
   

 

 
અરજી નંબર 

 _______________________ 

સામાજિક ન્યાય અને અજિકારીતા જિભાગ (ગુિરાત સરકાર) 

જનયામક સમાિ સરુક્ષા પ્રભાગ 

દિવયાાંગોનાાં કલ્યાક્ષેત્ર ેકાયય કરતી સાંસ્થાઓની નોંિણી (રજીસ્રશેન) મળેિિાની અરજી (અશક્ત વયજક્તઓના 

સમાન અજિકાર અજિજનયમ ૨૦૧૬ મિુબ) 

સાંસ્થાની અગત્યની માજિતી :  

1) અરિિાર સાંસ્થાનુાં નામ (અાંગ્રેજીમાાં) : _________________________________________________________________ 

2) અરિિાર સાંસ્થાનુાં નામ (ગુિરાતીમાાં) : _________________________________________________________________ 

3) સાંસ્થાનુાં પોસ્ટલ સરનામુાં : _________________________________________________________________ 

4) જિલ્લો : _________________________________________________________________ 

5) તાલુકો : _________________________________________________________________ 

6) સાંસ્થાનો ટેજલફોન નાંબર : _________________________________________________________________ 

7) સાંસ્થાનો મોબાઈલ નાંબર : _________________________________________________________________ 

8) સાંસ્થાની સ્થાપના તારીખ : _________________________________________________________________ 

9) સાંસ્થાની િેબસાઇટનુાં નામ : _________________________________________________________________ 

10) સાંસ્થાનુાં ઈ-મેલ આઇડી : _________________________________________________________________ 

11) સાંસ્થાનો ફેક્સ નાંબર : _________________________________________________________________ 

સાંસ્થાનાાં સાંપકયકતાય વયજક્તની જિગતો : 

12) સાંપકયકતાય વયજક્તનુાં નામ : _________________________________________________________________ 

13) સાંપકયકતાય વયજક્તનો િોદ્દો : _________________________________________________________________ 

14) મોબાઈલ નાંબર : _________________________________________________________________ 

15) સાંપકયકતાય વયજક્તનો ઈ-મેલ આઇડી : _________________________________________________________________ 

નોંિણીની જિગતો :  

16) સાંસ્થાનુાં રજિસ્રેશન થયેલ કાયિો : _________________________________________________________________ 

17) નોંિણીનો નાંબર : _________________________________________________________________ 

18) નોંિણીની તારીખ : _________________________________________________________________ 

19) રજિસ્ટર થયેલ જિલ્લો : _________________________________________________________________ 

20) અન્ય કોઈ સરકાર માન્ય કાયિા િેઠળ 

નોંિણીની જિગત 

: _________________________________________________________________ 

 

સાંસ્થાની યોિના સાંબાંજિત જિગતો : 

21) સાંસ્થાનો પ્રકાર : _________________________________________________________________ 

22) િેતુ અન ેટ ાંકો ઇજતિાસ અિેિાલ : _________________________________________________________________ 

23) સાંસ્થા સરકારી છે કે જબનસરકારી? : _________________________________________________________________ 

25) પ્રથમ િખત રજિસ્રેશન આપિાનુાં થાય 

છે કે રીન્યુઅલ કરિાનુાં છે? 

:  

_________________________________________________________________ 

     પ્રમાણપત્ર રીન્યુઅલ િોય તો , 

         રજીસ્ટર નાં. : _________________________________________________________________ 

         રીન્યુઅલ પ રાં થિાની તારીખ : _________________________________________________________________ 

 



 

26) 

 

સાંસ્થા રાજ્ય સરકાર દ્િારા માન્ય છે? 

 

: 

 

 

_________________________________________________________________ 

     િો રાજ્ય સરકાર દ્િારા માન્ય િોય તો, 

         માન્યતાના આિેશના નાંબર : _________________________________________________________________ 

         માન્યતાના આિેશની તારીખ : _________________________________________________________________ 

27) સાંસ્થા રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ કાયયરત છે? : _________________________________________________________________ 

     િો િોય તો તેની જિગત : _________________________________________________________________ 

28) ગુિરાત પ્રિ ષણ જનયાંત્રણ બોડયનુાં 

અિાિના પ્રિ ષણ તેમિ િાતાિરણનાાં 

પ્રિ ષણ અાંગેનુાં પ્રમાણપત્ર મેળિેલ છે? 

:  

 

_________________________________________________________________ 

     િો ના તો, કેમ? : _________________________________________________________________ 

29) સાંસ્થામાાં શોટય સર્કયટ િેિા દકસ્સા ના 

બને તેથી સાંસ્થાના ઇલેજક્રદફકેશન અાંગે 

ઈલેકદરજશયનનુાં પ્રમાણપત્ર મેળિેલ છે? 

