મહિલા અને બાળ હિકાસ કહમશ્નર કચેરી િસ્તકના રાજ્ય મહિલા
આશ્રયગૃિો અને નારી સંરક્ષણ ગૃિો/કે ન્દ્રોના િિીિટ માટે ના હનયમોનો
મુસદ્દો
(તા:_____________થી અમલમાં)

મહિલા અને બાળ હિકાસ હિભાગ,
ગુજરાત સરકાર, ગાંધીનગર

રાજ્ય મહિલા આશ્રયગૃિો અને નારી સંરક્ષણ ગૃિો/કે ન્દ્રોના િિીિટ માટે ના હનયમોનો મુસદ્દો
અ.ન.

હિગત

પાન નં.

પ્રાક્કથન
૧.

વ્યાખ્યાઓ

૧

૨.

રાજયકક્ષાની હનયંત્રણ સહમહત

૧

૩.

રાજ્ય કક્ષાની હનયંત્રણ સહમહતની ફરજો

૪.

રાજ્ય કક્ષાની હનયંત્રણ સહમહતની જોગિાઈઓ

૫.

સંસ્થાકીય કક્ષાએ વ્યિસ્થાપક સહમહત

૬.

સંસ્થાકીય કક્ષાએ વ્યિસ્થાપક સહમહતની જોગિાઈઓ

૭.

રાજ્ય મહિલા આશ્રય ગૃિો અને નારી સંરક્ષણ ગૃિો/કે ન્દ્રોમાં

૨

૩

આશ્રય આપી શકાય તેિી મહિલાઓની કક્ષા
૮.

પ્રિેશ પ્રહિયા

૪

૯.

આશ્રયગૃિ/ કે ન્દ્રમાં રિે િાની મુદત

૧૦.

આિકાર પ્રહિયા, અહભમુખતા અને માગગદશગન

૫

૧૧.

સંસ્થામાં સલામતી અને સુરક્ષા

૬

૧૨.

સંસ્થાઓના પ્રકાર

૬

૧૩.

કમગચારી ગણ

૭

૧૪.

મકાન/ ખંડ/ સ્િચ્છતા

૮

૧૫.

ખોરાક અને પોષણ

૮

૧૬.

કપડા અને હબસ્તર

૮

૧૭.

દૈ હનક પ્રહિયા

૮

૧૮.

હશક્ષણ

૯

૧૯.

વ્યિસાહયક તાલીમ

૯

૨૦.

મનોરં જન અને આનંદપ્રમોદ

૧૦

૨૧.

તપાસ અને જપ્તી

૧૧

૨૨.

કમગચારીગણની હશસ્ત

૧૧

૨૩.

કમગચારીનું ક્ષમતાહનમાગણ

૨૪.

સંસ્થામાં હનભાિિાના પત્રકો

૨૦

૨૫.

અહધક્ષકની ફરજ, કાયો અને જિાબદારી

૧૩

૨૬.

નાયબ અહધક્ષક / પ્રોબેશન અહધકારી – કે સ િકગ રની ફરજ,

૧૫

કાયો અને જિાબદારી

૧૨

પહરહશષ્ટ
૧.

ખોરાક / ખાદ્યસામગ્રી ધોરણ

૨.

ભોજનનું સમયપત્રક અને સામગ્રી

૩.

કપડા અને બિસ્તરનું ધોરણ

૧૯
૧૯
૨૦

 અન્ય આનસુંબિક સામગ્રી
 સ્વચ્છતા માટે ની સામગ્રી
૪.

અુંતેવાસીઓની દૈ બનક પ્રબિયા

૨૨

૫.

સુંસ્થામાું પ્રબતિુંધક સામગ્રીની યાદી

૨૨

૬.

તપાસ દરમ્યાન હાથ લાિેલ નાણા, ઘરેણા, મલ્યવાન

૨૩

સામગ્રીનો બનકાલ
૭.

સુંસ્થા માટે કમમચારીિણનો ઢાુંચો

૨૪

(ક) રાજ્ય મબહલા આશ્રયિૃહો
(ખ) નારી સુંરક્ષણ કે ન્રો
૮.

તહેવારો અને રાષ્ટ્રીય મહત્વના બદવસોની ઉજવણી

૨૬

૯.

સુંસ્થામાું રહેલ અુંતેવાસીઓનાું લગ્ન યોજવા સુંિુંધી માિમદબશમકા તથા

૨૭

ઉમેદવારે ભરી મોકલવાના પત્રકનો નમનો

પ્રાક્કથન
સંસ્થાકીય િિીિટ એ કોઈ સાદી િિીિટી પ્રહિયા નથી પરં તુ એક જહટલ
બાબત છે જેમાં ખુબ ગહતશીલતા રિે લી છે . આથી જ તેને સાિ સાદા સ્િરૂપમાં
ઢાળિાનું શક્ય નથી.
સંસ્થાકીય િિીિટ એ સુક્ષ્મ કળા છે , અસલી હિજ્ઞાન છે અને પ્રગાઢ તત્િજ્ઞાન
છે . તેથી સ્િાભાહિક રીતે જ તે એક ગહતશીલ પ્રહિયા છે .
સંસ્થાકીય િિીિટ માટે ના હનયમો એ કોઈ કાયદા નીચે બનાિિામાં આિતા
હનયમો નથી. કાયદા નીચેના હનયમોમાં તો તેની કલમ પ્રમાણે જુ દી જુ દી જોગિાઈઓ
અનુસાર યાંહત્રક રીતે હનયમોનું હનરૂપણ કરિાનું િોય છે . પરં તુ, સંસ્થાકીય િિીિટના
હનયમો

કલ્પનાશીલ

હિચારોમાંથી,

સમૃધ્ ધ

અનુભિમાંથી

અને

સતત

પ્રયોગશીલતામાંથી ઉદભિે છે . તેનો ઉદ્દેશ અહભગમ હનમાગણનો, િલણ હિકસિાનો
અને િંહચતજનોની સાર-સંભાળ માટે ના મુલ્યોના સંિધગનનો છે .
આ હનયમો ઘડિાનો પ્રયાસ આિા પીહડતોને સમહપગત છે , જેથી તેમના ચિે રા
પર હસ્મત પ્રગટાિી શકાય.
કહમશનર
મહિલા અને બાળ હિકાસ,
ગુજરાત રાજ્ય, ગાંધીનગર.

૧

મહિલા અને બાળહિકાસના કહમશ્નર િસ્તકના
રાજ્ય મહિલા આશ્રયગૃિો અને નારી સંરક્ષણ કે ન્દ્રોના િિીિટ માટે ના હનયમો
મબહલા કલ્યાણના ક્ષેત્રે અને બવશેષત: અમક મબહલાઓ માટે ની રહેણાબકય સુંસ્થાઓમાું ઉદભવતી નવી
પબરબસ્થબત અને બસ્થબતના સુંદભમમાું જરૂરી જણાતા તેમજ નામદાર િજરાત હાઇકોટે આપેલી સૂચનાઓને અનલક્ષીને
િજરાત સરકારે અિાઉના તા:૧૩ જલાઈ, ૧૯૬૪ ના સરકારી ઠરાવ નું. એસએમએચ-૧૦૬૨-૩૫૯૧૪-છ થી િજરાત
સરકારના બશક્ષણ અને મજર બવભાિે િનાવેલા બનયમો રદ કરીને, રાજ્ય મબહલા આશ્રયિૃહો અને નારી સુંરક્ષણ
કે ન્રોના વહીવટ માટે ના આ બનયમો િનાવ્યા છે .
આ બનયમો તા:_____________ થી અમલી િનશે.
૧.

વ્યાખ્યા:
આ બનયમોમાું, અન્યથા સુંદબભમત નબહ હોય તો,
(૧) ‘કબમશ્નર’ એટલે રાજ્ય સરકારે બનયક્ત કરેલા મબહલા અને િાળ બવકાસ કબમશ્નર
(૨) ‘સરકાર’ એટલે િજરાત સરકાર
(૩) ‘અુંતેવાસી’ એટલે સુંસ્થામાું દાખલ કરવામાું આવેલ મબહલા અુંતેવાસી
(૪) ‘સુંસ્થા’ એટલે યથાપ્રસુંિ રાજ્ય સરકારે મશ્કે લીમાું મકાયેલ મબહલાઓ માટે સ્થાપેલા રાજ્ય મબહલા
આશ્રયિૃહો અને નારી સુંરક્ષણ કે ન્રો
(૫) “વ્યવસ્થાપક સબમબત” એટલે બનયમ ૩ નીચે રાજ્ય સરકારે સુંસ્થાના કાયમદક્ષ અને અસરકારક વહીવટ
અને રચેલી સબમબત
(૬) “રાજ્યકક્ષાની બનયુંત્રણ સબમબત એટલે રાજ્ય સરકારે બનયમ-૨ નીચે રાજ્યમાું મબહલાઓ માટે ની
સુંસ્થાઓના સબનયુંત્રણ અને બનયુંત્રણ માટે રચેલી સબમબત.
(૭) ‘સમાજ સરક્ષા અબધકારી’ એટલે રાજ્ય સરકારે સમાજ સરક્ષા બનયામકના બનયુંત્રણ હેઠળ બનયક્ત કરેલા
જીલ્લા કક્ષાના સમાજ સરક્ષા અબધકારી.
(૮) ‘દહેજ પ્રબતિુંધક સહરક્ષણ અબધકારી’ એટલે રાજ્ય સરકારે કબમશ્નર મબહલા અને િાળ બવકાસના
બનયુંત્રણ હેઠળ બનયક્ત કરેલા જીલ્લા કક્ષાના દહેજ પ્રબતિુંધક સહરક્ષણ અબધકારી
(૯) આ બનયમોમાું વાપરવામાું આવેલા અન્ય શબ્દો અને શબ્દિચ્છોના અથમ, સામાન્ય સુંદભમમાું તેના
વપરાશમાું સચવાતા અથમ પ્રમાણે રહેશ.ે

૨.

રાજ્ય કક્ષાની હનયંત્રણ સહમહત:
સરકાર, મબહલાઓ માટે ની રહેણાબકય સુંસ્થાઓની પ્રવૃબતઓ ઉપર દે ખરેખ રાખવા માટે અને તેમને
યોગ્ય તે સૂચનાઓ જારી કરવા માટે નીચેના સભ્યોની િનેલી સબમબતની રચના કરશે:
(૧) સબચવશ્રી, મબહલા અને િાળ બવકાસ બવભાિ

અધ્યક્ષ

(૨) સબચવશ્રી, સામાબજક ન્યાય અને અબધકારીતા બવભાિ

સભ્ય

(૩) ઇન્સ્પેક્ટર જનરલ ઓફ પોલીસ

સભ્ય

(૪) બનયામક, રોજિાર અને તાલીમ

સભ્ય

(૫) કબમશ્નર, આરોગ્ય અને તિીિી સેવાઓ

સભ્ય

(૬) ડીન, ફે કલ્ટી ઓફ સોબશયલ વકમ , મ.સ. યબનવસીટી વડોદરા
(૭) સમાજશાસ્ત્ર બવભાિના વડા, િજરાત યબનવસીટી, અમદાવાદ

સભ્ય
સભ્ય

(૮) કાનૂની સહાય મુંડળના પ્રબતબનબધ
(૯) મબહલાઓની અગ્રણી સ્વૈબચ્છક સુંસ્થાઓના િે મબહલા પ્રબતબનબધ

૩.

૪.

સભ્ય
સભ્ય

(૧૦) િે પ્રબતબનબધઓ(સરકાર દ્વારા બનયક્ત)

સભ્ય

(૧૧) અબધક કબમશ્નર, મબહલા અને િાળ બવકાસ

સભ્ય સબચવ

રાજ્ય કક્ષાની હનયંત્રણ સહમહતની ફરજો


સુંસ્થાની સમયાુંતરે અથવા ઓબચુંતા મલાકાત લેવી



સુંસ્થાની પ્રવૃબિઓ ઉપર દે ખરેખ રાખવી અને જરૂરી સચનાઓ આપવી



સુંસ્થાના સચારુ સુંચાલન માટે રાજ્ય સરકારને ભલામણ કરવી



આ બનયમોનું ફરબજયાત રીવ્ય દર ૩ વષે કરાવવ



દર ૩ વષે સોશીયલ ઓબડટ કરાવવ



દરેક િૃહ/કે ન્રમા કે ટલી મબહલાઓ છે તેનો ડેટાિેઝ્ તૈયાર કરાવવો
રાજ્ય કક્ષાની હનયંત્રણ સહમહતની જોગિાઈઓ
(ક) સબમબતની િેઠક દર ત્રણ મહીને મળશે. સભ્ય સબચવ, બનયબમત સબમબતની િેઠકની જાણકારી ૭ બદવસ
પહેલા કરશે. ખાસ સભાની જાણકારી ૨ બદવસ પહેલા કરવી. કોઈ સામાબજક મદ્દો હલ કરવા માટે
જરૂરી જણાય તો અધ્યક્ષ િહારના કોઈ પણ સભ્યને વધારાના સભ્ય તરીકે આમુંબત્રત કરી શકશે.
(િ) બિનસરકારી સભ્યોને પ્રવતમમાન બનયમો અનસાર ભાડું / ભથથું મળી શકશે. તે મબહલા અને િાળ
બવકાસ કબમશ્નર દ્વારા ચકવવામાું આવશે.
(િ)

બનયબમત થતી િેઠકો ઉપરાુંત, સબમબત અથવા સબમબતના કોઈપણ સભ્ય, એકલા કે સુંયક્ત રીતે,
કોઈપણ સુંસ્થાની બનબિત કરેલી કે ઓબચુંતી મલાકાત, મબહલા અને િાળ બવકાસ કબમશ્નરને જાણ
કરીને લઇ શકશે. મલાકાતનો અહેવાલ અને સૂચનો અધ્યક્ષશ્રીને પુંદર બદવસની અુંદર મબહલા અને
િાળ બવકાસ કબમશ્નર મારફતે મોકલી આપવાનો રહેશ.ે આ પ્રકારે મલાકાત લેનાર સભ્યશ્રી સુંસ્થામાું
રાખવામાું આવેલી મલાકાત પોથીમાું પોતાની નોુંધ લખશે.

(ઘ)

બિન સરકારી સભ્યોની મદત તેમની બનમણક તારીખથી ત્રણ વષમ માટે ની રહેશ.ે

(ચ)

કલ સભ્યો પૈકી ત્રણ સભ્યોની હાજરી િેઠક માટે કાયમસાધક સુંખ્ યા (કોરમ) િણાશે.

(છ) બિન સરકારી સભ્યો જો સતત ત્રણ િેઠકોમાું અધ્યક્ષની પરવાનિી વિર િેરહાજર રહેશે તો તેઓ
સબમબતના સભ્ય મટી જશે.
(જ) સબમબતના સભ્ય સબચવે તમામ સભ્યોને િેઠકના ઓછામાું ઓછા સાત બદવસ પહેલા પબરપત્ર મળી જાય તે
રીતે પબરપત્ર રવાના કરવા જવાિદાર છે .
૫.

