
 

                અર�પત્રક ન.ં :  

શ્રી કચ્છ� વીશા ઓશવાળ સ્થાનકવાસી �ન મહાજન – �ુબંઈ                                         

સચંા�લત : 

મા�શુ્રી  ઉમરબાઈ લાલ� વેલ� એન્કરવાલા આરોગ્યધામ   
              કાયાર્લય :                                                        સ્થળ : 

   શ્રી ક.વી.ઓ. સ્થાનકવાસી �ન મહાજનવાડ�           પ્લોટ ન.ં૫ -૬, ન્� ુ� ુગંારલી રોડ,  
    ૭૦/૮૦, ડો. �બેડકર રોડ,                    લોનાવલા,તા�કુો-માવલ, 
    વોલ્ટાસની સામે, ચ�ચપોકલી (ઈ)                         �લ્લો –�નૂા,(મહારાષ્ટ્ર)    
     �ુબંઈ – ૪૦૦૦૧૨                                  પીન કોડ ન.ં – ૪૧૦૪૦૧ 
     ફોન : ૨૩૭૨૧૦૮૪ / ૨૩૭૩૪૬૭૮                                             ફોન : STD CODE : ૦૨૧૧૪-૨૭૩૨૭૦ 
   કાયાર્લય સમય : ૧૧ થી ૫           STD CODE : ૦૨૧૧૪-૨૭૦૮૯૪ 
                          Email : kvosthanakwasi@gmail.com * Website : www.kvosjm.org 
                                                      જન સખં્યા મયાર્દા:   ૧૦ / ૮ 

Bank Name: Bank of India, Lalbaug, A/C No.: 018820110000253 IFSC Code : BKID0000188 

�જુ્ઞ મહાશયો, 

 જત �ુ ંનીચે સહ� કરનાર આથી ઉપરોક્ત આરોગ્યધામમા ં પાચં �મ,ચાર �મના બગંલાનો વપરાશ મેળવવા માટ� અર� ક�ંુ �.ં 

� માટ� નીચેની િવગતો �રુ� પા�ુ ં�.ં   

  

અરજદાર�ુ ંનામ :           ગામ :  
અરજદારની જ્ઞાિત :                 ધધંો / વ્યવસાય :  
 

રહ�ઠાણ�ુ ંસરના�ુ ં:  
 

 
  

          ફોન ન.ં :  
 

ધધંા�ુ ંસરના�ુ ં:  
 

 

  

          ફોન ન.ં : 
 

• આ સાથે અરજદાર� ર�શનકાડર્ની પહ�લા અને છેલ્લા પાનાની તથા આધારકાડર્ની ઝેરોક્ષ કોપી અને અરજદારના બ�ક ખાતાના ચેકની 

ઝેરોક્ષ આપવાની રહ�શે . 
• બ્લોક ક�ન્સલેશન ચા� : ૭ �દવસ પહ�લા �રુો ભાડો + ૧૮% GST, ૧૫ �દવસ ની �દર ભાડાના ૭૫% + ૧૮% GST, અને ૧૫   �દવસ પહ�લા ભાડાના 

૫૦% + ૧૮% GST લા� ુથશે.        

•  આ આરોગ્યધામનો લાભ અરજદાર ક� તેમના �ુ�ંુબીઓએ અગાઉ લીધો છે ?   હા    /ના  

   લાભ લીધો હોય તો છેલ્લો વપરાશ �ાર� લીધેલ હતો  
   બગંલો �ારથી જોઈએ છે .           ક�ટલી �દુ્ત માટ�          
   જો ત્યારથી નહ� મળ� શક� તો તા.     અથવા તા. :            
   માદંગીના ક� હવાફ�રના કારણે વપરાશ માટ� જોઈએ છે ?  

        (જો માદંગીના કારણે જોઈતો હોય તો હો�સ્પટલ અને ડોક્ટરના મેડ�કલ ર�પોટર્  જોડવા.)  
   આરોગ્યધામનો વપરાશ �ના માટ� જોઈતો હોય તેમ�ુ ંનામ :-  __________________________ 

    અરજદાર સાથેનો તેમનો સબંધં :-  __________________________ 

    તેમને છેલ્લી કઈ માંદગી હતી / છે. __________________________ 

    ક�ટલા સમયથી :- __________________________ 

    કયા ડોક્ટરની સારવાર  હ�ઠળ હતા/ છે. __________________________ 
 

  �ક�મત �|. ૧૦/- 

mailto:kvosthanakwasi@gmail.com
http://www.kvosjm.org/


 
                             મારા �ુ�ંુબમા ંનીચે �જુબ વ્ય�ક્તઓ છે. 

ન�ધ : �ુ�ંુબ એક જ રસોડ� જમતી વ્ય�ક્તઓ�ુ ં બને�ુ ં રહ�શે અને સામાન્યત: ર�શનકાડર્ હોય તો તેમા ં દશાર્વવામા ંઆવેલ વ્ય�ક્તઓ�ુ ં

ગણાશે. 
 ક્રમ    નામ       અરજદાર સાથે સબંધં    �મર   
૧. 
૨.  
૩. 
૪. 
૫. 
૬. 
૭. 
૮. 
૯. 
૧૦. 
   

