સમાજ સરુ ક્ષા ખાતા હેઠળ ગ્રાન્ટ ઇન એઇડના ધોરણે અમદાવાદ ખાતે ચિલ્ડ્રન હોમ
ફોર બોય્ઝ શરૂ કરવા અંગે ન ુંુ અરજીપત્રક
પ્રતત,
તનયામકશ્રી,
સમાજ સરુ ક્ષા ખાત,ુ
જુના સચિવાલય, ગાુંધીનગર.
તવષય: ચિલ્ડ્રન હોમ ફોર બોય્ઝ શરૂ કરવાની મુંજુરી બાબત.
ટ્રસ્ટન ુંુ નામ

:-

શ્રીમાન
અમારું ુ ટ્રસ્ટ/મુંડળ ચિલ્ડ્રન હોમ ફોર બોય્ઝ, અમદાવાદ ખાતે સુંસ્થા શરૂ કરવા ઇચ્છે છે .
ઉપરોક્ત સુંસ્થાને લાગ ુ પડતા કાયદા/તનયમો અને આપના ખાતાના સહાયક ગ્રાન્ટને લગતા
બધા તનયમો અમે કાળજીપ ૂવવક વાુંચ્યા છે અને ઉક્ત તનયમ સુંગ્રહના બધા તેમજ તેમાું વખતો વખત
સમાતવષ્ટ કરવામાું આવે તેવા બીજા તમામ તનયમ તેમજ સમાજ સરુ ક્ષા ખાતાના તનયામક વખતો
ુ નાઓન ુંુ પાલન કરવા અમે કબલ
ુ કરીએ છીએ.
વખત આપે તે સિ
ટ્રસ્ટની તવગત નીિે આપેલ છે .
૧.

ટ્રસ્ટન ુંુ નામ અને પ ૂરે પરુ ુ સરનામ ુંુ

:

૨.

પબ્લીક ટ્રસ્ટ એક્ટ નીિે અથવા

:

સોસાયટીના કાયદા નીિેની રજીસ્ટે શન
નુંબર અને તારીખ (નકલ સામેલ કરવી)
૩.

ધ જુવેનાઇલ જસ્ટીસ એક્ટ હેઠળના રજીસ્ટ્રે શન:
નુંબર અને તારીખ (નકલ સામેલ કરવી)

૪.

ુ ય ઉદ્દે શ્ય
ટ્રસ્ટના મખ્

:

૫.

કયા પ્રકારની સુંસ્થા શરૂ કરવાની છે

: ચિલ્ડ્રન હોમ ફોર બોય્ઝ

૬.

સુંસ્થા શરૂ કરવાન ુંુ સ્થળ

:

૭.

સુંસ્થામાું દાખલ થનાર અંતેવાસીઓ
માટે જરૂરી સવે કરવામાું આવેલ છે /અથવા

આવી જરૂરીયાત અંગે પરુ તી િકાસણી કરે લ
છે ? તવગતો સામેલ રાખવી.
૮.

:

સુંસ્થાની નજીક આવેલ, તે જ પ્રકારની
સરકારી કે ચબનસરકારી સુંસ્થાન ુંુ
તેનાથી અંતર

:

૯.

પ્રસ્તાતવત સુંસ્થા શરૂ કરવાનો સુંભતવત તારીખ:

૧૦.

પ્રસ્તાતવત સુંસ્થાની સુંિાલક સતમતતના સભ્યોના
નામ, હોદ્દા વ્યવસાય અને સરનામા

૧૧.

:

સુંસ્થાન ુંુ બુંધારણ અને માહહતીપત્રક
અંતેવાસીઓના સુંસ્થામાું પ્રવેશના તનયમોનો
સ ૂચિત નકલ સામેલ રાખેલ છે .

૧૨.