સંસ્થાકીય કક્ષાએ વ્યિસ્થાપક સહમહત:
દરેક સુંસ્થા માટે સરકારે યોગ્ય રીતે રચેલી વ્યવસ્થાપક સબમબત હશે. આ સબમબતમાું નીચેના સભ્યો હશે.
(૧)

બજલ્લા કલેકટર

અધ્યક્ષ

(૨) બજલ્લા પોલીસ વડા
(૩)

બસબવલ હોબસ્પટલ -બસબવલ સજમન

ઉપાધ્યક્ષ
સભ્ય

(૪) જીલ્લા રોજિાર બવબનમય અબધકારી
(૫)

સભ્ય

મેનજ
ે ર, બજલ્લા ઉદ્યોિ કે ન્ર

સભ્ય

(૬)

જીલ્લા સમાજ સરક્ષા અબધકારી

સભ્ય

(૭)

જીલ્લા કાનૂની અને સરક્ષા અબધકારી

(૮)

જીલ્લા કલેકટરની ભલામણથી સરકાર નીમે તે િે મબહલાઓ માટે ની

સભ્ય

સ્વૈબચ્છક સુંસ્થાના િે વબરષ્ઠ મબહલા પ્રબતબનબધઓ

સભ્ય

(૯) નારી સુંરક્ષણ િૃહ/કે ન્રના અબધક્ષક
(૧૦) દહેજ પ્રબતિુંધક સહરક્ષણ અબધકારી
૬.

સભ્ય
સભ્ય સબચવ

સંસ્થાકીય કક્ષાએ વ્યિસ્થાપક સહમહતની જોગિાઈઓ
(ક)

સબમબતની િેઠક દર ત્રણ મહીને જે-તે સુંસ્થાના મકાનમાું મળશે. દહેજ પ્રબતિુંધક સહરક્ષણ
અબધકારી, વ્યવસ્થાપક સબમબતના સભ્ય સબચવ છે , િેઠક િોલાવવા માટે કાયમસચી નક્કી કરી બનયબમત
સબમબતની િેઠકની જાણકારી ઓછામાું ઓછા સાત બદવસ પહેલા પબરપત્ર મળી જાય તે રીતે પબરપત્ર
રવાના કરવા જવાિદાર છે . િેઠક પબત િયા પછી તેની કાયમવાહીની નોુંધ તૈયાર કરી અધ્યક્ષશ્રી પાસે
મુંજર કરાવી એક અઠવાબડયાની અુંદર તમામ સભ્યોને પબરપબત્રત કરવા સાથે તેની એક નકલ મબહલા
અને િાળ બવકાસ કબમશ્નરને પણ મોકલશે.

(ખ) સબમબત સુંસ્થાના વહીવટ બવશેષત: સ્વચ્છતા, સ્વાસ્થય, ખોરાક અને કપડા-લતા, કે સ વકમ અને
કાઉન્સેબલુંિ સેવા તેમજ સુંસ્થાના અુંતેવાસીઓના સામાન્ય ક્ષેમ કલ્યાણની િાિતો જોશે અને
ખાતરી કરશે કે સુંસ્થાના ઉદ્દેશો સારી રીતે જળવાય છે .
(િ) બિન સરકારી સભ્યોની સભ્યપદની મદત ત્રણ વષમની રહેશ.ે તેમને સ્થાને આવનાર સભ્યની પસુંદિી
અુંિે સરકાર આિોતરી કાયમવાહી કરશે. બિનસરકારી સભ્યોની મદત ત્રણ વરસની એક વધ મદત માટે
લુંિાવી શકશે.

(ઘ)

સબમબત, આિલી િેઠક પછી નવા દાખલ થયેલ અુંતેવાસીઓ સાથે વાતચીત કરશે; તેમની પબરબસ્થબત
બવષે જાણશે, અને અબધક્ષકને જરૂરી માિમદશમન આપશે. સબમબત અુંતેવાસીઓના કે સોની સમીક્ષા
કરશે અને અબધક્ષકને આવશ્યક માિમદશમન પૂરુું પાડશે.

(ચ)

બિનસરકારી સભ્યોને િેઠકમાું હાજર રહેવા માટે પ્રવતમમાન સરકારી ધારાધોરણ અનસાર ભાડું / ભથથું
મળી શકશે. તે રકમની ચકવણી સુંસ્થાના અબધક્ષક કરશે.

(છ) િેઠકની કાયમસાધક સુંખ્ યા (કોરમ) ત્રણ સભ્યોની રહેશ.ે
(જ) જે બિનસરકારી સભ્ય સતત ત્રણ િેઠકની અુંદર અધ્યક્ષશ્રીની પરવાનિી બવના િેરહાજર રહેશે તેઓ
આપોઆપ સભ્ય મટી જશે.
(ઝ) જીલ્લાકક્ષાની વ્યવસ્થાપક સબમબત એ અુંતેવાસીના લગ્ન અુંિેની મુંજરી આપવાની રહેશ.ે
(ટ) સબમબત, િૃહ/કે ન્રમાું એનજીઓનો લાભ અલિ અલિ પ્રવ્રબિઓ કરવા માટે લઈ શકાય
(ઠ) મબહલા વોલન્ટીયસમ / સ્ટડ્નન્ટ પ્લેસમેન્ટની આવડતનો ઉપયોિ કરી અક્ષરજ્ઞાન, યોિા જેવી પ્રવ્રબિઓ
કરાવવી
૭.

કઈ મહિલાઓને નારી સંરક્ષણ કે ન્દ્રો કે રાજ્ય મહિલા આશ્રયગૃિોમાં પ્રિેશ આપી શકાય?
 ૧૮ વષમથી ઉપરની અને ૫૯ વષમ સધીની મબહલાઓ
 ઘરેલું બહું સાનો ભોિ િનતી મબહલાઓ અને એવી મબહલાઓ, જેમને એમ લાિે છે કે કટું િમાું
પોતાની સલામતી નથી.
 કટું િ કલેશ અને અત્યાચારનો ભોિ િનેલી મબહલાઓ
 કટું િમાુંથી ત્યજી દે વામાું આવેલી મબહલાઓ
 દાયજો/દહેજના નામે જેને મહેણાું મારવામાું આવતા હોય કે ત્રાસ િજારવામાું આવતો હોય તેવી
મબહલાઓ
 કવારી માતા, કવારી સિભામ, સિભામ બવધવા કે બવધવા માતા િનેલી મબહલા
 માનવ તસ્કરી માુંથી મક્ત કરાયેલી િાળાઓ કે મબહલાઓ
 પોકસો હેઠળ આવેલ િાળાઓ
 અનૈબતક વ્યાપાર બનયુંત્રણ અબધબનયમ હેઠળ અનૈબતક પ્રવૃબતના અડ્ડા પરથી િચાવવામાું આવેલી
િાળાઓ અને મબહલાઓ
 જવેનાઇલ જસ્ટીસ એક્ટ હેઠળની સારસુંભાળ રાખતી સુંસ્થામાુંથી ૧૮ વષમ પરા થતા મક્ત કરવામાું
આવેલી િાળાઓ
 સમાજકલ્યાણની સુંસ્થાઓ, બિન-સરકારી સુંિઠનો, સ્વૈબચ્છક મબહલા કાયમકરો / સામાબજક કાયમકરો
દ્વારા રીફર કરવામાું આવતી અમક બસ્થબતમાું અસલામતી મહેસસ કરતી મબહલાઓ/ િાળાઓ
 અદાલતના હકમથી અથવા અન્ય રીતે પોલીસ દ્વારા અમક સુંજોિોમાું રીફર કરવામાું આવતી
મબહલાઓ/ િાળાઓ
નોુંધ:જો કોઈ મબહલાને ૬ વષમથી નાની ઉમરનું સુંતાન હોય તો મબહલા તેને સુંસ્થામાું પોતાની સાથે લઇ

આવી શકે છે . આવા િાળકની સુંભાળ, આવી સુંસ્થા સાથે સુંકળાયેલ બશશિૃહમાું કરવામાું આવશે.

૮.

પ્રિેશ પ્રહિયા:(ક) સામાન્યતઃ મશ્કે લીમાું મકાયેલી કોઈ પણ મબહલા માટે સુંસ્થાના દ્વાર ખલ્લા છે અને કટું િમાું જે
મબહલાઓ કોઈ સમસ્યાનો સામનો કરી રહેલ હોય તો તેઓ પોતાની મેળે જ સુંસ્થામાું આશ્રય લઇ શકે
છે . વળી, તેમને કોઈ સુંિુંધી દ્વારા કે સામાબજક કાયમકર કે શભેચ્છક દ્વારા પણ સુંસ્થામાું મોકલી આપી
શકાય છે .
(ખ) આ ઉપરાુંત સમાજ કલ્યાણની સુંસ્થાઓ, પોલીસ, અદાલત જે લાિ પડતું હોય તે, કોઈપણ બવપરીત
પબરબસ્થબતમાુંથી િચાવવામાું આવેલી મબહલાઓને સુંસ્થામાું રીફર કરી શકે છે .
આમ પ્રવેશ પ્રબિયા સરળ છે અને તે માટે અિાઉથી કોઈ ઔપચાબરક પરવાનિી લેવાની જરૂર નથી.
તેમ છતાું, નારી સુંરક્ષણ કે ન્ર કે રાજ્ય મબહલા આશ્રયિૃહ સુંસ્થા મબહલાઓ માટે સલામતી પૂરી પાડતી
સુંસ્થા હોવાથી અબધક્ષકની એ ફરજ થઇ પડે છે કે સુંસ્થાકીય બશસ્ત અને સલામતીના કે ટલાક બનયમો/
બનયમનો તેમને લાિ કરવા પડે.
(િ) સ્વૈબચ્છક રીતે પ્રવેશના સુંદભમમાું, અબધક્ષક સુંસ્થામાું આવેલી મબહલાને, પોતાને સુંસ્થામાું પ્રવેશ આપવા
માટે બવનુંતી કરતી અરજી લખવા જણાવશે જેમાું તેણે તે માટે ના કારણો જણાવવાના રહેશે. જો
મબહલા બનરક્ષર હોય અથવા અક્ષમ હોય તો અબધક્ષક/પ્રોિેશન અબધકારી/ કે સ વકમ ર પણ પ્રવેશ
ઈચ્છતી મબહલાને તેની સમય બવષે પૂછપરછ કરીને તે જણાવે તેવી બવિતો સમાબવષ્ટ્ કરીને તેના વતી
અરજી લખી આપી શકે .

નોધ: એનજીઓ દ્વારા ચાલતા નારી સુંરક્ષણ િૃહો/કે ન્રો ને પણ પ્રવેશ પ્રબિયાના બનયમો લાિ પડશે.
૯.

આશ્રયગૃિ/ કે ન્દ્રમાં રિે િાની મુદત
૧.

સામાન્યરીતે ૩ મબહનાથી વધ સમય રહેવાની છૂટ રહેશે નહીું

૨.

વ્યવસ્થાપક સબમબત વધારાના ૩ મબહના રહેવાની મદત વધારવાની મુંજરી આપી શકે

૩.

બનવાસીને છ મબહનાથી વધ સુંસ્થામાું રહેવાની છૂટ આપવાના વ્યવસ્થાપક સબમબતની ભલામણ અુંિે
બનવાસીનો કે સ કબમશ્નર મબહલા િાળ બવકાસને મોકલી આપવાનો રહે છે .

ત્રણ મબહનાથી વધ સમયની છૂટ નીચેના કારણોસર આપી શકાશે:
-

કોઈ અદાલતી કાયમવાહી કાળું હોય અને બનવાબસની હાજરી જરૂરી હોય

-

કટું િના સભ્યો દ્વારા બનવાસી મબહલાની સ્વીકારની સુંભાવના હોય અને કટું િ સાથે પનઃમેલાપ માટે
બનવાબસની હાજરી જરૂરી હોય

૧૦.

બનવાબસની તબિયત િિડે અને તેને અન્ય સ્થળે મોકલવી સલાહભયું ન હોય
સ્િાગત પ્રહિયા, અહભમુખતા અને માગગદશગન:(૧) અુંતેવાસીને પ્રવેશ આપતા તરત જ અધીક્ષ/નાયિ અબધક્ષક/ પ્રોિેશન ઓબફસર/ કે સ વકમ ર અુંતેવાસી
સાથે પ્રાથબમક મલાકાત કરશે. પોતે જે રીતે બવચારે છે તે રબષ્ટ્કોણ થી તેની સમસ્યા બવષે પૂછપરછ
કરશે અને િમશ: શુંઘટનાઓ િની તેની બવિતો મેળવશે.

(૨) ચચામના આધાર પર આિળની કાયમવાહી નક્કી કરી શકાય, જરૂર જણાય અને શક્ય હોય ત્યાું,
અુંતેવાસીની કટું િના સભ્યોને પણ જાણ કરી શકાય અથવા આિળની સારવાર કે ઉકે લ માટે તેમનો
સુંપકમ પણ કરી શકાય.
(૩) અુંતેવાસીને તેના મનમાું ઊુંડાણમાું રહેલી લાિણીઓને િહાર લાવવા માટે જરાય ખચકાટબવના
સમસ્યા સુંિબધત વાત કરવા માટે પ્રોત્સાહન પૂરુું પાડવું જોઈએ. તેને સુંસ્થાના સુંપૂણમસહયોિની
હૈયાધારણ આપવી જોઈએ.
(૪) તેને સુંસ્થાનો પબરચય કરાવવો જોઈએ, તેના ઉદ્દેશોમ હેતઓ, કાયો અને જવાિદારીઓ જણાવવા
જોઈએ, બવબવધ કમમચારીઓની ભૂબમકા, તેને કે વા સાથીદારો સાથે રહેવાનું છે તેની હકીકત, સુંસ્થાકીય
બશસ્તની આવશ્યકતા, સુંસ્થાના પાયાના બનયમો અને બનયમોનું પાલન કરવાની અિત્યતા, સુંસ્થાનું
દૈ બનક જીવન વિેરન
ે ો ખ્યાલ અપાવો જોઈએ. િેને ખાતરી આપવી જોઈએ કે તેની સમસ્યાના વાજિી
ઉકે લ માટે સુંસ્થા તેની પડખે જ છે અને તે માટે તેનો સહકાર પણ જરૂરી છે . તેને એમ પણ સમજાવવું
જોઈએ કે કદાચ સુંસ્થાના બનયમો અને બનયમનો તેને કઈક બવબચત્ર લાિે તો ય અુંતે તો તે સુંસ્થાના
અુંતેવાસીઓના બહત માટે જ છે .
(૫) સુંસ્થામાું દાખલ કરવામાું આવેલી મબહલાની તપાસ સુંસ્થાના મબહલા કમમચારી કરશે. જો તેની
પાસેથીકઈક નાણા, દાિીના કે અન્ય મલ્યવાન વાતું મળી આવે તો તેને સમ્લામત સ્થળે રાખવામાું
આવશે અને તેની નોુંધ ‘અુંતેવાસીઓની ચીજવસ્તઓનું રજીસ્ટર’ માુંકરવામાું આવશે. તેમાું તેનું યોગ્ય
વણમન કરવું જરૂરી છે . તે નોુંધની સામે, તે સાચી હોવાના પ્રમાણરૂપે તે અુંતેવાસી મબહલાની
સહી/અુંિઠો લેવા જોઈએ અને આધીકારીએ સમી સહી કરવી જોઈએ. પબરબશષ્ઠ-૬ માું જણાવ્યા
પ્રમાણે આ ચીજ વસ્તઓનો બનકાલ કરવાનો રહે.
(૬) અુંતેવાસી સાથે બનયબમત ધોરણે ઓપચાબરક કે બિન ઓપચાબરક ચચામ કરતા રહેવું જોઈએ અને
કે સફાઈલમાું નોુંધ પારસ્પબરક ચચામઓનું પ્રબતબિુંિ પડતી હોવી જોઈએ. હકારાત્મક કે નકારાત્મક િુંને
પ્રકારના મદ્દા વસ્તનીષ્ટ્પાને નોુંધવા જોઈએ, જેમાુંથી તેની ક્ષમતા અને મયામદા િુંનેનો ખ્યાલ આવી
શકે .
૧૧.