  
 ઉપરોક્ત વ્ય�ક્તઓમાથંી બી� કોઈ વ્ય�ક્તની આરોગ્યધામમા ંબ્લોક મેળવવાની અર� ચા� ુનથી. 
ખાસ ન�ધ : -નોન મેમ્બરને �દવાળ�,�ક્રસમસ ઉના� તથા �ુલાઈ,ઓગસ્ટ માસ દરમ્યાન બ્લોક ક� બગંલા ફાળવવામા ંઆવ શે નહ� તેમજ 

સામાન્ય �દવસોએ ૧૫ �દવસ પહ�લાજ તેમને ફાળવી શકાશે. 
 આરોગ્યધામના ધરાધોરણો તથા િનયમો મે વાચં્યા છે અને તેને આધીન રહ�ને આ અર� ક�ંુ �.ં  આ િનયમો તથા એ સબંધંમા ં

બી� � િનયમો ન�� કરવામા ંઆવશે તે પાળવા �ુ ંઅને માર� સાથે રહ�વા આવનાર સવ� મ�ુંર રાખ�.ુ �ુ ંઅથવા માર� સાથે રહ�વા 

આવનાર કોઈપણ ચેપી રોગવાળા ક� અ�સ્થર મગજના નથી.  
 
તાર�ખ :   
             અરજદારની સહ�  
 
                                           (ઓફ�સે ભરવાની િવગતો ) 
 અર� મળ� તા: __________________    અર� મ�ુંર /નામ�ુંર તા: _________________ 

 બ્લોક ન.ં   _________________      આપ્યો તા.: _________  થી તા.: ___________   
 ડ�પોઝીટ રસીદ નબંર :  _________________    ર��ચઠ્ઠી નબંર : _________________   

 

 

 



 

શ્રી કચ્છ� વીશા ઓશવાળ સ્થાનકવાસી �ન મહાજન – �ુબંઈ. 
સચંા�લત : 

મા�શુ્રી  ઉમરબાઈ લાલ� વેલ� એન્કરવાલા આરોગ્યધામ 

- : વપરાશ માટ�ના િનયમો : - 
 

૧)   નીચેના િનયમોનો ભગં કરનારા અને િનયમો �જુબ નહ� વતર્નાર પાસેથી આરોગ્યધામના બગંલા તરત ખાલી કરાવવામા ંઆવશે. 

તથા ડ�પોઝીટની રકમ જપ્ત કરવામા ંઆવશે તેમજ બી�વાર આરોગ્યધામની જગ્યા વપરાશ માટ� આપવામા ંઆવશે નહ�. 

૨)  જનસખં્યા મયાર્દા બગંલા : ક.વી.ઓ. માટ� પાચં �મ (૧૦) ચાર �મ (૮)  અને નોન ક.વી.ઓ. માટ�  પાચં �મ (૮) ચાર �મ (૬) 

૩)   આરોગ્યધામની જગ્યા હવાફ�ર તથા આરામ માટ� , કામચલાઉ ધોરણે સસં્થાના િનયમોને આધીન વપરાશ માટ� આપવામા ંઆવે છે.  

૪)   ર�ચીઠ્ઠી મેળવનાર વ્ય�ક્તએ પોતાનો ફોટો ID Proof તેમજ રાશનકાડર્ની પહ�લા અને છેલ્લા પાનાની કોપી જગ્યાનો કબ્જો લેતી 

વખતે આપવાનો રહ�શે. ર�ચીઠ્ઠી મેળવનાર િસવાયના અન્ય �ુ�ંુબને જગ્યાનો કબ્જો અપાશે નહ� તેમ જ રહ�વા દ�વામા ંઆવશે 

નહ�. ગેરઉપયોગ કરનારની ર�ચીઠ્ઠી  ર�્ કરવામા ંઆવશે અને તેની ડ�પોઝીટ જપ્તકર� શકાશે.  

૫)   અર�પત્રકની સાથે િનયત કર�લી રકમ ડ�પોઝીટ તર�ક� આપવાની રહ�શે. અને અર� મ�ુંર થયેથી રહ�વા માટ�ના ચા�ની રકમ 

ભર� ર�ચીઠ્ઠી  મેળવવાની રહ�શે. અર� નામ�ૂંર કરવાના કારણો આપવામા ંઆવશે નહ�. 

૬)  આરોગ્યધામની જગ્યા ફકત શાકાહાર�ઓને જ વપરાશ માટ� મળશે. માસંાહાર-મધપાન-  �ુગાર, �ટુકા/તબંા�ુ િનષેધ છે.  

૭)  અરજદાર� અર�મા ં�રુ��રૂ� િવગતો લખવાની રહ�શે અ�રૂ� ક� ખોટ� િવગતોવાળા અર�પત્રક પર િવચારણા કરવામા ંઆવશે નહ�. 