:  

 

_________________________________________________________________ 

સાંસ્થાની િમીન તથા મકાનની જિગતો :  

30) સાંસ્થાનુાં મકાન : _________________________________________________________________ 

31) કુલ કે્ષત્રફળ (ચો. મી.) : _________________________________________________________________ 

32) બાાંિકામ કરેલ કે્ષત્રફળ (ચો. મી.) : _________________________________________________________________ 

33) સાંસ્થાના મકાન માટે િમીન ઉપલબ્િ 

છે? 

:  

_________________________________________________________________ 

     િો સાંસ્થાના મકાન માટે િમીન ઉપલબ્િ િોય તો, 

         િમીનની જિગત : _________________________________________________________________ 

         િમીન સરકારી છે કે ખાનગી? : _________________________________________________________________ 

34) બાાંિકામ અાંગે સ્થાજનક પાંચાયત/ નગરપાજલકા/ મિાનગર પાજલકાના સક્ષમ અજિકારીના ,             

     િુકમ નાંબર : _________________________________________________________________ 

     િુકમ તારીખ : _________________________________________________________________ 

35) બાાંિકામ થયેલ જિસ્તારની N.A. છે? : _________________________________________________________________ 

     િો બાાંિકામ થયેલ જિસ્તારની N.A. િોય તો,  

         માંિુરી લીિેલ િુકમ નાંબર : _________________________________________________________________ 

         માંિુરી લીિેલ િુકમ તારીખ 

 
: _________________________________________________________________ 

36) સાંસ્થામાાં દિવયાાંગ લાભાથીઓની 

સલામતી માટે ફાયર સેફટીની વયિસ્થા 

છે? 

:  

 

_________________________________________________________________ 

     િો ના તો, કેમ? : _________________________________________________________________ 

     િો વયિસ્થા િોય તો,   

         ફાયર સેફટી સાિનોની મુિત િષય : _________________________________________________________________ 

         મુિત પ ણય થતાાં રીન્યુઅલ કરાિેલ               

        છે? 

:  

________________________________________________________________ 

         ક્યાાં સુિી રીન્યુ કરાિેલ છે? : _________________________________________________________________ 

    



 

37) 

 

સરકારશ્રીના ઠરાિો તથા િારાિોરણ 

મુિબ રમતગમતનાાં મેિાનની વયિસ્થા 

છે? 

 

: 

 

 

 

 

_________________________________________________________________ 

     િો િોય તો,  કેટલા ચો. મી. : _________________________________________________________________ 

38) સાંસ્થાનુાં મકાન એક કરતાાં િિારે 

મિલાનુાં છે? 

: _________________________________________________________________ 

     િો િા તો, આકજસ્મક સાંિોગોમાાં         

    અાંતેિાસીઓ તથા કમયચારીઓની      

    અિર િિર માટે િરૂરીયાત મુિબ  

    સીડી અાંગેની વયિસ્થા કરેલ છે? 

:  

 

 

 

_________________________________________________________________ 

         િો સીડી અાંગેની વયિસ્થા ના  

       િોય તો, કેમ નથી? 

: _________________________________________________________________ 

39) સાંસ્થાની સ્વછતા અાંગે શુાં વયિસ્થા છે? : _________________________________________________________________ 

40) સ્ટોરરૂમની અલગ વયિસ્થા છે? : _________________________________________________________________ 

41) સાંસ્થાના રસોડાની વયિસ્થા તથા િિા 

ઉજાસ માટે વયિસ્થા છે? 

:  

_________________________________________________________________ 

     િો િા તો, વયિસ્થાની જિગતો : _________________________________________________________________ 

સાંસ્થાની અન્ય જિગતો : 

42) સાંસ્થામાાં કોઈ પણ લાભાથીને જાજતના 

ભેિભાિ જિના પ્રિેશ આપિામાાં આિે 

છે? 