સંસ્થામાં સલામતી અને સુરક્ષા:(૧) રાજ્ય મબહલા આશ્રયિૃહ/નારી સુંરક્ષણ કે ન્ર મબહલાઓ માટે ની રહેનાકય સુંસ્થાઓ છે તેથી તેમને
સુંસ્થામાું સલામતી અને સરક્ષા પ્રાપ્ત થાય તે જરૂરી છે .
(૨) સુંસ્થામાું માત્ર રાત્રી ચોકીદાર બસવાયના તમામ કમમચારીિણ મબહલા હોવા જોઈએ. રાત્રીચોકીદારને
સુંસ્થાની કચેરી બસવાયના અન્ય ભાિોમાું બદવસ કે રાત્રી દરમ્યાન પ્રવેશ પ્રાપ નથી. બદવસેકામપ્રસુંિે તે
માત્ર કચેરીમાું આવી શકે . રાત્રીએ તો તેને િહારથી જ ફરજ િજાવવાની છે . અબધક્ષક ઓછામાું ઓછ
અઠવાબડયામાું એકવાર રાત્રી-રાઉન્ડ લેશ.ે
(૩) દરેક સુંસ્થાએ યોગ્ય ઊુંચાઈવાળી રક્ષણ માટે ની દીવાલ હોવી જોઈએ. મખ્ય દરવાજો િુંધ રાખી
સલામતી કમમચારી ત્યાું બદવસના કલાકો દરમ્યાન સતત કાયમરત હોય તેવી વ્યવસ્થા કરવી જોઈએ.
રાત્રીસમયે રાત્રી-ચોકીદાર ત્યાું કાયમરત રહેશે અને કોઈપણ શુંકાસ્પદ બહલચાલ પર ઉપર સતત નજર
રાખશે.

(૪) રહેવાના ખુંડ બસવાય તમામ ખુંડોમાું સીસીટીવી કે મેરા લિાવવા જોઈએ; અને તેનું બનયુંત્રણ કચેરી
ખુંડમાું થાય જ્યાુંથી અુંતેવાસીઓની અને કમમચારીઓની તમામ બહલચાલ જોઈ જાણી શકાય. તે જ
રીતે રમતિમતના મેદાન, િિીચા, ખલ્લા સ્થાન અને બદવાલના વ્યહાત્મક સ્થાનોએ પણ સીસીટીવી
કે મેરા િોઠવવા જોઈએ.
(૫) સુંસ્થાના તમામ ખુંડની આુંતબરક વ્યવસ્થા પણ અુંતેવાસીને સલામતીની ભાવના પેદા કરાવે તેવી હોવી
જોઈએ. વાતાવરણ પણ અુંતેવાસીઓની સામાબજક-મનોવૈજ્ઞાબનક ઉત્કષમને પ્રોત્સાબહત કરનારુું હોવું
જોઈએ. અુંતેવાસીઓમાું રહેલી સષપ્ત પ્રબતભાને પ્રોત્સાહન દ્વારા િહાર લાવવાની કોબશશ કરવી
જોઈએ.
૧૨.

સંસ્થાઓના પ્રકાર:
આબનયમો િે પ્રકારની સુંસ્થાઓને આવરી લેવામાું આવી છે .


મબહલાઓ માટે ની રાજ્ય આશ્રય િૃહ



નારી સુંરક્ષણ કે ન્ર
જો કે , આમ તો આ િે પ્રકાર વચ્ચે કોઈ બવબશષ્ટ્ તફાવત નથી, બસવાય કે મબહલાઓ માટે ના રાજ્ય
આશ્રયિૃહમાું એવી મબહલાઓને આશ્રય આપવામાું આવે છે જેમની સમસ્યા ઉકે લવામાું થોડાક વધ
સમયની જરૂર પડે અને તેથી તેમને સુંસ્થામાું થોડાક વધ સમય રોકાવું પડે. નારી સુંરક્ષણ કે ન્રમાું એવી
મબહલાઓને પ્રવેશ અપાય છે ; જેમની સમસ્યાના ઉકે લ માટે ટૂું કોસમયિાળો પયામપ્ત થઇ પડે. આ
ઉપરાુંત, નારી સુંરક્ષણ િૃહોમાું અુંતેવાસીઓની સુંખ્ યા વધારે હોય છે ; જયારે નારી સુંરક્ષણ કે ન્રમાું
અુંતેવાસીઓનીસુંખ્ યાઓછી હોય છે .
આમઆ બે પ્રકારની સંસ્થાઓ માટે નીચેના માપદં ડ સુચિી શકાય:



મહિલાઓ માટે ના રાજ્ય આશ્રય ગૃિની ટોચ મયાગદા ૮૦ અંતેિાસીઓ માટે ની રિેશે અને તેમને
માટે સંસ્થા હનિાસનો સમયગાળો સામાન્દ્યત: ત્રણ મહિનાથી માંડી એક િષગ સુધીનો રિેશે.



નારી સંરક્ષણ કે ન્દ્ર ની ટોચ મયાગદા ૪૦ અંતેિાસીઓ માટે ની રિેશે અને તેમને માટે સંસ્થા
હનિાસનો સમયગાળો સામાન્દ્યત: ત્રણ મહિના સુધીનો રિેશે.
આમ છતાું, કોઈપણ સુંસ્થામાું કોઇપણ અુંતેવાસી માટે જો વધારે સમયિાળાની જરૂબરયાત હશે
તો અબધક્ષક વાજિી કારણો સહીત અને વ્યવસ્થાપક સબમબતની ભલામણ સબહતની દરખાસ્ત
કબમશનર, મબહલા અને િાળ બવકાસને મોકલી આપવાની રહેશ.ે કબમશ્નર, આ દરખાસ્ત ચકાસીને,
તેમને વાજિી લાિે તેટલો સમયિાળો વધારી આપી શકશે.
ઘણીવારકોઈ કોઈ સુંસ્થામાું માનબસક રીતે િીમાર કે માનબસક ક્ષબતવાળા અુંતેવાસીઓ નજર પડે
છે . આમ તો આવી સુંસ્થાઓ પાસે એવી સાધનસબવધા નથી કે તેઓ માનબસક રીતે િીમાર કે
માનબસક ક્ષબતવાળા અુંતેવાસીઓનીયોગ્ય સારસુંભાળ લઇ શકે , કે યોગ્ય સવમર આપી શકે .
તેથી,આવાઅુંતેવાસીઓનેમુંદિદ્ધીવાળી મબહલાઓ માટે નો િૃહમાું, મબહલા અને િાળ બવકાસના
કબમશ્નર પાસેથી હકમો મેળવીને, તિદીલ કરવી જોઈએ. તે સમયિાળા દરમ્યાન શક્યહોયત્યાું સધી
તેઓને અન્ય અુંતેવાસીની અલિ રાખવા અને તકે દારી રાખવીકે કોઈ તેમને હેરાન – પરેશાન ન કરે.
ઉપરાુંત સુંસ્થાના તિીિી અબધકારીના માિમદશમન હેઠળ તેઓને સામાન્ય પ્રાથબમક સારવાર ઉપલબ્ધ
કરવી જોઈએ.

૧૩.

કમગચારીગણ

ઉપરની િુંને કક્ષાઓની સુંસ્થાઓમાું યોગ્ય અને પરતો કમમચારીિણ મુંજર કરવો જોઈએ જેથી તેના
વહીવટ, કે સવકમ , કાઉન્સેબલુંિ, આરોગ્ય અને સ્વચ્છતા, બશક્ષણ અને વ્યવસાબયક તાલીમ વિેરન
ે ી
યોગ્ય દે ખભાળ થઇ શકે . િુંને પ્રકારના િૃહો માટે અલિ અલિ એવી, અને જે-તે સુંસ્થા માટે
એકસમાન ધોરણે કમમચારીિણની વ્યવસ્થા પબરબશષ્ઠ-૭ માું સૂચવવામાું આવી છે .
૧૪.

મકાન/ખંડ/સ્િચ્છતા:જે- તેસુંસ્થા પાસે હલમાું જે મકાનો ઉપલબ્ધ છે તે ધ્યાનમાું લઈને, અુંતેવાસીઓને સુંસ્થામાું પરતી
જગ્યા ફાળવવા માટે મકાની અને તેની સબવધાઓનો મહિમ ઉપયોિ કરવો જોઈએ. જે-તે ખુંડ કે
ડોરમેટરીના ક્ષેત્રફળના આધાર પર તેમાું અુંતેવાસીઓને રાખવાની વ્યવસ્થા કરવી જોઈએ.
તમામ ખુંડ તેમજ ડોરમેટરી સ્વચ્છ અને સઘડ હોવા જોઈએ. ખલ્લી જિા, ચોક, વરું ડા એમ દરેક
સ્થાન ચોખ્ખા રહેવા જોઈએ. ટોઇલેટ અને તેમજ િાથરૂમમાું પણ સ્વચ્છતા જળવાવી જોઈએ.
અબધક્ષક/ નાયિ અબધક્ષક/વોડમ ન/િૃહમાતા દરેકે આ સ્થાનની વારું વાર મલાકાત લઇને સ્થાનોની
સ્વચ્છતા સબનબિત કરવી જોઈએ. િાથરૂમ અને ટોઇલેટ બ્લોકની સફાઈમાું બફનાઈલનો ઉપયોિ
થવો જોઈએ.
જો કમ્પાઉન્ડમાું ખલ્લું સ્થાન હોય તો ત્યાું નાનકડો િિીચો બવકસાવવો જોઈએ અને ત્યાું
અુંતેવાસીઓની મદદથી ફૂલછોડ કે વૃક્ષો વાવવા જોઈએ.
પ્રકાશ અને હવા-ઉજાશની, પીવાનાશધ્ધ પાણીની, મબહલાઓને અનકળ પડે તેવા ટોઇલેટની અને
કમ્પાઉન્ડની આજિાજ વાજિી ઉુંચાઈ સાથે કાુંટાળા તારવાળી દીવાલવાળા ફે બન્સુંિની વ્યવસ્થા
ક્કારવી જોઈએ.
દરેક સુંસ્થામાું પ્રાથબમક સારવારનાસાધન સાથેની કીટ, રસોડામાુંઅબગ્નશામક સાધનો, રમતિમતના પૂરતા સાધનો અને જિા, ડોરમેટરી, બશક્ષણ અને વ્યવસાબયક તાલીમ માટે ના વિમખુંડ,
કોઠારખુંડ અને કાઉન્સેબલુંિ માટે અલાયદો ખુંડ અને પાણીના સુંગ્રહ માટે ની યોગ્ય વ્યવસ્થા હોવા
જોઈએ.

૧૫.

ખોરાક અને પોષણ:અુંતેવાસીઓના સુંવાિી બવકાસ માટે તેમને પરતો પોષક અને સમતોલ આહાર આપવો જોઈએ.
તેમને માટે નો ખોરાક પોષણ અને વૃબધ્ધના બસધ્ધાુંતના આધાર પર નક્કી કરવો જોઈએ. પબરબશષ્ઠ-૧માું
અુંતેવાસીઓ માટે ના ખોરાકની ધોરણ સૂચવવામાું આવ્યું છે ; જેનું ચસ્ત પાલન કરવું જોઈએ. અબધક્ષકે
એ જોવું જોઈએ કે દૈ બનક ભોજનમાું તદ્દન એકબવધતા ન આવી જાય. બનયત મયામદામાું રહીને વૈબવધ્યને
સ્થાન આપવું જોઈએ.
દૈ બનક ભોજન માટે નું સમયપત્રક પણ પબરબશષ્ઠ-૨ માું દશામવવામાું આવ્યું છે .

૧૬.

કપડા અને હબસ્તર:અુંતેવાસીઓને પબરબશષ્ઠ-૩ માું દશામવ્ યા મજિના કપડા અને બિસ્તર આપવામાું આવશે.

૧૭.

દૈ હનક પ્રહિયા:દરેક સુંસ્થામાું અુંતેવાસીઓ માટે ની દૈ બનક પ્રબિયા સૂચવાયેલી હોવી જોઈએ અને તેનું શક્યત:
પાલન કરવું જોઈએ. અલિિ, જે-તે પબરબસ્થબતને ધ્યાનમાું લઇ, તેમાુંલચનીયતામાટે અવકાશ છે .
પબરબશષ્ટ્-૪ માું નમનારૂપ દૈ બનક પ્રબિયા દશામવી છે . જેનાથી અન્તેવબસઓમા બશસ્તિધ્ધ જીવન,
અુંિત આરોગ્ય સુંભાળ, સ્વચ્છતા, યોિ, બનયબમત બશક્ષણ/વ્યવસાબયક તાલીમ, જૂ થ પ્રવૃબતઓ,

મનોરું જન અને લાભદાયી સામબહક જીવન જીવવા માટે તક મળે . અબધક્ષક/સારસુંભાળ લેનાર
વ્યબક્ત./અન્ય કમમચારીિણે પણ અવારનવાર જૂ થ પ્રવૃબતઓમાું જોડીને અુંતેવાસીઓમાું ઉત્સાહ પ્રેરવો
જોઈએ તેમજ તેમની સાથે સૌહાદમ પૂણમ સુંિુંધો કે ળવવા જોઈએ.

૧૮.