:

પ્રસ્તાતવત સુંસ્થામાું અંતેવાસીઓને માટે
ુ :સ્થાપનની
ભોજન, તશક્ષણ, તાલીમ અને પન
વ્યવસ્થા શુંુ છે ?

૧૩.

:

અંતેવાસીઓના રહેણાુંક, ભોજન, કપડા,
ુ :સ્થાતપત માટે ની
તશક્ષણ, તાલીમ, પન
સગવડો ઉભી કરવા આતથિક અને ભૌતતક
વ્યવસ્થા ઉભી કરવા માટે શુંુ આયોજન છે ?

૧૪.

:

સુંસ્થા શરૂ કરવા ટ્રસ્ટ પાસે ઉપલબ્ધ મકાનો
સાધનો, અને આતથિક સ્સ્થતત (છે લ્ડ્લા બે વષવના
ઓહડટે ડ અહેવાલો સામેલ રાખવા
તેમજ બેંક બેલેન્સની તવગતો મોકલવી.

સ્થળ:

સુંસ્થાના વડાની સહી/તસક્કા

તારીખ:
નોંધ :-આ અરજી ફોમવના દરે ક કોલમમાું તવગતો ટુંુ કમાું દશાવ વવાની રહેશે તથા તેને લગતા જરૂરી
પત્રકો સામેલ રાખી અરજી ફોમવ બે નકલમાું ભરીને વ્યવસ્સ્થત રીતે ફાઇલ કવર સાથે રજુ કરવાની
રહેશે. (ઉપરના કોલમમાું “આ સાથે પત્રક સામેલ છે કે તવગત સામેલ છે તેમ દશાવ વેલ હશે” તેવી
અરજી ધ્યાનમાું લેવામાું આવશે નહી.)

ુ નાઓ
સિ
૧.માન્યતાની શરતો.
(૧)

તે તવસ્તારમાું સુંસ્થાની જરૂર છે અને એ જ તવસ્તારની એવી કોઇ બીજી િાલ ુ સુંસ્થાની સાથે
અતનચ્છનીય સ્પધાવ માું ઉતરવાન ુંુ થત ુ નથી.

(૨)

સુંસ્થા ૧૮૬૦ના ભારતીય મુંડળી નોંધણી અતધતનયમ અથવા ૧૯૫૦ના મબ
ુંુ ઇ જાહેર ટ્રસ્ટ
અતધતનયમ હેઠળ રજીસ્ટર થયેલી છે .

(૩)

તેની નાણાકીય સ્સ્થતત સધ્ધર છે અને ખિવને પહોંિી વળવા માટે િોક્કસ સાધનો ધરાવે છે .

(૪)

તેનાું મકાનમાુંના તનવાસીઓ/લાભાથીઓની સલામતીની યોગ્ય જોગવાઇ સહહત તે જગ્યા
આરોગ્યપ્રદ હવા ઉજાસવાળી છે અને તનવાસીઓને રહેવાની, ફનીિરની અને મનોરું જનની
પ ૂરતી સગવડ ધરાવે છે .

(૫)

સમાજ સરુ ક્ષા તનયામક વખતોવખત ઠરાવે તેવા તશસ્તના સામાન્ય તનયમોન ુંુ સુંસ્થાના
સુંિાલક મુંડળ તેમજ તનવાસીઓ ધ્વારા પાલન થશે તેનો સમાજ સરુ ક્ષા તનયામકને સુંતોષ
થાય તેવા પગલાું લેવાને સુંસ્થા બુંધાય છે .

(૬)

તનવાસીઓ/લાભાથીઓની કાળજી, તશક્ષણ, તાલીમ અને કલ્ડ્યાણને લગતા સમાજ સરુ ક્ષા
તનયામકે ઠરાવેલા કે બીજા કોઇ સત્તા ધરાવતા અતધકારીએ વખતોવખત બહાર પાડેલા
તનયમોન ુંુ પાલન કરવા સુંસ્થા બુંધાય છે .