:  

 

_________________________________________________________________ 

     િો ના તો, કેમ? : _________________________________________________________________ 

43) િાલમાાં સાંસ્થાનાાં દિવયાાંગ લાભાથીઓની 

સાંખ્યા 
:  

_________________________________________________________________ 

44) સાંસ્થામાાં દિવયાાંગ વયજક્તઓની સાંખ્યા અને તેના સેનીટેશનની વયિસ્થા, 

 
સાંખ્યા ટોયલટે સાંખ્યા બાથરૂમ સાંખ્યા 

પુરષ સ્ત્રી કુલ પુરષ સ્ત્રી કુલ પુરષ સ્ત્રી કુલ 

         
 

  

 
િાલની વયિસ્થા ખ ટતા ટોયલટે ખ ટતા બાથરૂમ 

પુરષ સ્ત્રી કુલ પુરષ સ્ત્રી કુલ પુરષ સ્ત્રી કુલ 

         
 

  

45) સમયાાંતરે સાંસ્થાના અાંતેિાસીઓના 

આરોગ્યની ચકાસણી કરિાની વયિસ્થા 

છે? 

:  

 

_________________________________________________________________ 

     િો ના તો, કેમ? : _________________________________________________________________ 

     િો િા તો, છેલ્લે આરોગ્યની      

તપાસણી ક્યારે થયેલ છે? 

:  

_________________________________________________________________ 

     લાભાથીને અસમાન્ય રોગ ધ્યાનમાાં   

આિેલ છે? 

:  

_________________________________________________________________ 

     તેની આગળની રીટમેંટની જિગતો 
 

: _________________________________________________________________ 

 



 

46) 

 

દિવયાાંગો માટે કોઈ જિજશષ્ટ યોિનાની 

વયિસ્થા છે? 

 

: 

 

 

 

_________________________________________________________________ 

 િો િા તો, દિવયાાંગો માટેની જિજશષ્ટ   

યોિનાને સરકારી/ અિય 

સરકારી/જબન સરકારી/ અન્ય કોઈ 

માધ્યમ દ્િારા અનુિાન મળનાર છે? 

:  

 

 

 

_________________________________________________________________ 

         અનુિાનની જિગત : _________________________________________________________________ 

     િો જિજશષ્ટ યોિના િોય તો તેની જિગતો, 

 

 ક્રમ યોિનાનુાં નામ યોિના શરૂ કરિાની તારીખ યોિના પ ણય કરિાની તારીખ 

    

    
 

  

47) સાંસ્થાના અગત્યનાાં િોદ્દેિારોની જિગતો, 

 
ક્રમ િોદ્દિેારનુાં નામ િોદ્દિેારનો મોબાઈલ નાં. િોદ્દિેારનુાં ઈ-મલે આઇડી 

    

    
 

 

48) દિવયાાંગો માટે તાલીમબધ્િ કમયચારી અને 

યોગ્ય સગિડ ઉપલબ્િ છે? 

:  

_________________________________________________________________ 

     િો ના તો, કેમ? : _________________________________________________________________ 

49) સાંિગયિાર/ પગાર િોરણ ભરતી જનયમો 

માંિુર છે? 

:  

_________________________________________________________________ 

     િો ના તો, કેમ? : _________________________________________________________________ 

50) રોસ્ટરનો અમલ કરેલ છે? : _________________________________________________________________ 

     િો ના તો, કેમ? : _________________________________________________________________ 

51) કમયચારીની જનમણાંક કરિાની છે?  : _________________________________________________________________ 

     િો કમયચારીની જનમણાંક કરિાની િોય તો, 

 
ક્રમ સાંિગયનુાં નામ શૈક્ષજણક લાયકાત વયસાજયક તાલીમ અનભુિની જિગત 

     

     
 

  

52) િાલમાાં સાંસ્થાના કમયચારીની સાંિગયિાર પગાર િોરણ મુિબ જિગતો 

 
ક્રમ સાંિગયનુાં નામ કમયચારી ગણની સાંખ્યા ગ્રાન્ટડે સાંખ્યા તમામ સ્િભાંડોળની રકમ 

     

     
 

  

 

 

 

 



 

53) 

 

રિેણાકીય સાંસ્થા ચલાિે છે? 

 

: 

 

 

_________________________________________________________________ 

     િો રિેણાકીય સાંસ્થા ચલાિતા િોય તો, 

 
ક્રમ સાંિગય 

સમાિ સરુક્ષા ખાતા તરફથી 

માંિુર થયલે મિકેમ 
તેમાથી ભરાયલે મિેકમ ખાલી મિેકમ 

1 િગય - ૨    

2 િગય - ૩    

3 િગય - ૪    

4 અન્ય    
 

  

54) સાંસ્થા સામે છેલ્લા ત્રણ િષયમાાં કોઈ 

પોલીસ કેસ, જાતીય સતામણીના કેસ કે 

કોટય કેસ થયેલ છે? 