હશક્ષણ:સુંસ્થામાું પ્રવેશ મેળવવા આવતી મબહલાઓની ઉમર અને શૈક્ષબણક સ્તર અલિ-અલિ હોવાનો
પૂરો સમભાવ છે ; પરું ત સાથે સાથે મોટાભાિના બકસ્સાઓમાું મબહલા અુંતેવાસીઓ તદ્દન બનરક્ષર
અથવા સાવ ઓછું ભણેલી હોય છે . તેથી તેવી મબહલાઓને બશક્ષણના વિમમાું પ્રવેશ આપવો જોઈએ.
જે બશક્ષણ આપવામાું આવે તે ઉમરને અનરૂપ, જે-તે `કક્ષાને અનરૂપ અને બવશેષત: અુંતેવાસીઅનરૂપ પણ હોવું જોઈએ. બશક્ષક માટે આ એક મોટો પડકાર છે ; પરું ત આવો પડકાર બશક્ષક ઝીલી
લઈને તેમના શૈક્ષબણક વિો અન્તેવ્ વાસી મબહલાઓના મહિમ લાભાથે ચલાવવા જોઈએ.
અનોપચાબરક બશક્ષણ/ સાતત્યપૂણમ બશક્ષણની બવભાવનાને અનસરવું જોઈએ. બવશેષ કરીને,
મબહલાઓ માટે ના રાજ્ય આશ્રય્િૃહોમાું સીનીયર ટર ે ઈન્ડબશક્ષકોની એ જવાિદારી થઇ પડે છે કે
અુંતેવાસીઓ માટે બશક્ષણની વ્યાપક શ્રેણીની તકો ઉપલભ્ધ કરે.
જ્યાું શીખવા આડે ભૌબતક કે માનબસક અવરોધ હોય તેને ઓળખી કાઢીને, તેની સમીક્ષા કરીને
યોગ્ય તે અબધકારતુંત્ર સમક્ષ તેને રજ કરવા જોઈએ.
બશબક્ષત મબહલાઓને અવૈબધક બશક્ષણ કે ન્રોના યોગ્ય તે અભ્યાસિમમાું જોડવા માટે પ્રોત્સાબહત
કરવી જોઈએ. રાજ્યમાું અવૈબધક બશક્ષણ માટે નું સુંસાધન કે ન્ર (Resource Centre) ઉપલબ્ધ છે તેમની
સાથે પરામશમનમાું રહીને યોગ્ય તે શૈક્ષબણક કાયમિમો બવકસાવવા જોઈએ.

૧૯.

વ્યિસાહયક તાલીમ:આ પ્રકારની સુંસ્થાઓમાું વ્યવસાબયક તાલીમ માટે ની મહિા ઘણી છે ; કારણકે આવી તાલીમ
મારફતે જ અુંતેવાસીઓ નવા કૌશલ્યો શીખે છે અને આબથમક રીતે આત્મબનભમર થવા તેનો ઉપયોિ
કરી શકે છે . તેથી દરેક અુંતેવાસીઓને તેમની ઉમર, રસ-રૂચી, ક્ષમતા અનસાર સુંસ્થામાું વ્યવસાબયક
તાલીમની સબવધા ઉપલબ્ધ કરવી જોઈએ.
વ્યવસાબયક તાલીમની તો વ્યાપક શ્રેણી ઉપલબ્ધ છે જેમાું પરું પરાિત અને પરાના સીવણ અને
ભરતકામ જેવા ઉદ્યોિોથી માુંડી અદ્યતન અને આધબનક અભ્યાસિમો જેવા કે કોમ્પ્યટર એપ્લીકે શન,
વેિ ડીઝાઈનીુંિ, સોફ્ટવેર ડેવલોપમેન્ટ, હાડમ વેર મરામત વિેર ે ઉપલબ્ધ છે . જોકે , અભ્યાસિમની
પસુંદિી અુંતેવાસીના રસ-રૂચી અને ક્ષમતાને ધોરણે જ કરવા જોઈએ. અરે! સીવણ અને ભરતિૂુંથન
જેવા જનવાણી અભ્યાસિમોના આધબનક સ્વરૂપો ફે શન ડીઝાઈનીુંિ અને ફે શન ટે કનોલોજી સ્વરૂપે
જોવા મળે છે ; જેમાું ઘણી િધી તકો રહેલી છે . વળી સુંસ્થાના ઉપલબ્ધ સુંશાધનો ઉપરાુંત,
આઈતીઆઈ, િલ્સમ પોલીટે કનીક, જનબશક્ષણ સુંસ્થાન જેવી તાલીમી સબવધાઓ પણ ઉપલબ્ધ છે .
કદાચ મબહલા અુંતેવાસીઓને તેમાું પ્રવેશ ન અપાવી શકીએ તો પણ તેમના સુંસાધનો અને ટે કનીકલ
માિમદશમન પણ સુંસ્થાને ઉપયોિી થઇ પડે. આમ તજજ્ઞ સુંસ્થાઓ સાથે વ્યવહારુ ધોરણ જોડાણ કરવું
જોઈએ. કદાચ જરૂર જણાય તો, યોગ્યવાજિીકરણ સાથે દરખાસ્ત કરીને ઉચ્ચસિાવાળાઓ પાસેથી
વધારાની નાણાકીય મુંજરી પણ મેળવી શકાય. તે જ રીતે, જે બિનસરકારી સુંિઠનો અને ખાનિી
વ્યવસાબયક તુંત્રો આવી તાલીમ ઉપલબ્ધ કરે છે તેમની સાથે જોડાણ કરીને મબહલા
અુંતેવાસીઓનેતાલીમ માટે અથવા ઉત્પાદન પ્રબિયાનો પ્રત્યક્ષ પરીચય કરવા માટે મોકલી શકાય.

તાજેતરમાું ઉભા કરાયેલ કૌશલ્ય વધમન કે ન્રો પણ માુંિણી અનસાર યોગ્ય તે કૌશલ્યની તાલીમ આપી
શકે .
૨૦.

મનોરં જન અને આનંદપ્રમોદ:સુંસ્થાના તમામ અુંતેવાસીઓ માટે મનોરું જન અને આનુંદપ્રમોદ માટે ની જોિવાઈ કરવી જોઈએ.
મોરું જન સબવધાઓમાું અુંદરની અને િહારી રમતો, યોિ, ધ્યાન, સુંિીત, ટે લીબવઝન, પ્રવાસ-પયમટન,
સાુંસ્કૃ બતક કાયમિમો, િાિકામ, વૃક્શારોઉુંપણ વિેરનો સમાવેશ થાય છે .
પ્રવાસ પયમટન આકષમક સ્થાને અથવા ઐબતહાબસક કે ધાબમમક રીતે મહત્વના સ્થાને યોજવા જોઈએ.
નવરાત્રીના બદવસો દરમ્યાન રાસ-િરિા યોજવા જોઈએ. સમાજકાયમ બવભાિના જે બવદ્યાથીઓ
સુંસ્થામાું ક્ષેત્રીય કાયમની તાલીમ માટે આવતા હોય તેમને ક્ષેત્રકાયમ દરમ્યાન અુંતેવાસીઓના
આનુંદપ્રમોદ ને મનોરું જનની જવાિદારી પણ સોુંપવી જોઈએ.
અુંતેવાસીઓને કું ઠ્ય અને/અથવા વાદ્ય સુંિીત શીખવા માટે પ્રોત્સાબહત કરવા જોઈએ; તેમજતેમને
સ્થાબનક પ્રકારના લોકનૃત્યો કે લોકિીતો રજ કરવા પ્રોત્સાબહત કરવા જોઈએ. જો આવી પ્રવૃબતઓનો
સૂઝપૂવમક ઉપયોિ કરવામાું આવે તો તે સારવારરૂપ પરવાર થઇ શકે છે .
તમામ અિત્યના તહેવારો અને રાષ્ટ્રીય રીતે મહત્વના બદવસોની ઉજવણી સુંસ્થામાું અુંતેવાસીઓને
સાથે રાખીને કરવી જોઈએ. આ માટે બવબશષ્ઠ વ્યવસ્થા િોઠવવી જોઈએ. જે તહેવારો/ રાષ્ટ્રીય
બદવસોની યાદી તૈયાર કરવામાું આવી છે તે બદવસે અુંતેવાસીઓને રોજીદાભોજન ઉપરાુંત, બમષ્ઠભોજન
પણ આપવું જોઈએ; જેનોઉલ્લેખપબરબશષ્ટ્-૮માું કરવામાું આવ્યો છે . તહેવારોની ઉજવણી એવી રીતે
કરવી જોઈએ કે જેથી અુંતેવાસીઓના જીવનમાું નવો પ્રકાશ, નવો ઉત્સાહ, નવું જોમ પ્રિટે . તેમને
આવા ઉત્સવોમાું આનુંદપૂવમક સામેલ કરવા જોઈએ.

૨૧.

તપાસ અને જપ્તી:અબધક્ષક અથવા તેમના વતી અબધકૃ ત કરવામાું આવેલી વ્યબક્ત જરૂર જાણે તપસ કરશે અને જો
પ્રબતિુંબધત વસ્તઓ મળી આવશે તો તે જપ્ત કરશે.
પબરબશષ્ટ્-૫ માું દશામવેલી યાદી અનસારના કોઈપણ પ્રબતિુંબધત પદાથો જો તપાસ દરમ્યાન મળી
આવશે તો તે જપ્ત કરી તેની યાદી તૈયાર કરશે.
તેમાું જો શાસ્ત્રો, હબથયાર, કે ફી રવ્યો અુંતેવાસી પાસેથી મળી આવશે તો તેની તપાસ કરવામાું
આવશે કે સુંસ્થામાું આ વસ્તઓ/પદાથોકે વી રીતે આવ્યા અને તેને માટે જવાિદાર વ્યબક્ત કોણ છે .
આવા પ્રબતિુંબધત પદાથો સુંિુંધે પોલીસ ને પણ જાણ કરશે.
ઉપરના બસવાય િાકીના મળી આવેલા પ્રબતિુંબધત પદાથોનો સુંસ્થાના કમમચારીઓ પૈકી ઓછામાું
ઓછા ત્રણ કમમચારીઓની હાજરીમાું તરત જ નાશ કરવામાું આવશે અને તે અુંિેનો અહેવાલ મબહલા
અને િાળ બવકાસ કમીશનરને મોકલવામાું આવશે. પદાથો નાશ કાયમ અુંિેનું રોજકામ કરી તેમાું
પદાથમનું નામ, વણમન અને જથથા નોુંધીને તે રેકોડમ પર રાખવામાું આવશે.

૨૨.

કમગચારીઓની હશસ્ત:સુંસ્થાનાતમામ કમમચારીિણ સરકારશ્રીના બશસ્ત અને વર્ત્ુંકના બનયમોને આધીન રહેશે તેમજ
િજરાત બસબવલ સબવમસ રૂલ્સના સુંિબધત બનયમોને આધીન રહેશ.ે ફરજમાું િેદરકારી, બનયમોનો કે
હકમોનો ભુંિ વિેર ે િાિતોને િુંભીરતાથી લેવામાું આવશે અને તે માિે બશસ્તભુંિના કડક

પિલાભરવામાું આવશે/ અથવા તે માટે કબમશ્નર, મબહલા અને િાળ બવકાસને બશસ્તભુંિ કરનાર
કમમચારી સામે પિલા િરવા ભલામણ કરવામાું આવશે.
સુંસ્થાના કોઈપણ કમમચારી સુંસ્થામાું ક્યારેય પણ પબરબશષ્ટ્-૫માું દશામવવામાું આવેલ પ્રબતિુંબધત
વસ્તઓ કે તે પૈકી એકાદ વસ્ત પણ લાવશે નબહ. સુંસ્થાના કોઈપણ કમમચારી કે ફી કે વ્યસનમક્ત પદાથમ
જેમ કે દારુ,િીડી,બસિારેટ, તમાક વિેર ે અથવા કે ફી પદાથો પણ સુંસ્થામાું લાવશે નબહ. પછી ભલે તે
ફરજ પર હોય કે ન પણ હય. તેઓ કોઈ વ્યસનમક્ત પદાથમ કે કે ફી પદાથમની અસર હેતલ સુંસ્થામાું
ફરજ પર હાજર થશે નબહ.
સુંસ્થાના કોઈપણ કમમચારી કોઈપણ ચીજવસ્ત કોઈ કમમચારીને વેચાણથી આપશે નબહ;
અથવાઅુંતેવાસી સાથે કોઈપણ ચીજવસ્તનો સોદો કરશે નબહ.
સુંસ્થાના કોઈપણ કમમચારી સુંસ્થામાું કોઈ િાળ, અપશબ્દ કે હલકી ભાષાનો પ્રયોિ કરશે નબહ
અથવા કોઈ પણ યોગ્ય કે અસુંિુંધ બવષય પર વાતચીત કે પ્રલાપ કરશે નબહ; તેમજ અશ્લીલ સાબહત્ય કે
અશ્લીલસામગ્રી સુંસ્થાના મકાનમાું કે પબરસરમાુંવાુંચશે/જોશે/ચચમશે નબહ.
૨૩.

કમગચારીનું ક્ષમતા હનમાગણ:દર વષે ઓછામાું ઓછા એવા ત્રણ બદવસ અનામત રાખવા જે દરમ્યાન કબમશનર કચેરીના વબરષ્ટ્
અબધકારીઓ, સમાજ સરક્ષા ખાતાના વબરષ્ટ્ અબધકારીઓ, અગ્રણી મનોવૈજ્ઞાબનકો અને
મનોબચબકત્સકો, સમાજકાયમની પ્રબતબષ્ઠત તાલીમી કોલેજના વબરષ્ઠ પ્રાધ્યાપકોને આમુંબત્રત કરીને
સુંસ્થાના કમમચારીઓને અબભમખતા તાલીમ આપવામાું આવે; જેથી તેમની ક્ષમતાનું બનમામણ થઇ શકે ,
અને તેઓ પોતાની ફરજો વધ સારી રીતે િજાવી શકે . મહદઅુંશે આવી િાિત એક બનયબમત
વ્યવહાર િની શકે , અને તેઓ પોતાની ફરજો વધ સારી રીતે િજાવી શકે . મહદું શે આવી િાિત એક
બનયબમત વ્યવહાર િની જવો જોઈએ. બવકલ્પે, અબધક્ષક સબહતના જદા જદા કમમચારીિણને રાષ્ટ્રીય કે
રાજ્ય કક્ષાની તાલીમી સુંસ્થાઓ અથવા સમાજકાયમની તાલીમ આપતી સુંસ્થાઓ દ્વારા પ્રયોજાતા
તાલીમવિોમાું તાલીમ લેવા માટે મોકલવા જોઈએ. બવભાિ કે ખાતું પોતે પણ ‘નીપસીડ’ નવી બદલ્હી કે
‘એનઆઈએસડી’ નવી બદલ્હીના સહયોિમાું આવી તાલીમ યોજી શકે .
ટૂું કમાું તાલીમ, અબભમખતા અને બિહારના બવશ્વ સાથેનો પબરચય- આિાિતો સુંસ્થાના અબધક્ષક
અને કમમચારીિણને સલભ િનાવવા જોઈએ જેથી તેઓ પોતાના કાયો અુંને ફરજોમાું રહેલી
િારીકારીઓને િરાિર સમજી શકે અને સમપમણભાવથી સુંસ્થાના અુંતેવાસીઓના કલ્યાણ માટે કામે
લાિી જાય. ખાતું પોતે પણ તજજ્ઞોની સાથે પરામશમમાું રહી આવો હેતપૂણમ તાલીમનો કાયમિમ યોજી
શકે .