(૭)

ુ ી સુંસ્થા સતત અને સુંતોષકારક રીતે િાલી રહી
ગ્રાન્ટ છુટી કરાય તે પહેલાનાું છ મહહના સધ
છે . તસવાય કે કોઇ હયાત માન્ય સુંસ્થા તેનો બીજો તવભાગ શરૂ કરવા માુંગે તો તે શરૂઆતથી
ગ્રાન્ટ છુટી કરી શકાશે.

(૮)

આ તનયમોમાું ખાસ જોગવાઇ કરી ન હોય તો અપુંગો માટે ની હોય તે તસવાયની કોઇપણ
સુંસ્થા ઓછામાું ઓછા ૨૫ તનવાસીની સુંખ્યા ન ધરાવતી હોય તો સહાયક ગ્રાન્ટ માટે માન્ય
ઠરશે નહી. અપુંગો માટેની યોજના હેઠળ શરૂ કરાયેલી સુંસ્થાની બાબતમાું તનવાસીઓની
ઓછામાું ઓછી સુંખ્યા ૧૫ ની રહેશે. સરકારની ખાસ મુંજુરીથી જ આ મયાવ દામાું છૂટ મ ૂકી
શકાશે. પરું ત ુ કાયદા હેઠળ મુંજુરી કરે લ સુંસ્થાને ૨૫ કે ૧૫ ની ઓછામાું ઓછી સુંખ્યાનો બાધ
નડશે નહહ.

(૯)

(૧)

સમાજ સરુ ક્ષા તનયામકે ઠરાવેલ તશક્ષણની એટલે કે અક્ષરજ્ઞાનની, ઉદ્યોગની,
ધુંધાકીય તાલીમની જોગવાઇ કરવા સુંસ્થા બુંધાય છે .

(૨)

તશક્ષણ વગવ તથા બીજા દે ખરે ખ અતધકારીઓ યોગ્યતા ધરાવે છે અને ઠરાવેલ
લાયકાત ધરાવે છે અને તે પ ૂરી સુંખ્યા છે અને

(૩)

સુંસ્થા રોજગાર માટે અયોગ્ય હોય તેવા કોઇ સભ્યને નોકરીએ રાખતી નથી.
વ્યસ્ક્તની અયોગ્યતા અંગે ની સમાજ સરુ ક્ષા તનયામકનો તનણવય આખરી
ગણાશે.

(૧૦)

ુ ાર
પગાર ધોરણ અને ભથ્થા સમાજ સરુ ક્ષા તનયામકે વખતોવખત બહાર પાડેલ સ ૂિના અનસ
છે અને સુંિાલક મુંડળ તવભાગે ઠરાવેલ પગાર ધોરણ અને ભથ્થા અપનાવવા બુંધાય છે .

(૧૧)

૧૮ વષવની નીિેની વયનો કોઇ વ્યસ્ક્તને સુંસ્થા પાટવ ટાઇમ કે પરુ ા સમય માટે નોકરીએ રાખશે
નહી. તેમજ સરકારશ્રી કે સમાજ સરુ ક્ષા ખાતા તરફથી વખતોવખત નક્કી કરવામાું આવે તે
ુ ાર ભરતી કરવા સુંસ્થા બુંધાય છે .
પધ્ધતત અનસ

(૧૨)

સુંસ્થા સમાજ સરુ ક્ષા તનયામક મુંગાવે તેવી સઘળી માહહતી પ ૂરી પાડવા બુંધાય છે અને
સમાજ સરુ ક્ષા તનયામકની કિેરી ધ્વારા વખતોવખત ઠરાવેલ પત્રક તે પરુ ા પાડશે.

(૧૩)

સમાજ સરુ ક્ષા તનયામક કે રાજ્ય સરકારના કોઇ અતધકારી, કોઇ તપાસણી અતધકારી કે ઓડીટ
અને હહસાબ અતધકારી કે સમાજ સરુ ક્ષા તનયામકે તનયક્ુ ત કરે લ બીજા કોઇ અતધકારીની
તપાસણી માટે સુંસ્થા ખલ્ડ્ુ લી રાખવામાું આવશે.

