પ રિશ ટ-૧(અ)
િનયમ-ર
મા યતા માટેન ી અર નું ફોમ
િત,
િનયામક ી,
સમાજસુર ા ખાતું,
ગુજરાત રા ય,
ગાંધીનગર
િવષય : મા યતા
સં થાનું નામ :
ીમાન,
આથી સં થાને મા યતા આપવા અને સહાયક ા ટના હેતુ માટે તેની ન ધણી કરવાની િવનંતી કરવામાં આવે છે .
ઉપયુકત સં થાને લાગુ પડતા આપના ખાતાના સાયક ાંટને લગતા બધા િનયમ મ કાળ પૂવક વાં યા છે અને ઉકત િનયમ સં હના બધા તેમજ તેમાં વખતોવખત સમાિવ ટ
કરવામાં આવે તેવા બી તમામ િનયમ તેમજ સમાજ સુર ા િનયામક વખતોવખત આપે તે સુચનાઓનું પાલન કરવા હુ ં કબુલ થા છુ ં .
સં થાની િવગત નીચે આપી છે :

૧.

સં થાનું નામ અને પુ સરનામું

:

ર.

સં થાનો કાર

:

૩.

વગદીઠ ન ધાયેલ િનવાસીઓની સં યા

:

૪.

તેની સૌથી ન ક આવેલ, તે જ કારનો સરકારી
કે િબનસરકારી સં થાનું તેનાથી અંતર

:

પ.

સં થાની થા ના અને તે ખુ લી મુકાયાની
તારીખ/ સં થા શ કરવા માટે સમાજ સુર ા
ખાતા તરફથી મળેલ મંજૂરી નંબર અને તારીખ

:

૬.

સંચાલક સિમિતના સ યોના નામ, હો ો,
યવસાય અને સરનામા

:

૭.

મંડળીનું િનયં ણ કે સંચાલન કરતી અ ય સં થાનું
નામ

:

૮.

૧૯૫૦ના મુંબઇ પ લીક ટ (બી.પી.ટી.)
અિધિનયમ હેઠળ સંચાલક મંડળીની ન ધણી
કરવામાં આવી હોય તો તેનો ન ધણી નંબર

:

૯.

તેના બંધારણ માિહતીપ અને છે લા વા ષક
અહેવાલની નકલ

:

૧૦.

પુરા સમયના ઓછા સમયના ટાફની િવગત,
નામ, મર, હો ો, લાયકાત, અનુભવ, હાલનો
પગાર, પગારનું ધોરણ અને માસદીઠ ચુકવાતાં
ભ થાં દશાવવાં

:

૧૧.

સં થાની અંદર કે બહાર રોજગારથી વધારાનું
વળતર મેળવી આપતી વૃિ ઓની િવગત

:

૧ર.

વેશ આપવામાં આવેલ જુ દી જુ દી ક ાના
િનવાસીઓ પાસેથી લેવામાં આવતી ફીના દર

:

૧૩.

અર પહેલાંના ૧ર માસ દરિમયાન મળેલ ફીની
રકમ

:

૧૪.

આ થક િ થિતની અને કુલ ફી િસવાયનાં બી
સાધનોની િવગત

:

૧૫.

સરેરાશ વા ષક ખચ (મ ઘવારી ભ થા સિહત
પગાર અને બીજુ ં ખચ)

:

થળ :