૨૪.

સંસ્થામાં હનભાિિાના થતા પત્રકો:સુંસ્થામાું, અન્ય સહીત નીચેના પત્રકો બનભાવવાના રહેશ:ે
(૧) અુંતેવાસીઓના પ્રવેશનું અને છટા કરવાનું રજીસ્ટર
(૨) અુંતેવાસીઓનું હાજરીપત્રક
(૩) કમમચારીઓનુંહાજરી પત્રક
(૪) દરેક અુંતેવાસીની વ્યબક્તિત કે સફાઈલ
(૫) કે શિક

(૬) ખાદ્યસામગ્રીનું તથા અન્ય સામગ્રીનું સ્ટોક રજીસ્ટર
(૭) ખાદ્યસામગ્રીનું તથા અન્ય સામગ્રીનું સ્ટોક રજીસ્ટર
(૮) ડેડસ્ટોક રજીસ્ટર
(૯) પસ્તકોનું રજીસ્ટર
(૧૦) વ્યવસ્થાપકસબમબતની કાયમવાહીની નોુંધિક
(૧૧) અુંતેવાસીઓની અુંિત ચીજવસ્તઓનું નોુંધ રજીસ્ટર
(૧૨) મલાકાતીઓનું નોુંધિક
(૧૩) અુંતેવાસીઓનું લગ્ન રજીસ્ટર
આ ઉપરાુંત નાણાકીય બનયમો અુંતિમત જાળવવાના તમામ રજીસ્ટરો, રેકડમ , પત્રકો અને ફાઈલો પણ
વ્યવબસ્થત રીતે બનભાવવાના રહેશ.ે
આ યાદી માત્ર નમૂનારૂપ છે . કબમશ્નરશ્રી પણ પબરપત્ર જારી કરીને અન્ય જે કઈ ઉપયોિી જણાય
તેવા રજીસ્ટરો, પત્રકો કે રેકડમ બનભાવવા માટે સચના આપી શકશે.
૨૫.

અહધક્ષકની ફરજો, કાયો અને જિાબદારી:સુંસ્થામાું અબધક્ષક સુંસ્થાના વડા હોવાને નાતે સુંસ્થાના સમગ્ર વહીવટ, વ્યવસ્થાપન અને કાયમદક્ષ
સુંચાલન માટે જવાિદાર છે . જીલ્લા કક્ષાએ તેઓ દહેજ પ્રબતિુંધક સહરક્ષણ અબધકારી ને જવાિદાર
છે તો રાજ્ય કક્ષાએ તેઓ કબમશનર, મબહલા અને િાળ બવકાસને જવાિદાર છે . સુંસ્થાના સચારુ
સુંચાલન માટે અબધક્ષક કે ટલાક બનયમો લાિ કરશે.
(૧) તેઓ સુંસ્થાના તમામ કમમચારીિણના કામકાજ ઉપર ઝીણવટભરી નજર રાખશે, તેમને યોગ્ય
માિમદશમન પૂરુું પાડશે. અને ક્યાુંક ફરજ પ્રત્યે તેમની િુંભીર િેદરકારી માલમ પડશે તો યોગ્ય તે બશસ્ત
બવષયક પિલા લેશે અને જરૂર જણાશે તો તેમની સાથે બશસ્ત ભુંિના યોગ્ય તે પિલા લેવાની
ભલામણ સાથે કબમશનરને અહેવાલ મોકલશે.
(૨) સુંસ્થાના સચારુ સુંચાલન, સ્વચ્છતા, શૈક્ષબણક અને વ્યસાબયક તાલીમ બવષયક પ્રવૃબિ અને
અુંતેવાસીઓના પન:સ્થાપન માટે તે જવાિદાર છે . અુંતેવાસીઓનું આરોગ્ય અને સ્વાસ્થય તેમની
પ્રાથબમક ફરજમાું આવે છે . વખતોવખત િેઓ સુંસ્થાના રસોડાની મલાકાત લઇ એસબનબિત કરશે કે
અુંતેવાસીઓને સુંપૂણમ અને પોષક આહારના ધોરણમાું દશામવ્ યા પ્રમાણે ખોરાક મળી રહે છે .
અુંતેવાબસઓને તેમના અબધકાર રૂપે પૂરતા પ્રમાણમાું અને િણવિાયક્ત ખોરાક મળશે તે િાિત
તેઓ સબનબિત કરશે.
(૩) સુંસ્થાની પારદશમકતા માટે બજલ્લા વ્યવસ્થાપક સબમતીના િુંધારણન લીસ્ટ, જમવાન મેન, દૈ બનક રુબટન
તેમજ ફબરયાદ નમ્િર:દહેજ પ્રબતિન્ધક સહરક્ષણ અબધકારીનો દે ખાય તે રીતે મકવાના રહેશે
(૪) સુંસ્થાના નાણા-વ્યવહાર માટે તે જવાિદાર છે અને તે સબનબિત કરશે કે તમામ નાણાકીય રેકડમ કે શિક, લેજર, રજીસ્ટરો યોગ્ય રીતે બનભાવાય છે . ઉપરાુંત સમયાન્તરે મોકલવાના થતા પત્રકો અને
માબહતી, નાણાકીય બનયમોમાું સૂચવ્યા અનસાર મોકલાય તે િાિત પણ તેઓ સબનબિત કરશે.

(૫) તેઓ બનયબમત કમમચારીિણની િેઠક િોલાવશે, દરેક કમમચારીના કાયમની સમાલોચના કરશે, તેમને
સુંસ્થા પ્રત્યે તથા અુંતેવાસીઓ પ્રત્યેની તેમની ફરજ અને જવાિદારીથી વાકે ફ કરશે. તે ખ્યાલ રાખશે
કે સુંસ્થાના કમમચારીઓ વચ્ચે સમેળભયામ સુંિુંધો પ્રવતે છે .ખાસ કરીને અુંતેવાસીઓ પ્રત્યે તેમજ
સામાન્યતઃ સુંસ્થા પ્રત્યેની કમમચારીઓની ફરજ પ્રત્યે સભાનતા કે ળવવા માટે કમમચારીઓને સસજ્જ
કરવાનું તેમને માટે અગ્રતાિમે આવે છે . કમમચારીઓના વતમનને તેમને એવી રીતે ઓપ આપવાનો છે કે
દરેક કમમચારી સુંસ્થામાું પોતાની ભૂબમકા યોગ્ય પબરપેક્ષ્યમાું સમજીને જવાિદાર કમમચારી તરીકે ટીમમેમ્ િર તારીકે કાયમ િજાવે. આમ સુંસ્થામાું ‘ટીમ-બિલ્ડીુંિ’ ની મહત્વની જવાિદારી સુંસ્થાના અબધક્ષકે
બનભાવવાની છે .
(૬) તેઓ સુંસ્થામાું કટું િ જેવું અને પ્રોત્સાહક વાતાવરણ સુંસ્થામાું ઉભું કરશે જેમાું પ્રેમ, લાિણી અને
અુંતેવાસી અતેની બનસ્િત કે ન્રસ્થાને હશે. સુંસ્થામાું દરેક કમમચારી તે બદશામાું કાયમરત િને તે માટે ના
તેમના પ્રયર્ત્ો હશે.
(૭) સુંસ્થાનો બનત્યિમ િરાિર જળવાઈ રહે તેનું તેઓ ધ્યાન રાખશે. તેઓ કે સુંસ્થામાું કોઈ અુંતેવાસી
આળસ કે બનબરિય ન િની. તે સોને લાભદાયી રીતે પ્રવૃત રાખવાનું કાયમ કરશે.
(૮) તેઓ સુંસ્થાના અકસ્માત કે આિની સામેના ઉપાયો તેમજ આપબતકાલીન વ્યવસ્થાપનના પિલા
સુંસ્થામાું ઉપલબ્ધ કરાવશે.
(૯) તેઓ અુંતેવાસીઓની કે સફાઈલ યોગ્ય પ્રકારે બનભાવાય તેનું ધ્યાન રાખશે અને પ્રોિેશન ઓબફસરને
માિમદશમન આપીને તે કાયમ હેતપૂણમ રીતે જળવાય તે જોશે.
(૧૦) કાયમદક્ષ સુંસ્થા સુંચાલન માટે તેઓ તમામ રેકડમ , રજીસ્ટરો અને ફાઈલો બનભાવશે.
(૧૧) સુંિબધત સરકારી અબધકારીઓ, બિન-સરકારી સુંિઠનો વિેર ે સાથેતેઓ સમેળભયામ સુંિુંધો સુંસ્થાની
પ્રિબતના બહતમાું બનભાવશે. ઉપરાુંત તેઓ સમાજમાું અને સમદાયમાું તુંદરસ્ત જાહેર સુંપકો(PR)
બનભાવશે; જેથી અુંતેવાસીઓની બશક્ષણ, તાલીમ અને પન: સ્થાપનામાું તે સૌનો સહયોિ મળી રહે.
(૧૨) મફત કાનૂની સહાય સુંસ્થા સાથે પણ તેઓ સચારુ સુંિધો બનભાવશે જેથી અુંતેવાસીઓના સુંિબધત
કોઈ કાનૂની િાિતે તેમને સહયોિ મળી રહે.
(૧૩) સુંસ્થાના અબધક્ષક માટે ની જવાિદારી પરા ૨૪ કલાકની છે . આથી જરૂરી છે કે અબધક્ષક સુંસ્થાના
મકાન કે પબરસરમાું તેમના માટે ના ક્વાટમ સમમાું જ રોકાય. ખાતે અબધક્ષક માટે તેમના હોદ્દાને અનરૂપ
રહેણાબકય આવાસની વ્યવસ્થા કરવી જોઈએ.
૨૬.

નાયબ અહધક્ષક/પ્રોબેશન ઓહફસર/કે સ િકગ રની ફરજો, કાયો અને જિાબદારીઓ:(૧) સુંસ્થાના નાયિ અબધક્ષક/ પ્રોિેશન ઓબફસર/ કે સ-વકમ ર એ સુંસ્થામાું અબધક્ષક પછીની િમના સુંવિમના
કમમચારી છે . એક તરફ તેઓ સુંસ્થાના અબધક્ષક પ્રત્યે વહીવટી કામિીરી માટે જવાિદાર છે તો િીજી
તરફ તેઓ સુંસ્થાના અુંતેવાસીઓ પ્રત્યે જવાિદાર છે .
(૨) સુંસ્થામાું અુંતેવાસીનો પ્રવેશ થાય ત્યારે તરત જ તેઓ અુંતેવાસીને મળી તેને સાુંત્ વના પાઠવીને તેમને
સાથે મૈત્રીભયું વતમન દાખવશે.
(૩) તેઓ તરતજ અુંતેવાસીની સામાબજક તપાસ શરૂ કરશે, અને તે માટે રૂિરૂ ચચામ કરશે.
અુંતેવાસીનીકથનીની નોુંધ કયામ િાદ અુંતેવાસીની સુંમબતથી અને તેની જાણ હેઠળ તેઓ અુંતેવાસીના

પબત/ ઘરના સભ્યોને પત્ર લખી તેમનું બનવેદન નોુંધાવવા માટે િોલાવશે. આનો હેત એ છે કે , સામે પક્ષે
તેઓ પણ પોતાની હકીકત રજ કરી શકે . જેથી અુંતેવાસીની સમસ્યાનું સ્વરૂપ સ્પષ્ટ્પણે િુંને
રબષ્ટ્કોણથી સમજી શકાય.
(૪) તે દરેક કમમચારીની વ્યબક્તિત કે સ ફાઈલતૈયાર કરશે અને તેમાું િબમક બવિતોની નોુંધ બવશ્લેષણ સાથે
મકશે.
(૫) જો અુંતેવાસી િીમાર હોય, બવકલાુંિ હોય, માનબસક રીતે પછાત હોય, મનોરોિી હોય કે સિભામ હોય તો
તેઓ ફાઈલમાું તેની નોુંધ કરશે અને તે અુંતેવાસીનો સુંસ્થાના તિીિી અબધકારીને અથવા
હોબસ્પટલમાું કે સ રીફર કરશે. જરૂર જણાય તો નાયિ અબધક્ષક/પ્રોિેશન ઓબફસર, સુંસ્થાના
અબધક્ષક, મનોવૈજ્ઞાબનક અથવા મનોરોિ બનરણાુંતની સાથે ચચામ કરશે.
(૬) તેઓ અબભમખતા બશબિરો, શૈક્ષબણક પ્રવૃબતઓ, વ્યવસાબયક તાલીમ પ્રવૃબતઓ વિેરમ
ે ાું ભાિ લેશ.ે
(૭) મબહલા અુંતેવાસી પોતાના પબરવાર સાથે સુંપકમ બવકસાવે તે માટે તેમને સહાય કરશે તેમજ કટું િના
સભ્યોને, પબતને કે સાસબરયાને પણ જરૂરી માિમદશમન અપાશે.
(૮) અુંતેવાસીના શ્રેષ્ઠ બહતમાું હોય તેવી તમામ કાયમવાહી કરશે.
(૯) તે કોઠાર-અનાજ અને ખાદ્ય સામગ્રીનો કોઠાર પણ બનભાવશે અને તેમાુંથી બનયબમત ખાધસામગ્રી ઇસ્ય
કરી તેની સ્લીપ રેકડમ પર રાખશે.
(૧૦) ઉપરાુંત તે જરૂબરયાતપૂવમક કપડા, બિસ્તર અને ટોઇલેટરીની આઈટમો બનયત ધોરણ અનસાર
અુંતેવાસીઓને ઇસ્ય કરશે.
(૧૧) તે રોજરોજની રસોઈ તપાસશે અને જરૂર પ્રમાણે રસોઈયાને માિમદશમન આપશે.
(૧૨) તે મનોરું જન પ્રવૃબતઓ / આનુંદપ્રમોદની પ્રવૃબતઓનું આયોજન કરશે અિર તેના ઉપર દે ખરેખ રાખશે
અને તેમાું ભાિ લેવા મબહલા અુંતેવાસીઓને પ્રેરણા કરશે.
(૧૩) તેઅબધક્ષક સાથે બનયબમત ધોરણે િેઠક યોજાશે અને મબહલા અુંતેવાસીઓની સમસ્યાઓના બવબવધ
મદ્દે તેમની સાથે ચચામ કરી; જે મદ્દા િુંભીર પ્રકારના હોય અને જય બનરાકરણ માટે એક કરતા વધ
વ્યબક્તઓએ મિજને કામે લિાડવું પડે તેમ હોય તેવા મદ્દા તેમના ધ્યાન પર મકાશે.
(૧૪) તે અબધક્ષકની જાણ અને માિમદશમન હેઠળ સ્વૈબચ્છક ક્ષેત્રે સુંિુંધો બનભાવશે જેથી અુંતેવાસીઓના
પન:સ્થાપનમાું તેમનો સહયોિ મળી શકે .
(૧૫) પ્રવાસ પયમટન કે મલાકાત સમયે, જો અબધક્ષક સચના આપશેતો તેઓ અુંતેવાસીઓની સાથે જોડાશે.
(૧૬) અન્ય જે કઈ કામિીરી તેમને સોુંપવામાું આવે તે.