(૧૪)

આહાર, પોષાક, મકાન સ્વચ્છતા, તબીબી સારવાર અને બીજી સવલતો માટે સમાજ સરુ ક્ષા
તનયામક ધ્વારા વખતોવખત ઠરાવાતા ધારાધોરણન ુંુ પાલન કરવા સુંસ્થા બુંધાયેલ છે .

(૧૫)

આવી સુંસ્થાના હહસાબન ુંુ સમાજ સરુ ક્ષા તનયામક ધ્વારા કે એકાઉન્ટન્ટ ધ્વારા અને સમાજ
સરુ ક્ષા તનયામક મુંજુર કરે તેવી બીજી વ્યસ્ક્તઓ ધ્વારા ઠરાવેલ રીતે અને ફોમવમાું વાતષિક
ઓડીટ કરવામાું આવશે અને આવે સુંસ્થાઓએ સમાજ સરુ ક્ષા તનયામકની કિેરીમાું સુંસ્થાનાું
સરવૈયાની છે લ્ડ્લી તારીખથી ૩ મહહનાની અંદર. ઓહડટરના રીપોટવ સાથે હહસાબના ઓહડટ
કરે લ પત્રકની નકલ મોકલવાની રહેશે.

(૧૬)

ુ રાત રાજ્યના એકાઉન્ટન્ટ જનરલના
આવતવક કે અનાવતવક ગ્રાન્ટ મેળવતી સુંસ્થાઓ ગજ
ઓહડટને પાત્ર રહેશે અને આવી ગ્રાન્ટ મેળવતી સુંસ્થાઓએ તેમનો હહસાબ એકાઉન્ટન્ટ
જનરલ માુંગે તેમ અને ત્યારે િકાસણી માટે રજુ કરવાના રહેશે.

(૧૭)

સુંસ્થાને જણાવવામાું આવે ત્યારે તેની વ્યવસ્થાપક સતમતતના સભ્ય તરીકે સરકારી તનયક્ુ ત
સભ્યને સ્વીકારવા તે સુંમત થશે.

(૧૮)

બધી માન્ય સુંસ્થાઓ તેમની પ્રવ ૃતત્તઓનો વાતષિક અહેવાલ અને તેમના હહસાબ, સમાજ સરુ ક્ષા
તનયામકને વષવમાું એકવાર રજુ કરશે.

(૧૯)

ુ
બધી માન્ય સુંસ્થાઓ સાધન-સામગ્રી, દસ્તાવેજ, કાગળો વગે રે જેવી વસ્તઓ
તવભાગીય કે
જજલ્ડ્લા અતધકારી તપાસ વખતે માુંગે ત્યારે રજુ કરશે.

(૨૦)

માન્ય સુંસ્થાઓ કોઇ ખાસ ધમવન ુંુ તશક્ષણ આપશે નહી અને તે ધમવ, જ્ઞાતત, સુંપ્રદાય, કોમ,
વસવાટ કે ધમવના કોઇ પ્રતતબુંધ તવના સૌ માટે ખલ્ડ્ુ લા રહેશે.

૨. ગ્રાન્ટનો પ્રકાર:ુ બ
માન્યતા પ્રાપ્ત સમાજ સરુ ક્ષા ખાતા હેઠળની સુંસ્થાઓને નીિેના ધોરણ મજ
તનભાવ ગ્રાન્ટ મળવાપાત્ર રહેશે.
શન્ુ ય

પ્રથમ વષવ

-

બીજુ વષવ

-

૫૦ ટકા

ત્રીજુ વષવ

-

૧૦૦ ટકા

મળવા પાત્ર ગ્રાન્ટના પ્રમાણમાું