:  

 

_________________________________________________________________ 

     િો િા તો, તેની છેલ્લી પદરજસ્થજતની                            

    જિગતો 

 

:  

_________________________________________________________________ 



ડૉક્યુમેન્ટની જિગતો :  

ક્રમ ડૉક્યુમને્ટનુાં નામ ડૉક્યુમને્ટનો નાંબર ફરજિયાત છે? 

1 ગુિરાત પ્રિ ષણ જનયાંત્રણ બોડયનુાં પ્રમાણપત્ર  િા 

2 ઈલેકદરજશયનનુાં પ્રમાણપત્ર  િા 

3 સાંસ્થાના નકશાની નકલ  િા 

4 સાંસ્થાના પ્રોપટી કાડયની નકલ  િા 

5 ૭/૧૨ ની નકલ  િા 

6 ૮(અ) ની નકલ  િા 

7 સાંસ્થાના મકાન ભ કાંપ પ્ર ફ િોિાનુાં તથા િપરાશ લાયક િોિાનુાં સક્ષમ અજિકારીનુાં બીયુપી પ્રમાણપત્ર  િા 

8 ડોક્ટર તેમિ િિાઓની ઉપલબ્િી અાંગે આિારો  િા 

9 િો ના તો, સાંબાંજિત પોલીસ સ્ટેશનનો તે અાંગેનો િાખલો  િા 

10 સાંસ્થાના િેતુની જિગત અને પ્રિૃજિના અિેિાલ માજિતી  િા 

11 સાંસ્થાનુાં બાંિારણ  િા 

12 સાંસ્થાની વયિસ્થાપક સજમજતના સભ્યોના નામ - સરનામાની યાિી  િા 

13 સાંસ્થાનો છેલ્લો િાર્ષયક અિેિાલ  િા 

14 
સાંસ્થાનુાં સરકારી ઓડીટર અથિા ચાટયડ એકાઉન્ટ દ્િારા ઓદડટ થયેલુાં. છેલ્લુાં બે િષયનુાં સરિૈયુાં આિક - જાિકનો 

અિેિાલ અન ેખચયના સ્ટેટમેન્ટની પ્રમાજણત નકલ 
 િા 

15 
છેલ્લા પાાંચ િષય િરમ્યાન કેન્ર સરકારી/ રાજ્ય સરકાર કેન્રીય સમાિ કલ્યાણ બોડય/ સ્થાજનક સાંસ્થા / અિય 

સરકારી સાંસ્થા દ્િારા મળેલ અનુિાન કે માાંગણી કરેલ અનુિાનની, ડોનેશનની સ્પષ્ટ જિગતો 
 િા 

16 યોિનાનુાં િષયિાર આિતયક અને અનાિતયક ખચયની જિગતિાર માજિતી િશાયિતુાં પત્રક  િા 

17 બાાંિિામાાં આિનાર મકાનની અાંિાજી કકાંમત અને એદરયા પ્લાનની જિગત  િા 

18 સાંસ્થામાાં ઉપલબ્િ સાિનો, સામગ્રી, ફનીચર, પુસ્તકોની જિગત અને આ િેતુ માટે મળેલ  િા 

19 પીટીઆર(પબ્લીક રસ્ટ રજીસ્રેશન)ની નકલ  િા 

20 સાંસ્થાની પ્રિૃજિ અાંગેનો અનુભિ (ઓછામાાં ઓછો બે િષયનો અનુભિ) આિાર  િા 

21 સાંસ્થાના લાભાથીઓના નામ - સરનામા કોન્ટેક્ટ નાંબર સાથેની યાિી  િા 

22 સાંસ્થામાાં BPL લાભાથીઓની સાંખ્યા તેમિ તેઓને DRDL દ્િારા ફાળિેલ BPL કોડ નાંબર સાથેની યાિી  િા 

23 સાંસ્થામાાં તૈયાર કરિામાાં આિતા મેનુની અઠિાદડક જિગત  િા 

24 સમયાાંતરે ફૂડ અને ડ્રગ્સ જિભાગ દ્િારા થયેલ ચકાસણીની જિગત  િા 

25 સાંસ્થાની પ્રિૃજિનાાં ફોટોગ્રાફ્સ  િા 

26 સાંસ્થાનો પ્રગજત અિેિાલ  િા 

27 સાંસ્થાનુાં બાંિારણ  િા 

28 સાંસ્થાનુાં રસ્ટ ડીડ  િા 

29 સાંસ્થાના િેતુ  િા 

30 ફાયર સેફટીની સુજિિા નાાં ફોટા સજિત આિારો  િા 

31 અન્ય ડોક્યુમેન્ટસ  ના 
  

સ્થળ :  _________________     અરિિારની સિી : ______________               તારીખ : ___________      
 

 