પહરહશષ્ટ-૧
ખોરાક/ખાદ્યસામગ્રીનું ધોરણ
અ.ન.

ચીજવસ્ત

માથાદીઠ જથથો

૧.

ઘઉું, િાજરી, જવાર, રાિી, ચોખા

૨.

દાળ- કઠોળ

૧૫૦ ગ્રામ

૩.

ખાદ્ય તેલ

૫૦ ગ્રામ

૪.

ડું િળી

૨૫ ગ્રામ

૫.

મીઠું (આયોડીન યક્ત)

૨૫ ગ્રામ

૬.

હળદર

૫ ગ્રામ

૭.

ધાણાજીરુું

૫ ગ્રામ

૮.

સુંઠ

૫ ગ્રામ

૯.

લસણ

૫ ગ્રામ

૧૦.

આમચૂર પાવડર અથવા આુંિલી/કોકમ

૫ ગ્રામ

૧૧.

દૂ ધ(સવારના નાસ્તા વખતે)

૩૦૦ ગ્રામ

૧૨.

સકા મરચા

૫ ગ્રામ

૧૩.

પાુંદ ડાવાળા લીલા શાકભાજી

૧૫૦ ગ્રામ

પાુંદ ડા બવનાના લીલા શાકભાજી

૧૫૦ ગ્રામ

૮૦૦ ગ્રામ

(અઠવાબડયે ૧-૨ વાર િટાકા આપી શકાય)
૧૪.

દહીું/છાસ

૧૦૦ બમલીગ્રામ

૧૫.

િોળ

૫૦ ગ્રામ

૧૬.

ખાુંડ

૫૦ ગ્રામ

૧૭.

વેજીટે િલ ઓઈલ

૧૫ ગ્રામ

૧૮.

નાસ્તો (સોજી/પોુંવા/ચણા/મમરા/

૧૫૦ ગ્રામ

િપોરે- સીુંિદાણા વિેર ે કઈપણ
૧૯.

કાળામરી

૨૫ ગ્રામ

૨૦.

જીરુું

૨૫ગ્રામ

૨૧.

અડદદાળ

૨૫ગ્રામ

૨૨.

રાઈ

૫૦ગ્રામ

૨૩.

અજમો

૫૦ગ્રામ

િીમાર અુંતેવાસી માટે બવશેષ સામગ્રી
૨૪.

બ્રેડ/ બિસ્કીટ

મધ્યમ કક્ષાનું એક પેકેટ

૨૫.

દૂ ધ

૫૦૦ મીલીગ્રામ

૨૬.

ખીચડી

૨૫૦ ગ્રામ

વધારામાું
તહેવારના બદવસો દરમ્યાન
બનયત કરેલી મીઠાઈ(લાડ, શીરો, કું સાર)
અનેકઈક ફરસાણ હાુંડવો/ઢોકળા/ખમણ/ભજીયા
માત્ર રબવવારેસખડી/ચીકી

૧૦૦ગ્રામ

ખોરાકમાું વૈબવધ્ય:


તવેરદાળ અને મિની દાળ એકાુંતરે આપી શકાય. બશયાળાના બદવસોમાું અઠવાબડયે એકવાર અડદનીદાળ
કે ચણાની દાળ પણ િનાવી શકાય.



પાુંદ ડાવાળા શાકભાજીમાું કોિીજ, ફલાવર ઉપરાુંત મેથીની ભાજી, પાલકનીભાજી, તાુંદળજાનીભાજી કે
અન્ય ભાજી સ્થાબનક રીતે ઉપલબ્ધ હોય તે આપી શકાય. જો સુંસ્થામાું જ નાનકડો બકચન િાડમ ન હોય તો
સરિવો, મીઠો લીુંિડો, ભીુંડા, લીુંિ વિેર ે ઉિાડી શકાય; અને અુંતેવાસીઓને આપી શકાય. શક્ય હોય
ત્યાું સધી એકનું એક શાક ત્રીજા બદવસ સધી િનાવવું નબહ.
ઋતના ફળ – કે ળા, નારું િી, ચીક, સફરજન, કે રી, જમરૂખ(જામફળ), સીતાફળ વિેર ે રોજ એક આપી
શકાય.
સુંસ્થામાું અબધક્ષક, ભોજનમાું નાના મોટા ફે રફાર કરી શકે પરું ત જે ધારા ધોરણ સૂચવાયા છે તેમાું વધઘટ
થઇ જોઈએ નબહ અને સરકારી બતજોરી પર વધારે િોજો પડવો જોઈએ નબહ.

પહરહશષ્ટ-૨
ભોજનનું સમયપત્રક અને સામગ્રી


સવારનો નાસ્તો

૭-૦૦ થી ૮-૦૦

ચા/દૂ ધ, બિસ્કીટ, એક ફળ



િપોરનું ભોજન

૧૦-૩૦ થી ૧૨-૩૦

રોટલી/રોટલા, દાળ, ભાત,

(શાળાના સમય પર આધાબરત)

શાક, છાસ/દહીું



મધ્યાહન નાસ્તો

૨-૦૦ થી ૨-૩૦

ફણિાવેલા કઠોળ, પોવા,ઈડલી/
ઢોકળા/ઉપમા/કોપરાની કે
કોથમીરની ચટણી સાથે



સાુંજનું ભોજન

૬-૩૦ થી ૭-૩૦

ભાખરી/પરોઠા/રોટલી/
થેપલા/ઠે બ્રા/ખીચડી/ભાત
કઢી/દાળ/સલાડ
અઠવાબડયેએકાદવાર દાળઢોકળી,
સ્ટફ પરોઠાના પ્રયોિ કરી શકાય.



ભોજન વૈબવધ્ય માટે અવારનવાર જદી જદી આઈટમ િનાવવી, જેમકે ભાતને િદલે ખીચડી અથવા
રોટલીની જાિે ભાખરી. િપોરના નાસ્તા માટે તો ખિ જ વૈબવધ્યને અવકાશ છે . સાુંજના ભોજનમાું પણ
ઘઉુંની જ િનાવટમાું વૈબવધ્ય લાવી શકાય છે . બશયાળાની ઋતમાું રોટલીને િદલે િાજરીના રોટલા િનાવી
શકાય.



િહારથી ભોજન દાનમાું આવ્યું હોય ત્યારે ભોજનમાું આવશ્યક ફે રફાર કરી લેવો.

પહરહશષ્ટ-૩
કપડા – હબસ્તર માટે નું ધારાધોરણ
અ.ન.

બવિત

સુંખ્ યા

૧.

સાડી/બ્લાઉઝ/ચણીયા અથવા

પ્રવેશ વખતે ૨ જોડી અને

પુંજાિી સ્યટ અને ચન્ની

દર છ મહીને િીજી ૨ જોડી

બ્રેબસયર

પ્રવેશ સમયે િે નુંિ દરચાર મબહના

૨.

પછી િે નુંિ
૩.

પેન્ટી

પ્રવેશ સમયે િે નુંિ દરચાર મબહના
પછી િે નુંિ

૪.

સેબનટરી પેડ (યોગ્ય સાઈઝમાું)

મહીને િે પેકેટ

૫.

ટવાલ

પ્રવેશ વખતે એક, દર ત્રણ મહીને એક

૬.

િરમિુંડી/જાકીટ/સ્વેટર

૭.

િરમ શાલ

દર િે વષે એક

૮.

રાત્રી વસ્ત્ર/ મેક્સી

દરછ મહીને એક

દર િે વષે એક

બિસ્તર:
૧.

િાદલા(સતરાઉ/રૂ ભરેલા)

દર િે વષે એક

૨.

સતરાઉ ચાદર

પ્રવેશ વખતે િે પછી દર વરસે િેનુંિ

૩.

સતરાઉ શેતરું જી

પ્રવેશ વખતે એક પછી ત્રણ વરસે એક

૪.

ઓશીકું (રૂ ભરેલું)

પ્રવેશ વખતે એક પછી દર વરસે એક

૫.

ઓબશકાના કવર

પ્રવેશ વખતે એક પછી દર વરસે એક

૬.

ઓઢવાના ચોરસા/

પ્રવેશ વખતે એક પછી દરત્રણ વરસે એક

સતરાઉ બ્લેન્કે ટ અથવા રૂ ભરેલી રજાઈ
૭.

મચ્છરદાની

પ્રવેશ વખતે એક પછી દર વરસે એક

ટોઇલેટરી માટે ની સામગ્રી તથા અન્ય પ્રકીણમ સામગ્રી:
૧.

સ્લીપર

પ્રવેશ વખતે એકજોડી પછી છ મહીને એક

૨.

હાથરૂમાલ

પ્રવેશ વખતે િે પછી દર મહીને એક

૩.

કાુંસકો

દર છ મહીને એક

૪.

માથામાું નાખવાનું તેલ

૧૦૦ મીલીગ્રામ દર મહીને

(ખાસ કરીને કોપરેલ)
૫.

ટોઇલેટસાિ(હાથ ધોવા માટે )

દર મહીને એક

૬.

ટૂ થબ્રશ

દર ત્રણ મહીને એક

૭.

ટથપેસ્ટ/ટથ પાવડર

૧૦૦ ગ્રામની એક ટ્યિ અથવા
૧૦૦ ગ્રામનો એક ડાિો દર મહીને

૮.

શેમ્પ

૯.

હેર્ક્લીપ/ હેરિેન્ડ

૧૦.

ધોવાનો સાિ
બડટરજન્ટ સાિ/બડટરજન્ટ પાવડર

૧૦ મીલી* ૬ દર મહીને
દર ચાર મહીને િે
૧૨૫ ગ્રામની ૩ કે ક મહીને
અથવા ૩૦૦ ગ્રામ પાવડર મહીને

સુંસ્થાનાસફાઈ કમમચારીને આપવાની સામગ્રી:
૧.

સાવરણી

દર મહીને ૪ નુંિ

૨.

ઉભું ઝાડું

દર મહીને એક નુંિ

૩.

બફનાઈલ

૫૦૦ બમલીની વોટર દર અઠવાબડયે

૪.

પોતું મારવાનું Spin MOP

માત્ર રીફીલ દર મહીને િદલવી

પહરહશષ્ટ-૪
અંતેિાસીઓમાટે દૈ હનક પ્રહિયા
૫-૩૦

ઉત્થાન

૬-૦૦ થી ૬-૩૦

સમૂહ પ્રાથના/ યોિ/ કસરત

૬-૩૦ થી ૭-૦૦

અુંિત સાફ-સફાઈ

૭-૦૦ થી ૮-૦૦

ચા/દૂ ધ/નાસ્તો

૮-૦૦ થી ૯-૦૦

સ્નાનાબદ બિયા

૯-૦૦ થી ૧૦-૩૦

સુંસ્થાકીય પ્રવૃબતમાું જોડાવ.ું

૧૦-૩૦ થી ૧૧-૦૦

િપોરનું ભોજન

૧૧-૦૦ થી ૧૪-૦૦

શૈક્ષબણક/ વ્યવસાબયકતાલીમના વિમ

૧૪-૦૦ થી ૧૪-૩૦

રીસેસ/ િપોરનો નાસ્તો

૧૪-૩૦ થી૧૭-૩૦

શૈક્ષબણક/ વ્યવસાબયક તાલીમના વિમ

૧૭-૩૦ થી ૧૮-૩૦

રમતિમત/મનોરું જન/િૃહકાયમ/વાુંચન

૧૮-૩૦ થી ૧૯-૩૦

રાત્રી-ભોજન

૧૯-૩૦ થી ૨૦-૦૦

સાુંય પ્રાથના

૨૦-૦૦ થી ૨૧-૦૦

મનોરું જન, સુંિીત, િીત, ભજન,
વાતામ કથન, જૂ થ-બિયા

પહરહશષ્ટ-૫
સંસ્થામાં પ્રહતબંહધત ચીજિસ્તુઓની યાદી
(૧)

કે ફીરવ્યો/પદાથો/સાઈકોટર ોબપક પદાથો, દારુ, િાુંજો, ભાુંિ, અફીણ

(૨)

સ્ફોટક પદાથો, ઝે રી પદાથો, એસીડ, રસાયણો

(૩)

શાસ્ત્રો, હબથયારો, છરી-ચપ્પા, હબથયાર તરીકે વાપરી શકાય તેવી કોઈપણ સામગ્રી

(૪)

તમામ પ્રકારની અશ્લીલ સામગ્રી

(૫)

દોરી, દોરડું , ચેઈન

(૬)

વાુંસ, લાકડી, ઈુંટ, પત્થર

(૭)

તમાકનીતમામ આઈટમ-પાન મસાલા, િીડી, બસિરેટ, િટકા

(૮)

રાજ્ય સરકારે સામાન્ય કે ખાસ વટહકમથી જાહેર કરે તે અન્ય તમામ ચીજવસ્ત કે સામગ્રી

પહરહશષ્ટ-૬
ચીજિસ્તુઓ, નાણા, દાગીના, ઘર ેણા, અન્દ્ય મુલ્યિાન સામગ્રી જે તપાસ દરમ્યાન મળી આિી િોય તેની
હનકાલની કાયગપધ્ધહત
 પ્રવેશ સમયે અુંતેવાસી પાસેથી તપાસ દરમ્યાન જે કઈ નાણા, ચીજવસ્ત, દાિીના કે ઘરેણા, અન્ય મલ્યવાન
ચીજવસ્ત મળી આવી હોય તેને સલામત સ્થાને અબધક્ષક દ્વારા રાખવામાું આવશે.
 જયારે સુંિબધત અુંતેવાસીની અન્ય સુંસ્થામાું િદલી થાય ત્યારે તમામ નાણા, દર-દાિીના, મલ્યવાન સામગ્રી
વિેર ે જે તેના નામે હોય તે, તે અુંતેવાસીની સાથે જ તે સુંસ્થામાું મોકલી આપવી. રજીસ્ટરમાું તેમની સહી
કરાવવી, અને તેની ચોક્કસ યાદી યોગ્ય વણમન સાથે સામેલ રાખવી.
 જો મબહલા અુંતેવાસી સુંસ્થામાુંથી છૂટી થવાની હોય તો તમામ સામગ્રી-નાણા, મલ્યવાન ચીજવસ્ત, દરદાિીના તે અુંતેવાસીને પરત આપી દે વા; અને રજીસ્ટરમાું તે પરત મળવા િદલ અુંતેવાસીની સહી કરાવવી.
 જો કોઈ મબહલા અુંતેવાસીનું સુંસ્થામાું જ મૃત્ય થાય તો તેના નામે જમા રહેલા તમામ નાણા, દર-દાિીના,
મલ્યવાન ચીજવસ્ત તેના પબત/બપતા/વાલી – જે લાિ પડતું હોય તેને યોગ્ય ચકાસણી કાયમ િાદ પરત સોુંપી
દે વા. તેઓએઇન્ડેમ્નીટી િોન્ડપર લખાણ કરી આપવું પડશે. ઉપરાુંત તેમની પાસેથી, દરેક ચીજવસ્તની નામ,
વણમન, વજન વિેરન
ે ી ચોકસાઈભરી નોુંધ કરી તેમની પાસેથી રસીદ મેળવવી અને રેકડમ રાખવી.
 જો કોઈ દાવેદાર અુંતેવાસીના મૃત્ય પછી, છ મબહનાની અુંદર તે ચીજવસ્ત પર દાવો નોુંધાવવા ન આવેતો
તેના નામે જમા નાણા, દર દાિીના મલ્યવાન સામગ્રી, જે હોય તે, જીલ્લા કલેક્ટરશ્રીની સલાહ મેળવીને
સરકારશ્રીમાું જમા કરાવી દે વું.

