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(૧) અરજદાર સ�ંથા� ુ ંનામ : 

 (��ે�મા ંક�િપટલ અ�રમા ંલખ�ુ.ં)  

 

(૨) સ�ંથા� ુ ંપો�ટલ સરના� ુ ં : 

 ફોન નબંર  

 

(૩) સ�ંથા  : 

 

 (ક) સોસાયટ� ર����શન એ�ટ  

  ૧૯૬૦ હ�ઠળ સોસાયટ� તર�ક� : 

 (ખ) પ�લીક ��ટ એ�ટ હ�ઠળ  

  પ�લીક ��ટ તર�ક�  : 

 (ગ) ઇ�ડ�યન ર�ડ�ોસ સોસાયટ� 

  અથવા તેની શાખા તર�ક� 

 (ઘ) ઇ�ડ�યન કંપનીઝ એ�ટ કલમ 

  ૨૫ હ�ઠળ ધમ� સ�ંથા તર�ક� : 

 (ચ) અ�ય કોઇ સરકાર મા�ય કાયદા 

  હ�ઠળ ન�ધણીની િવગત. 

  (કાયદા અને ન�ધણીની િવગત  

  દશા�વવી) 

(૪) સ�ંથાની �થાપના તાર�ખ  : 

 

(૫) સ�ંથાનો �કાર  : 

 (શૈ��ણક, તાલીમ, વક�શોપ કયા 

 �કારની િવકલાગંતા માટ� કાય�શીલ છે, 

 તે દશા�વ� ુ)ં 

 

 



(૬) સ�ંથાનો હ�� ુઅને ��િૃ�ના ફોટો�ા�સ :  

 તથા  �ૂંકો ઇિતહાસ અહ�વાલ. 

 

(૭) સ�ંથા રા�ય સરકાર �ારા મા�ય છે ? : 

 જો મા�ય હોય તો મા�યતાના આદ�શના  

 નબંર/તાર�ખ. 

 

(૮) સ�ંથા રા���ય ક�ાએ કાય�રત છે ? : 

 જો હોય તો તેની િવગત આપવી. 

 

(૯) સ�ંથા� ુ ંમકાન માલીક�� ુ ંક� ભાડા�ુ ંછે ? : 

 

(૧૦) હાલમા ંસ�ંથાના િવકલાગં લાભાથ�ઓની  

 સ�ંયા. 

 

(૧૧) િવકલાગંો માટ�ની િવિશ�ટ યોજના શ� :  

 કરવા અને �ણૂ� કરવાની તાર�ખો  

 જણાવવી. 

 

(૧૨) િવકલાગંો માટ�ની િવિશ�ટ યોજનાને  

 સરકાર�/અધ� સરકાર�/�બન સરકાર�/ 

 અ�ય કોઇ મા�યમ �ારા અ�દુાન  

 મળનાર છે ક� નહ� ? 

 

(૧૩) સ�ંથાના મકાન માટ� જમીન ઉપલ�ધ  

 છે ક� નહ� ? જો હોય તો તેની િવગત  

 આપવી.  

 

(૧૪) (ક) િવકલાગંો માટ� તાલીમબ�ધ : 

  કમ�ચાર� અને યો�ય સગવડ  

  ઉપલ�ધ છે ક� ક�મ / સવંગ�વાર/ 

  પગાર ધોરણ ભરતી િનયમો મ�ુંર  

  છે ક� ક�મ ? રો�ટરનો અમલ કર�લ છે  

  ક� ક�મ? તેની િવગતો આપવી. 

  



(ખ) જો કમ�ચાર� િનમ�ૂકં કરવાની  

 હોય તો તેની સવંગ�વાર શૈ��ણક  

 લાયકાત, �યવસાિયક તાલીમ, 

 અ�ભુવની િવગત આપવી.  

 

(ગ) હાલમા ંસ�ંથાના કમ�ચાર� ગણની 

 સવંગ�વાર પગાર ધોરણ �જુબ સ�ંયા 

 સવંગ�/�ા�ટ�ડ/ તમામ �વભડંોળની  

 પણ દશા�વવી.   

 

(૧૫) અર� સાથે નીચે �જુબના �બડાણ અને : 

 પ�કો સામેલ કરવાના રહ�શે. 

 

 અ. સ�ંથાના હ��નુી િવગત અને ��િૃ�ના 

  અહ�વાલ મા�હતી. 

 

 બ. સ�ંથા� ુ ંબધંારણ 

 

 ક. સ�ંથાની �યવ�થાપક સિમિતના સ�યોના 

  નામ – સરનામાની યાદ�. 

 

 ડ. સ�ંથાનો છે�લો વાિષ�ક અહ�વાલ. 

 

 ઇ. સ�ંથા� ુ ંસરકાર� ઓડ�ટર અથવા ચાટ� ડ  

  એકાઉ�ટ �ારા ઓ�ડટ થયે�ુ.ં 

  છે��ુ ંબે વષ��ુ ંસરવૈ� ુ ંઆવક –  

  �વકનો  અહ�વાલ અને ખચ�ના �ટ�ટમે�ટની - 

  �મા�ણત નકલ �બડવી.  

 

 ફ. છે�લા પાચં વષ� દર�યાન ક��� સરકાર�/ 

  રા�ય સરકાર ક���ીય સમાજ ક�યાણ બોડ�/ 

  �થાિનક સ�ંથા / અધ� સરકાર� સ�ંથા �ારા  

  મળેલ અ�દુાન ક� માગંણી કર�લ અ�દુાનની,  

  ડોનેશનની �પ�ટ િવગતો આપવી. 

 



 ચ. યોજના�ુ ંવષ�વાર આવત�ક અને અનાવત�ક 

  ખચ�ની િવગતવાર મા�હતી દશા�વ� ુ ંપ�ક. 

 

 છ. બાધંવામા ંઆવનાર મકાનની �દા�  

  �ક�મત અને એ�રયા �લાનની િવગત. 

 

 જ. સ�ંથામા ંઉપલ�ધ સાધનો, સામ�ી, ફન�ચર 

  ��ુતકોની િવગત અને આ હ�� ુમાટ� મળેલ  

  વષ� �માણેના અ�દુાનની િવગત. 

 
 

 ઝ. સ�ંથાની આગામી વષ�ની આવક �વક  

  અને  તેના માટ� માગંેલ અ�દુાનની િવગત 

  દશા�વ� ુ ં�દાજપ�.  

 
 

(૧૬)   અ�ય �બડાણ જો હોય તો  : 

 

(૧૭)  અ�ય મા�હતી જો હોય તો  : 

 
 
 
 

મ�ંી�ીની સહ� 

સ�ંથાનો િસ�ો 

 
 

 
 

ન�ધ : ૧. અર� �જ�લા સમાજ �રુ�ા અિધકાર� મારફત િનર��ણ અને અ�ભ�ાય સાથે 

મોકલી આપવાની રહ�શે.  

 ૨. અજરદાર ��ટ સ�ંથા� ુ ંનામ સરના� ુ ં��ે�મા ંક�િપટલ અ�રમા ંલખ�ુ.ં  

 3.  ફાઇલમા ંપાના નબંર નાખીને મોકલવી. નીચેથી ઉપર તરફ નબંર નાખવા.  

  
 
 
 
 
 
 


