ગુજરાત રાજ્યમાાં ઓપન શેલ્ટર હોમ શરુ કરવા માટે અરજીપત્રક
જુ વેન ાઈલ જસ્ટીસ એક્ટ-૨૦૧૫ અધિધનયમ ૪૩ મુજ બ આશ્રય ગ ૃહ શરૂ કરવા માટેન ુાં
અરજીપત્રક
(૧) સ સ્ાં થાની ધવગત
ક્રમ

ધવગત

૧

સસ્ાં થાનુ ાં નામ :

૨

સસ્ાં થાનુ ાં પરૂુ સરનામુ :

૩.

જજલ્લો :

૪.

સસ્ાં થાનો ફોન ન બ
ાં ર :(કોડ સાથે)

૫.

સસ્ાં થાનો ફેક્સ ન બ
ાં ર :(કોડ સાથે)

૬.

ઇમેઇલ આઇડી :

૭.

વેબસાઇટ :

૮.

સસ્ાં થાના પ્રમુખનુ ાં નામ :

૯

સરનામુ

૧૦.

સપ
ાં કક ન બ
ાં ર(મો.)

૧૧.

ઇમેઇલ આઇડી

૧૨

સસ્ાં થાના મત્ર
ાં ીનુ ાં નામ :

૧૩

સરનામુ

૧૪

સપ
ાં કક ન બ
ાં ર(મો)

૧૫

ઇમેઇલ આઇડી
(૨) સ સ્ાં થાના રજજસ્રે શન અંગેની ધવગત

૧૬

સસ્ાં થા ક્યા કાયદા હેઠળ નોંિાયેલ છે ?

૧૭

સસ્ાં થા ક્યા જજલ્લામાાં નોંિાયેલ છે ?

૧૮

નોંિણી ન બ
ાં ર અને તારીખ

૧૯

એફ.સી.આર.એ રજજસ્રેશ ન ન ાં અને
તારીખ
(૩) સ સ્ાં થાની કાયકકારી સધમતીના સભ્યોની ધવગત

ક્રમ
૧
૨

સભ્યનુ ાં નામ

સરનામુ

હોદ્દો

નોકરી/વ્યવસાય

શૈક્ષણણક લાયકાત

૩
૪
(૪) છે લ્ લા ત્રણ વર્ક નાણાકીય આવકના સ્ત્રોતની સ્સ્થતી (ધવદે શી ફાંડ સહહતના તમામ સ્ત્રોતો)
ક્રમ

નાણાકીય વર્ક

ગુજ રાત

ભારત

ધવદે શ

કુ લ રકમ
(લાખમાાં)

૧
૨
૩
(૫) સ સ્ાં થામાાં ચાલતી બાળકોને લગતી પ્રવ ૃધિની ધવગત
ક્રમ

નાણાકીય
વર્ક

પ્રવ ૃધિનુ ાં
નામ

ફાંડની ધવગત
રાજ્ય સરકાર

કે ન્દ્ર સરકાર

સ ાંસ્થાની
ધવદે શ

કુ લ ફાંડ

ભાગીદારી

૧
૨
૩
(૬) સ સ્ાં થામાાં ચાલતી અન્દ્ય પ્રવ ૃધિની ધવગત
ક્રમ

નાણાકીય
વર્ક

પ્રવ ૃધિનુ ાં
નામ

ફાંડની ધવગત
રાજ્ય સરકાર

કે ન્દ્ર સરકાર

સ ાંસ્થાની
ધવદે શ

કુ લ ફાંડ

ભાગીદારી

૧
૨
૩
(૭) સ સ્ાં થાના સ્ટાફની ધવગત
ક્રમ

નામ

ઉમર

હોદ્દો

૧
૨
૩
૪
૫
(૮) ણબલ્ડીંગની ધવગત
૧. મકાનની ધવગત

શૈક્ષણણક

સ ાંસ્થામાાં જોડાયા

લાયકાત

તારીખ

પગાર

૧.૧

મકાનની ધવગત
અ. માણલકીનુ ાં
બ. ભાડાનુ ાં (જો ભાડાનુ ાં મકાન
હોય તો ભાડાની ધવગત)

૧.૨

સસ્ાં થાનુ ાં કુ લ ક્ષેત્ર ફળ
કુ લ બાાંિકામ કરે લ ક્ષેત્ર ફળ
રમતના મેદાનનુ ાં ક્ષેત્ર ફળ
કુ લ રૂમની સખ્ાં યા
એક્ટીવીટી રૂમ
સડાં ાસની સખ્ાં યા
બાથરૂમની સ ખ્
ાં યા