પહરહશષ્ટ-૭
સંસ્થાઓ માટે કમગચારીગણ
(ક)

મબહલાઓ માટે નું રાજ્ય આશ્રયિૃહ –મહિમ ટોચમયામદા ૮૦ અુંતેવાસી

અ.ન.

જિા/સુંવિમ

પિારધોરણ

જિાની નોુંધ
સુંખ્ યા

૧.

અબધક્ષક વિમ-૨

૯૩૦૦-૩૪૮૦૦ ગ્રેડ પે ૪૬૦૦

૧

૨.

કે સવકમ ર/ પ્રોિેશન ઓબફસર વિમ-૩

૫૨૦૦-૨૦૨૦૦ ગ્રેડ પે ૨૮૦૦

૧

૩.

િૃહ માતા

૧

૩.

કાઉન્સેલર

૧

૪.

જબનયર ર્ક્લાકમ વિમ-૩

૫૨૦૦-૨૦૨૦૦ ગ્રેડ પે ૧૯૦૦

૧

૭.

નસમ વિમ-૩

૫૨૦૦-૨૦૨૦૦ ગ્રેડ પે ૧૯૦૦

૧

૮.

આયા/કે રટે કર વિમ-૪

૪૪૪૦-૭૪૪૦ ગ્રેડ પે ૧૩૦૦

૨

૯.

રસોઈયા વિમ-૪

૪૪૪૦-૭૪૪૦ ગ્રેડ પે ૧૪૦૦

૧

૧૦.

પટાવાળા વિમ-૪

૪૪૪૦-૭૪૪૦ ગ્રેડ પે ૧૩૦૦

૧

૧૧.

વોચમેન/ચોકીદાર વિમ-૪

૪૪૪૦-૭૪૪૦ ગ્રેડ પે ૧૩૦૦

૨

૧૪.

પાટમ ટાઈમ મલાકાતી તિીિ/ VMO

૧૫.

પાટમ ટાઈમ મનોબચબકત્સક

૧૬.

પાટમ ટાઈમ મનોવૈજ્ઞાબનક

બવઝીટ દીઠ રૂ.૫૦૦
૪ મલાકાત
બવઝીટ દીઠ રૂ.૧૦૦૦
૨ મલાકાત
બવઝીટ દીઠ રૂ.૧૦૦૦
૨ મલાકાત

દર મહીને ઓછામા ઓછી
દર મહીને ઓછામા ઓછી
દર મહીને ઓછામા ઓછી

નોુંધ:
મલાકાતી તિીિ –VMO દર અઠવાબડયે ચોક્કસ બદવસે ચોક્કસ સમયે મલાકાત કરશે. જરૂર પ્રમાણે નસમ
અુંતેવાસીઓના કે સ રીફર કરશે.
શક્યત: મનોબચબકત્સક અને મનોવૈજ્ઞાબનક દર મહીને િેવાર એક સાથે જ મલાકાત લેશ;ે જેથી કે સ સુંિબધત
પરામશમન િુંનેની હાજરીમાું થઇ શકે .
(ખ)

નારી સુંરક્ષણ કે ન્ર

અ.ન.

જિા/સુંવિમ

પિારધોરણ

જિાની નોુંધ
સુંખ્ યા

૧.

અબધક્ષક વિમ-૩

૯૩૦૦-૩૪૮૦૦ ગ્રેડ પે ૪૪૦૦

૧

૨.

િૃહ માતા

૧

૩.

કાઉન્સેલર

૧

૪.

જબનયર ર્ક્લાકમ વિમ-૩

૫૨૦૦-૨૦૨૦૦ ગ્રેડ પે ૧૯૦૦

૧

૫.

રસોઈયા વિમ-૪

૪૪૪૦-૭૪૪૦ ગ્રેડ પે ૧૪૦૦

૧

૬.

પટાવાળા વિમ-૪

૭.

આયા/કે રટે કર વિમ-૪

૭.

વોચમેન/ચોકીદાર વિમ-૪

૯.

પાટમ ટાઈમ મલાકાતી તિીિ/ VMO

૪૪૪૦-૭૪૪૦ ગ્રેડ પે ૧૩૦૦

૧

૪૪૪૦-૭૪૪૦ ગ્રેડ પે ૧૩૦૦
૪૪૪૦-૭૪૪૦ ગ્રેડ પે ૧૩૦૦
બવઝીટ દીઠ રૂ.૫૦૦

૨
૨
દર મહીને ઓછામા ઓછી
૪ મલાકાત

નોુંધ:(૧) ડર ાયવરની એક પરા સમયની જિા (૫૨૦૦-૨૦૨૦૦ ગ્રેડ પે ૧૯૦૦)ની નારીસુંરક્ષણ કે ન્ર, ભરૂચ માટે મુંજર કરવાની
રહેશ.ે ત્યાું વાહન છે અને હાલ ડર ાયવરની જિા મુંજર કરેલી છે .
(૨) નાના નિરોમાું મનોબચબકત્સકો/મનોવૈજ્ઞાબનકો ઉપલબ્ધ હોતા નથી; તેથી એવું સચન કરવામાું આવે છે કે તિીિી
અબભિમ હેઠળ, જો કોઈ મનોબચબકત્સકને રીફર કરવાનો થતો હોય તો, નજીકના શહેરના મનોબચબકત્સકને
કન્સલ્ટે શનના ધોરણે મલાકાત કરવી. આને માટે પૂરતા વાજિીકરણ સાથે, મબહલા અને િાળ બવકાસ
કબમશ્નરની પૂવમ મુંજરી મેળવી લેવી. સાથે તિીિી અહેવાલ સામેલ કરવો.
(૩)

સબમબત નક્કી કરે તે મજિ ઉદ્યોિ બશક્ષક, ભાષા બશક્ષક અને સીનીયર ટર ે ઈન્ડ બશક્ષક કું વજુંન્સ અથવા
આઉટસોસમથી લેવા

(૪) સબમબત નક્કી કરે તે મજિ સ્વીપર અને માળી આઉટસોસમથી લેવા

પહરહશષ્ટ-૮
તિે િારો અને રાષ્ટર ીય અગત્યના હદિસોની યાદી
૧.

મકરસુંિાુંબત

૧૪ જાન્યઆરી

૨.

પ્રજાસિાક બદન

૨૬ જાન્યઆરી

૩.

આુંતરરાષ્ટ્રીય મબહલા બદન

૪.

ડો. િાિા સાહેિ આુંિેડકર જન્મ જયુંતી

૧૪ એબપ્રલ

૫.

સ્વતુંત્ર બદન

૧૫ ઓિસ્ટ

૬.

મહાત્મા િાુંધી જયુંતી

૨ ઓક્ટોિર

૭.

રક્ષાિુંધન

શ્રાવણ સદ -૧૫

૮.

દશેરા

આસો સદ-૧૦

૯.

બદવાળી

આસો વાળ ૦))

૧૦.

નતનવષમ

કારતક સદ -૧

૧૧.

સરદાર પટે લ જન્મ જયુંતી

૧૨.

પુંબડત નહેરુ જન્મ જયુંતી

૧૪ નવેમ્ િર

૧૩.

નાતાલ

૨૫ ડીસેમ્ િર

૧૪.

રમઝાન ઈદ

જયારે પણ આવતી હોય

૧૫.

જન્માષ્ટ્મી

શ્રાવણ વદ-૮

૧૬.

રામનવમી

બચત્ર સદ-૯

૧૭.

હોળી

ફાિણ સદ-૧૫

૧૮.

ધૂળેટી

ફાિણ વદ-૧

૮ માચમ

૩૧ ઓક્ટોિર

આ િધા તહેવારો કે બદવસો પબવત્ર છે . તેથી સુંસ્થામાું તેની ઉજવણી યોગ્ય માહોલમાું સામાબજક/ સાુંસ્કૃ બતક
કાયમિમ સાથે કરવી. અુંતેવાસીઓને ઉજવણીમાું સબિય રીતે સામેલ રાખવા. તેમને આ પ્રત્યેક બદનનું મહત્વ
સમજાવવ.ું
આવા સપરમાું બદવસોએ અુંતેવાસીઓને રોજીું દા ખોરાક ઉપરાુંત લાડ/શીરો/કું સાર જેવું બમષ્ટ્ ભોજન અને
હાુંડવો/ઢોકળા/ભજીયા જેવું ફરસાણ પણ આપવું; જેની જોિવાઈ યોગ્ય સ્થળે પબરબશષ્ટ્-૧ માું કરેલ છે .

આવા બદવસોએ સ્થાબનક આિેવાનો/સામાબજક કાયમકરને આમુંત્રણ આપવું. સુંસ્થામાું આઓપલાવના
તોરણ, ફૂલ, રું િ વિેરથ
ે ી યોગ્ય સશોભન કરવું.
આવા બદવસોની ઉજવણી માટે અબધક્ષકને અુંતેવાસી દીઠ પ્રત્યેક બદને રૂ.૧૦૦/- ની મુંજરી આપવામાું આવી
છે , તેમાુંથી જરૂર પ્રમાણે અને જે- તે બદવસનું મહત્વ ધ્યાનમાું રાખીને ખચમ કરી શકાય.

સંસ્થાની અંતેિાસી કન્દ્યાના લગ્ન યોજિા બાબત માગગદહશગકા
ક્યારેક કોઈક યવાન મબહલા સુંસ્થામાું પ્રવેશ પ્રાપ્ત કરે છે અથવા િાળકો માટે ની રહેણાબકય સુંસ્થામાું રહેતી
અન્ય/બનરાધાર િાળાને ૧૮ વષમની ઉમરની પૂરી થતા િાળકોની સુંસ્થામાુંથી છૂટી કરી, મબહલાઓ માટે ની આ
સુંસ્થાઓમાું એટલે કે મબહલાઓ માટે ના રાજ્ય આશ્રયિૃહમાું અથવા નારી સુંરક્ષણ કે ન્રમાું મોકલવામાું આવે છે .
આવી કન્યાઓના પન:સ્થાપનના એક બવકલ્પ તરીકે આવી કન્યાનું સમાજમાું પન:સ્થાપન કરવા માટે તેના લગ્ન
કરાવવાનું નક્કી કરવામાું આવે છે ; અને ત્યારે સુંસ્થા માટે આવી કન્યાના લગ્ન િોઠવવાની જવાિદારી પણ આવી
પડે છે . તે સુંદભે નીચેની માિમદબશમકા જારી કરવામાું આવે છે :
 તે સ્ત્રી કું વારી કન્યા હોવી જોઈએ અથવા છૂટાછેડા લીધેલી મબહલા હોવી જોઈએ અને તે છૂટાછેડા કાયદે સર
રીતે મુંજર થયેલા હોવા જોઈએ.
 તેની ઉમર ૧૮ વષમ ઉપરની હોવી જોઈએ અને તેણે લેબખતમાું સુંમબત આપી હોવી જોઈએ કે તે અમક અમક
વ્યબક્ત સાથે લગ્ન કરવા તૈયાર છે . તેના દ્વારા આપવામાું આ સુંમબતપત્રકમાું તેણે સુંસ્થાના કમમચારી નબહ
અથવા સુંસ્થાની વ્યવસ્થાપક સબમબતના સભ્ય નબહ તેવી િે વ્યબક્તઓની હાજરીમાું સહી કરેલી હોવી
જોઈએ.
 સુંસ્થા ઉમેદવારો પાસેથી લગ્ન માટે ની અરજી મુંિાવી શકે અથવા પોતાની પાસે અિાઉથી આવેલી
અરજીઓમાુંથી આ કન્યાને યોગ્ય અને અનકળ આવે તેવા ઉમેદવાર શોધી કડવા જોઈએ. ઉમેદવારે
કરવાની અરજીનો નમનો સામેલ રાખવામાું આવેલ છે .
 જો ઉમેદવાર તરફથી અરજી આવ તો અબધક્ષકે તેની બવિતોની ચકાસણી કરાવવી જોઈએ; તેમજ સુંિબધત
જીલ્લાના જીલ્લા સમાજ સરક્ષા અબધકારી પાસેથી અબધકારી પાસેથી ઘર તપાસનો બવસ્તૃત અહેવાલ
મુંિાવવો જોઈએ. આવા અહેવાલમાું ઉમેદવારના કટું િની આબથમક બસ્થબત, કટું િમાું કલ સભ્યોની સખ્યા,
તેમના પારસ્પબરક સુંિુંધો, ઉમેદવાર સુંિબધત અિત્યની બવિતો/માબહતી વિેરન
ે ો સમાવેશ થવો જોઈએ.
તદપરાુંત ઉમેદવારને પણ જીલ્લા સમાજ સરક્ષા અબધકારીની કવ્હેરીએ અુંિત મલાકાત માટે િોલાવવા
જોઈએ; જે પ્રસુંિે સબમબતના િે સભ્યો, જે િે પૈકી એક મબહલા હોય તેને અથવા બવકલ્પે િે સામાબજક
કાયમકરોની િનેલી પેનલને હજાર રાખવા જોઈએ.
 સામાન્ય રીતે, કન્યા અને ઉમેદવાર વચ્ચે ઉમરનો િાળો ૮ વષમથી વધ ન હોવો જોઈએ. જોકે ખિ યોગ્ય
બકસ્સામાું, કબમશ્નર, મબહલા અને િાળ બવકાસ દસ વષમ સધીના તફાવતને મુંજરી આપી શકશે.
 ઉમેદવારે સક્ષમ સરકારી અબધકારીનું શારીબરક યોગ્યતાનું પ્રમાણપત્ર સામેલ કરવું જોઈએ.
 પસુંદિી સબમબત ઉમેદવારની આબથમક પબરબસ્થબતની િાિતમાું ઊુંડા ઉતારીને તપાસ કરશે, તે સ્થાયી નોકરી
કે પોતાનો વ્યવસાય ધરાવે છે કે નબહ તે જોશે, તેની સ્થાવર/જું િમ બમલકત બવષે માબહતી મેળવશે.
 ઉમેદવારે પોતાની અરજીમાું પોતાના ચાબરત્ર્ય અને વતમન તેમજ સમાજમાું સ્થાન અને દરજ્જા િાિતે િે
પ્રબતબષ્ઠત વ્યબક્તઓના પ્રમાણપત્રો મેળવીને સામેલ કરવાના રહેશ.ે
 જો ઉમેદવારે અિાઉ કરેલા લગ્નની પર્ત્ી હયાત હશે તો તેમની અરજી ધ્યાને લેવામાું આવશે નબહ.
 ઉમેદવારે કન્યાને નામે, બશડયલ િેન્કની અુંદર રૂબપયા પાુંચ હજારની દીપોબસત જમા કરાવવી પડશે. આ
ડીપોઝીટની રસીદ પાુંચ વરસ સધી, કન્યાની મનસફી પર કન્યા પાસે રહેશે અને જયારે તે વટાવવાની થશે
ત્યારે તે રકમ કન્યાની અુંિત બમલકત િણાશે. આ ઉપરાુંત ઉમેદવારે આશરે રૂબપયા ૨૫,૦૦૦/- સધીની
બકમતના સોના ચાુંદીના દાિીના સ્ત્રીધન તરીકે કન્યાને આપવાના રહેશ.ે
 સુંસ્થામાું કે સ ફાઈલ યોગ્ય રીતે જાળવેલ હોવી જોઈએ જેમાું કન્યા સુંિુંધી તેના પૂવમ ઇબતહાસથી શરુ કરી
લગ્ન સધીની તમામ બવિતો, તેને અુંિેનું રેકડમ વિેર ે સામેલ હોવા જોઈએ.
 અબધક્ષકે દર ત્રણ મહીને િૃહ મલાકાત લેવી જોઈએ અને ફોલોઅપ કવાયત હાથ ધરવી જોઈએ. પોતાના
તારણોની નોુંધ તેમને ફાઈલમાું કરવી.

