાનની રકમ તથા કરાયેલ ઉપયોગની વવગતો,
(૧૫) સંસ્થામાં મહેકમની માહહતી
(૧૬) સ્થાવનક પોલીસ સ્ટેશનમાં સંસ્થાના નામે કોઈ પોલીસ કેસ થયેલ નથી તેવ પોલીસ NOC
સામેલ કરવાન રહેશે.
(૧૭) સ્થાવનક પોલીસ સ્ટેશનમાં સંસ્થામાં કામ કરતા કમયિારીન કોઈ પોલીસ કેસ થયેલ નથી તેવ
પોલીસ NOC સામેલ કરવાન રહેશે.
(૧૮) જાતીય સતામણીનો બનાવ સંસ્થામાંના કમયિારી દ્વારા થયેલ નથી તેવ લેખીતમાં સંસ્થાનો પત્ર
સામેલ કરવાના રહેશે.
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