
 

અપંગ/વ્ યિક્તઓના સમાન હક્કોના રક્ષણ આપવા અ ંગેનો ધારો ૧૯૯પ અન્ વયે અપંગોના કલ્ યાણક્ષે ે કાય ર્ કરતી સંસ્ થાઓની ન ધણી (રજીસ્ ેશન)
મેળવવાની અરજી

ફોમર્ નં.૪

(૧) અરજદાર સંસ્ થાનું નામ(અં ેજીમાં કેિપટલ
અક્ષરમાં લખવું) :

(ર) સંસ્ થાનું પેસ્ ટલ સરનામું/ ફોન નંબર :

(૩) સંસ્ થા  

 (ક) સોસાયટી રજીસ્ ેશન એકટ ૧૯૬૦ હેઠળ
સોસાયટી તરીકે :

 (ખ) પબ્ લીક સ્ ટ એકટ હેઠળ પબ્ લીક સ્ ટ
તરીકે :

 (ગ) ઇન્ ડીયન રેડ ોસ સોસાયટી અથવા તેની
શાખા તરીકે :

 (ઘ) ઇન્ ડીયન કંપનીઝ એકટ કલમ રરપ હેઠળ
ધમર્ સંસ્ થા તરીકે :

 
(ચ) અન્ ય કોઇ સરકાર માન્ ય કાયદા હેઠળ
ન ઘણી િવગત (કાયદા અને ન ધણીની િવગત
દશાર્વવી)

:

(૪) સંસ્ થાની સ્ થાપના તારીખ :

(પ )
સંસ્ થાનો કાર (શૈક્ષિણક, તાલીમ, વકર્શોપ કયા
કારની િવકલાંગતા માટે કાયર્શીલ છે, તે

દશાર્વવું
:

(૬) સંસ્ થાનો હેતુ અને વૃિ નો તથા ટૂંકો ઇિતહાસ
અહેવાલ :

(૭)
સંસ્ થા રાજ્ય સરકાર દ્વારા માન્ ય છે? જો
માન્ ય હોય તો માન્ યતા ના આદેશના
નંબર/તારીખ

:
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(૮) સંસ્ થા રાષ્ ીય કક્ષાએ કાયર્રત છે? જો હોય તો
તેની િવગત આપવી :

(૯) સંસ્ થાનું મકાન માલીકીનું કે ભાડાનું છે? :

(૧૦) હાલમાં સંસ્ થાના િવકલાંગ લાભાથ ઓની સંખ્ યા :

(૧૧) િવકલાંગો માટેની િવિશષ્ ટ યોજના શરૂ કરવા
અને પૂણર્ કરવાની તારીખો જણાવવી :

(૧ર)
િવકલાંગો માટેની િવિશષ્ ટ યોજનાને
સરકારી/અધર્ સરકારી/ િબન સરકારી/ અન્ ય કોઇ
માધ્ યમ દ્વારા અનુદાન મળનાર છે કે નહ ?

:

(૧૩) સંસ્ થાના મકાન માટે જમીન ઉપલબ્ ધ છે કે
નહ ? જો હોય તો તેની િવગત આપવી :

(૧૪)

(ક) િવકલાંગો માટે તાલીમબદ્ધ કમર્ચારી અને
યોગ્ ય સગવડ ઉપલબ્ ધ છે કે કેમ/ સંવગર્વાર
પગારધોરણ ભરતી િનયમો મંજૂર છે કે કેમ?
રોસ્ ટરનો અમલ કરેલ છે કે કેમ? તેની િવગતો
આપવી

:

 
(ખ) જો કમર્ચારી િનમણૂંક કરવાની હોય તો
તેની સંવગર્વાર શૈક્ષિણક લાયકાત, વ્ યવસાિયક
તાલીમ, અનુભવની િવગત આપવી

:

 (ગ) હાલમાં સંસ્ થાના કમર્ચારી ગણની
સંવગર્વાર પગારધોરણ મુજબ સંખ્ યા :

(૧પ) અરજી સાથે નીચે મુજબના િબડાણ અને પ કો
સામેલ કરવાના રહેશે :

 અ. સંસ્ થાના હેતુની િવગત અને વૃિ ના
અહેવાલ માિહતી :

 બ. સંસ્ થાનું બંધારણ :

 ક. સંસ્ થાની વ્ યવસ્ થાપક સિમિતના સભ્ યોના
નામ-સરનામાની યાદી :
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 ઙ સંસ્ થાનો છેલ્ લો વાિષક અહેવાલ :

 

ઇ. સંસ્ થાનું સરકારી ઓડીટર અથવા ચાટર્ડ
એકાઉન્ ટન્ ટ દ્વારા ઓડીટ થયેલંુ. છેલ્ લા બે
વષર્નું સરવૈયું આવક-જાવકનો અહેવાલ અને
ખચર્ના સ્ ટેટમેન્ ટની માિણત નકલ િબડવી

:

 
ફ. છેલ્ લા પાંચ વષર્ દરમ્ યાન કેન્  સરકાર/
રાજ્ય સરકાર/ અધર્સરકારી સંસ્ થા દ્વારા મળેલ
અનુદાન કે માંગણી કરેલ અનુદાનની િવગત

:

 ચ. યોજનાનું વષર્વાર આવતર્ક અને અનાવતર્ક
ખચર્ની િવગતવાર માિહતી દશાર્વતું પ ક :

 છ. બાંધવામાં આવનાર મકાનની અંદાજી િકમત
અને એિરયા પ્લાનની િવગત :

 
જ. સંસ્ થામાં ઉપલબ્ ધ સાધનો, સામ ી,
ફન ચર પુસ્ તકોની િવગત અને આ હેતુ માટે
મળેલ વષર્ માણેના અનુદાનની િવગત

:

 
ઝ. સંસ્ થાની આગામી વષર્ની આવક-જાવક અને
તેના માટે માંગેલ અનુદાનની િવગત દશાર્વતું
અંદાજપ ક

:

(૧૬) અન્ ય િબડાણ જો હોય તો :

(૧૭) અન્ ય માિહતી જો હોય તો :

મુખ/મં ી
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