 અબધક્ષક સુંસ્થામાું અન્તેવાસીઓમાું લગ્ન સુંિુંધી રજીસ્ટર પણ બનભાવશે અને તેમાું યોગ્ય તે જરૂરી કોલમો
િનાવવાના રહેશ.ે સુંસ્થામાુંથી લગ્ન થાય તેની દરેક કન્યાની લગ્નની નોુંધ આ રજીસ્ટરમાું થવી જોઈએ.
સુંસ્થાની કાુંય સાથેના લગ્ન માટે ના ઉમેદવારની અરજીમાું કઈ િાિતો સામેલ હોવી જોઈએ:
૧.

બનયત નમૂનાના ફોમમમાું અરજી- પાસપોટમ સૈજના િે ફોટોગ્રાફ સાથે

૨.

જન્મ તારીખનો દાખલો અથવા શાળા છોડ્નયાના પ્રમાણપત્રની નકલ

૩.

પોતાની તેમજ કટું િની વાબષમક આવકનું પ્રમાણપત્ર

૪.

ઉમેદવારના ચાબરત્ર્ય અને વતમન િાિતે ખાતરી આપતા િે પ્રબતબષ્ઠત વ્યબક્તઓના પ્રમાણપત્ર

૫.

સુંસ્થાની કન્યા સામે લગ્ન કરવા અુંિે પોતાની તેમજ કટું િના સભ્યોની સુંમબતનો પત્ર

૬.

જીલ્લા સમાજ સરક્ષા અબધકારીનો, સ્પષ્ટ્ અબભપ્રાય સાથેનો િૃહ તપાસ અહેવાલ

૭.

બસબવલ સજમન તરફથી શારીબરક યોગ્યતાનું પ્રમાણપત્ર

૮.

ઉમેદવારની સ્થાવર અને જું િમ બમલકત, િેંક િેલેન્સ, દર-દાિીના, બવમાની પોલીસી, િચત પ્રમાણપત્રો,
આધાર પરાવા સાથે જમીન કે મકાનની માબલકીની બવિતો

૯.

આધાર કાડમ ની ઝે રોક્ષ નકલ. સુંસ્થા તરફથી િાળાના લગ્નની મુંજરીની દરખાસ્ત કબમશ્નર, મબહલા અને
િાળ બવકાસને મોકલવામાું આવે ત્યારે ઉપરોક્ત િાિતો ઉપરાુંત નીચેના િીડાણ સામેલ રાખવા.

૧૦.

િાળાનો બવસ્તૃત કે સ બહસ્ટર ી

૧૧.

િાળાની ઉમરનો પરાવો –જન્મ તારીખનો દાખલો અથવા શાળાનું પ્રમાણપત્ર

૧૨.

િાળા તરફથી પોતે લગ્ન કરવા સુંમત છે તેવું લખાણ- િે પ્રબતબષ્ઠત સભ્યોની સાક્ષી સાથે

૧૩.

િાળામા કોઈ શારીબરક ખસતી હોય તો તે જણાવવી

૧૪.

િાળાનાું લગ્ન િાિતે વ્યવસ્થાપક સબમબતએ કરેલા ઠરાવની નકલ

૧૫.

િાળાના લગ્ન િાિતે વ્યવસ્થાપક સબમબતએ કરેલા ઠરાવની નકલ

રાજ્ય મહિલા આશ્રયગૃિ કે નારી સંરક્ષણ કે ન્દ્રની સંસ્થાની કન્દ્યા સાથે લગ્ન કરિા
ઈચ્છતા ઉમેદિાર ે ભરી મોકલિાનું પત્રક
પ્રબત,
કબમશ્નરશ્રી
મબહલા અને િાળ બવકાસ,
ડો.જીવરાજ મહેતા ભવન, િાુંધીનિર,
િજરાત રામજ્ય.
સાહેિશ્રી,
હું , આપના હસ્તકની _____________ ખાતે આવેલી સુંસ્થા ______________________________ ની કન્યા સાથે
લગ્ન કરવા ઈચ્છું છું . મારી બવિતો નીચે પ્રમાણે છે :
હું સોિુંદપૂવમક જાહેર કરુું ચ કે નીચે આપેલી તમામ બવિતો સત્ય છે અને આપના તફથી જરૂર જણાય તો તે
બવિતોના જરૂરી આધાર-પરાવા રજ કરવા હું િુંધ છે .
૧.

પૂરુું નામ ___________________________________________________________________

૨.

હાલનું પૂરપ
ે ૂરુું સરનામું (ફોન નુંિર/મોિાઈલ નુંિર સાથે)
__________________________________________________________________________

૩.

મૂળ વતન િામ _______________ તાલકો _______________ જીલ્લો ___________________

૪.

જ્ઞાબત: ____________________ પેટાજ્ઞાબત __________________ ધમમ ___________________

૫.

ઉમર પરા વષોમાું ______________ વષમ

૬.

વજન _______________ બક.ગ્રા.

૭.

કોઈ કદરતી ખોડ-ખાુંપણ કે ક્ષબત હોય તો

૮.

શૈક્ષબણક લાયકાત

જન્મ તારીખ_______________________
ઉુંચાઈ _____________ ફૂટ/ઇું ચ અથવા સે. મીટર

સામાબજક માબહતી:
૯.

લગ્ન કરેલ/ કું વારા/ બવધર/ છૂટાછેડા લીધે

૧૦.

જો લગ્ન કરેલ હોય તો, પ્રથમ પર્ત્ી હયાત છે ?

૧૧.

કોઈ સુંતાન હોય તો,

પત્ર __________ ઉમર વષમ _________
પત્રી __________ ઉમર વષમ _________

૧૨.

માતા-બપતા બવશેની માબહતી

હયાત હોય તો,

બપતા __________ ઉમર વષમ
માતા __________ ઉમર વષમ

૧૩.

ભાઈ-િહેનોની સુંખ્ યા અને ઉમર

૧૪.

તે પૈકી કે ટલા પબરણીત / કે ટલા કું વારા

૧૫.

જો માતા-બપતા કે ભાઈ-િેન મૃત્ય પામેલ હોય તો મૃત્ય સમયે ઉમર અને મૃત્યનું કારણ

૧૬.

કટું િનો પ્રકાર : સુંયક્ત/બવભક્ત

૧૭.

લગ્ન પછી કે વું કટું િ પસુંદ છે ? સુંયક્ત/ બવભક્ત

૧૮.

તમારી હાલની આવકમાુંથી તમે કે ટલા વ્યબક્તઓનુંભરણપોષણ કરી શકો?

૧૯.

તમારી પાસે માબલકીનું મકાન છે ? જો‘હા’ તો ક્યાું __________

૨૦.

તે મકાનની હાલની અુંદાજી કીમતરૂ. ___________

૨૧.

તમારી પાસે માબલકીની જમીન છે ?
જો હા તો ક્યાું?_____________ કે ટલી?________________ એકર/વીઘા/ચોરસ મીટર

૨૨.

જો‘હા’ તો બસુંચાઈયક્ત/ બસુંચાઈ બવનાની કે ટલી?

૨૩.

મકાન તેમજ જમીનમાુંથી થતી વાબષમક આવક રૂ._________________

૨૪.

તમારી માબલકીનું સોનું/ચાુંદી/દાિીના કે લિડી સ્વરૂપે છે ?
વજન: ગ્રામ_______________ સોનું

ચાુંદીગ્રામ________________

કીમત: રૂ.___________________

રૂ.______________________

૨૫.

તમારી માબલકીના શેર/િોન્ડ વિેર ે છે ? જો‘હા’ તો બવિત

૨૬.

તમારે માથે વ્યબક્તિત કે કટું િના નામે દે વું છે ?
જો‘હા’ તો કે ટલું? રૂબપયા__________________
િેન્કનું :_______________________________
સહકારી મુંડળીનું :________________________
શાહકારનું :_____________________________
સુંિુંધીઓનું:____________________________

વ્યવસાય :
૨૭.

તમે શું વ્યવસાય કરો છો?
ધુંધો રોજિાર/નોકરી. જો નોકરી કરતા હો તો કે ટલા સમયથી______________
સરકારી/ખાનિી

૨૮.

વાબષમક આવક રૂબપયા______________________

૨૯.

તમે આવકવેરો ભરો છો?

૩૦.

તમારીમાબલકીનું વાહન છે ?
સાયકલ/મોટરસાઈકલ કે સ્કટર કે િાઈક/ મોટર અને તેનો પ્રકાર

૩૧.

શું તમારે માટે જીવનવીમા પોલીસી છે ? પોલીસી નુંિર__________________
રકમ રૂ._____________________ પ્રીમીયમ વાબષમક રૂ._________________
કન્યા પસુંદિીના માપદું ડ:

૩૨.

કન્યાની પસુંદિી
ક.

અભ્યાસધોરણ/કક્ષા

ખ.

પસુંદિીની ઉમર

૩૩.

લગ્ન સુંિુંધમાું જ્ઞાબત/ જાતી/ ધમમમાું માનો છો?

૩૪.

તમારા માતાબપતા જ્ઞાબત/ જાતી/ ધમમમાુંમાનેછે?

૩૫.

સુંસ્થાની કન્યા સાથે લગ્ન કરવાના તમારા ઈરાદા સાથે તેઓ સુંમુંત છે ?

૩૬.

શું તેઓ સુંસ્થાની કન્યાને પોતાની ઘરની વહ તરીકે સ્વીકારશે?

૩૭.

તમે સુંસ્થાની કન્યા સાથે લગ્ન કરવા શા માટે ઈચ્છો છો?

સૂહચત લગ્ન માટે ની શરતો
(૧)

ઉમેદવારે રાષ્ટ્રીય િેન્કમાું કન્યાના નામે રૂ.૫૦૦૦/- ની પાુંચ વરસની મદતની બફક્સ ડીપોઝીટ જમા કરાવવી
પાડશે. જેની રસીદ કન્યા પાસે રહેશ.ે પાુંચ વષમને અુંતે, લગ્ન જીવનની બસ્થરતા ધ્યાનમાું લઈને તે કન્યાની
ઇચ્છા મજિ વટાવી શકાશે.

(૨)

ઉમેદવારે લગ્ન પ્રસુંિે કન્યાને ઓછામાું ઓછા ૧૦ ગ્રામ સોનાના અને ૧૦૦ ગ્રામ ચાુંદીના તેમજ પાુંચ જોડી
કપડા આપવાના રહેશ.ે

(૩)

લગ્નબવબધ અુંિેનો ખચમ ઉમેદવારે ભોિવાનો રહેશ.ે

સ્થળ:
તારીખ:

ઉમેદવારની સહી

ઉમેદિારના ચાહરત્ર્ય, ચાલચલગત અને િતગન સંબહધત બે પ્રહતહિત વ્યહિઓના
પ્રમાણપત્ર
પ્રમાણપત્ર
મબહલાઓ માટે ની સુંસ્થા ___________________________________________ માુંથીકન્યા સાથે લગ્ન કરવા
ઈચ્છાનાર

ઉમેદવાર

શ્રી

_____________________________________________________

સરનામું__________________________________________________________________________ અમારા પબરબચત છે . તેમને
ઉપરના ફોમમમાું ભરી મોકલેલી બવિતો અમે વાુંચી છે અને અમારી જાણ અને માબહતી મજિ તે હકીકતો સાચી છે .
ઉમેદવારનું ચાબરત્ર્ય સારુું છે અને તે સારી ચાલચલિત ધરાવે છે . સમદાયમાું તેના વાણી/વતમન સારા જણાય છે .
ભબવરયના જો તેના લગ્ન જીવનમાું કઈ સમસ્યા ઉભી થશે તો મધ્યસ્થી તરીકે સમાધાન માટે અમે િનતી
કોબશશ કરીશું.
(૧) સહી ______________________
પૂરપ
ે ૂરુું નામ ____________________________________________ વ્યવસાય__________________
પૂરુું સરનામું ______________________________________________________________________
(૨)સહી ______________________
પૂરપ
ે ૂરુું નામ ____________________________________________ વ્યવસાય__________________
પૂરુું સરનામું ______________________________________________________________________
નોુંધી લો:
(૧)

ઉમેદવારે દશામવેલી બવિતો ખાનિી રહેશ.ે

(૨)

સુંસ્થાના સિાવાળાઓ, ઉમેદવારેરજ કરેલી બવિતોનીચકાસણી કરી શકાશે અને તેમને તથા તેમના
કટું િીજનોએ ચકાસણીમાું પૂરો સહકાર આપવો પડશે.

(૩)

ઉમેદવાર અ લગ્ન માટે પસુંદ થશે કે નબહ તેની કોઈ ખાતરી સુંસ્થાના સિાવાળાઓ આપતા નથી તેમજ તેને
માટે ના કોઈ કારણો આપવા પણ તેઓ િુંધાયેલા નથી.

(૪)

ઉમેદવારો પોતાની તમામ હકીકતો પારદશી રીતે અને સારા વાુંચી શકાય તેવા અક્ષરોમાું રજ કરવાની રહેશ.ે

(૫)

પોતાની બવિતોના સમથમનમાું આવશ્યક પ્રમાણપત્રો કે દસ્તાવેજોની નકલી ઉપરાુંત ઉમેદવારે પોતાના
આધાકામદમની ઝે રોક્ષ નકલ પણ સાથે િીડવાની રહેશ.ે