૧.૩

સુધવિાઓ
ધશક્ષણ ની સુધવિા
વ્યવસાધયક તાલીમની સુધવિા
લાઇબ્રેરી ની સુધવિા
રમતના સાિનો ની સુધવિા
મનોરાં જનની સુધવિાઓ
મેદાન
અસ્નનશામક સાિનની
વ્યવસ્થા
ુ તા પાણીની
૨૪ કલાક પ ર
સુધવિા (બોર, હેન્દ્ડ પમ્પ,
વગેરે)
વીજળીની સુધવિા (જનરે ટર
વગેરે)
સ્વાસ્્યની સુધવિા
વાહનની સુધવિા

સસ્ાં થામાાં ઉપલબ્િ અન્દ્ય
સુધવિાઓ

બહ
ાં ધ
ે રી પત્રક
આથી અમો સ સ્ાં થાના સચ
ાં ાલક સભ્યો બાાંહિ
ે રી આપીએ છીએ કે,
૧. અમોને ઓપન શેલ્ટર હોમ ચાલુ કરવા માટે મજ
ાં ુ રી આપવામાાં આવશે તો અમો સરકારના ધનતીધનયમો
અનુસાર અને જુ વેનાઇલ જસ્સ્ટસ (કે ર એન્દ્ડ પ્રોટેક્ શન)એક્ટ ૨૦૧૬, ગુજ રાત જુ વેનાઇલ જસ્સ્ટસ રૂલ્સ
૨૦૧૧ તથા સ ક
ાં ણલત બાળ સુર ક્ષા યોજના ની માગકદધશિ કા મુજ બ કાયકવાહી કરવા તૈયાર છીએ.
૨. અમો અમારી પાસે ત્રણ વર્ક સુિી કોઇપણ ગ્રાન્દ્ટ વગર ઓપન શેલ્ ટર હોમ ચલાવી શકીએ તેવી ક્ષમતા
િરાવીએ છીએ.
૩. આ યોજનાનુ ૯૦:૧૦% પ્રમાણે અમણલકરણ કરવામાાં આવશે, જેમાાં ૧૦% નાણાકીય હહસ્સો સ્વૈચ્છીક
સસ્ાં થાનો રહેશ ે.
૩. સ સ્ાં થાના સ ચ
ાં ાલનમાાં કોઇપણ પ્રકારની ગેરરીતી આચરવામાાં આવેલ નથી કે કોઇ પણ પ્રકારની
ગેરરીતીમાાં સડાં ોવાયેલ નથી.
૪. આ સ સ્ાં થા સરકારના કોઈપણ ધવભાગ દ્વારા તથા અન્દ્ય કોઇપણ અનુદાન આપતી સ સ્ાં થા દ્વારા
બ્લેકલીસ્ટ થયેલ નથી.
૫. આ સ સ્ાં થાનુ ાં કોઇપણ પ્રકારની કામગીરી બાંિ કરવા અંગે રજજસ્રેશ ન રદ કરવામાાં આવેલ નથી.
ુ તા પ્રમાણમાાં ભૌધતક, નાણાકીય અને માનવબળની
૬. અમોએ ઓપન શેલ્ટર હોમ ચલાવવા માટે પ ર
ક્ષમતા િરાવીએ છીએ.
૭. જો સરકારને કોઇપણ તબક્કે કોઇપણ ગેર રીતી જણાશે તો રદ કરી શકશે તે અમો કબુલ રાખીએ છીએ.
૮. ઉપરોક્ત આપવામાાં આવેલ તમામ માહહતી ખરી છે . જે અંગે બાહેિ રી આપીએ છીએ.

સ ાંચાલકની સહી તથા ધસક્કા
સ્થળ
તારીખ
સ થે જોડવ ન થત ડોક્ય મ
ુ ેન્ટ્સ :
૧. સ સ્ાં થાનુ ાં નોંિણી અંગેન ુ ાં પ્રમાણપત્ર
૨. છે લ્ લા ત્રણ વર્કના ઓડીટ રીપોટક
૩. સ સ્ાં થાએ કરે લ બાળ પ્રવ ૃધિ અંગેની છે લ્ લા ત્રણ વર્કની કામગીરીનો અહેવાલ
૪. સ સ્ાં થાએ કરે લ છે લ્ લા ત્રણ વર્કની કામગીરીનો અહેવાલ(બાળકોને લગતી પ્રવ ૃધિ ધસવાય)
૫. ઉપરોક્ત દરે ક પત્રકની માહહતી અલગથી ધનયત નમુનામાાં જોડવી.
ુ તી સુધવિાવાળુ હશે અને આધથિ ક સધ્િરતાિરાવતા હશે તે સ સ્ાં થાને
૬. સ સ્ાં થા પાસે પોતાનુ ાં મકાન પ ર
અગ્રીમતા આપવામાાં આવશે.