  ૮)  �બમાર વ્ય�ક્ત રહ�વા આવનાર હોય તો તેની માદંગીની �રૂ� િવગતો તથા તબીબી પ્રમાણપત્ર સાથે આપવા�ુ ંરહ�શે. પરં� ુ ંમગજની          

અ�સ્થરતાવાળા ક� ક્ષય, કોલેરા તથા બી� ચપેી રોગોવાળા માણસોને રહ�વા દ�વામા ંઆવશે નહ�. 

૯)   બગંલાના વપરાશ માટ� મ�ુંર થયેલ તાર�ખથી િનયત કર�લ �દુતમા ંત્યા ંરહ�વા પહોચ� જવા�ુ ંરહ�શે. અન્યથા ર� �ચઠ� રદ્દ �બાતલ 

થયેલી ગણવામા ંઆવશે. આ ર� �ચઠ� બી�ના નામે ટ્રાન્સફર કર� શકાશે નહ�. 

૧૦)  વપરાશકાર� બગંલાનો કબ્જો લેતા પહ�લા આરોગ્યધામના મેનેજર પાસે જ�ર� ન�ધ કરાવવાની રહ�શે.  

૧૧)  અર�પત્રકમા ંજણાવેલા નામો ઉપરાતં તે જગ્યામા ંરહ�વા આવનાર નામ આ�દ િવગતો ફર�યાત ન�ધાવવાની રહ�શે.  

૧૨)  આરોગ્યધામની જગ્યાનો કાયદ�સરનો હ� તથા કબજો સસં્થાનોઅને તેના વતી સસં્થાના ટ્રસ્ટ�ઓનો તેમ જ અિધકાર�ઓનો રહ�શે. 

મજ�ૂર જગ્યા િનયત સમય રહ�વા માટ� અરજદારને ક� તેની સાથે રહ�વા આવનારને િનયમા�સુાર િનયત સમય માટ� રહ�ઠાણ તર�ક� 

આપવામા ંઆવે છે, તેથી તે જગ્યામા ંતેમના ભા�ુત તર�ક�ના ક� અન્ય કોઈપણ હ� પ્રાપ્ત થતા નથી અને તેવો કોઈપણ 

સજંોગોમા ંહ� દાવો તેઓ કર� શકશે નહ�. 

૧૩)  ર� �ચઠ� મળ� ગયા પછ� એ રદ્દ કરાવવાની હશે તો સસં્થાના િનયમ �જુબ કપાત કર�, બાક�ની રકમ પરત કરવામા ંઆવશે.  

૧૪)  આરોગ્યધામની જગ્યા � હ��ઓુ માટ� વપરાશ માટ� આપવામા ંઆવી છે તે િસવાય આ જગ્યાનો  ઉપયોગ ધધંાક�ય ક� અન્ય 

અમાન્ય, પ્રિતબિંધત, ગેરકા�નૂી ક� અસામા�ક હ��ઓુ માટ� નથી. 

૧૫)  કોઈપણ વ્ય�ક્ત બી�ઓના નામે અર� કર� આરોગ્ધામનો લાભ લેતો જણાશે અગર અગાઉથી �મના નામો ન ન�ધાવેલા હોય 

તેવી વ્ય�ક્તઓ કોઈપણ રહ�તી જણાશે તો તેમને તથા સાથે રહ�નાર સઘળાને તરત જ તે જગ્યા ખાલી કરાવવામા ંઆવશે. 

૧૬)  કોઈપણ કારણસર આરોગ્યધામના સચંાલકો તરફથી રહ�વા માટ� મળેલી જગ્યા ખાલી કર� આપવા�ુ ંજણાવવામા ંઆવતા તેણે તે 

જગ્યા �રંુત ખાલી કર� આપવાની રહ�શે. ખાલી કરવાના કારણો આપવા સચંાલકો બધંાયેલા નથી. 

૧૭)  બ્લોકનો કબ્જો લેતી વખતે સાથે આપવામા ંઆવતી દર�ક નાની-મોટ� વસ્�ઓુની યાદ�  રહ�વા આવનાર� કમર્ચાર�ની યાદ� સાથે 

જોઈ, તપાસી, મેળવી તથા ગણી લેવી. જગ્યા પાછ� આપતી વખતે તે બધી વસ્�ઓુ �રૂ��રૂ� અને �ળૂ હાલતમા ં�પુ્રત કરવાની 

રહ�શે.  

૧૮)  વપરાશ માટ� આપવામા ંઆવેલા બગંલામા ંતથા આરોગ્યધામના આખા સ�ૂંલમા ં�રૂતી સ્વચ્છતા રાખવી અને માલ – િમલકતની 

�રૂતી કાળ�થી �ણવણી કરવી, �ાયં ગદંક� ગેર-ઉપયોગ ક� કોઈ �ત�ુ ં�કુશાન કર�ુ ંનહ� ક� ઉપરથી કચરો નીચે ફ�ક્વો નહ�. 

જગ્યામા ં�ાયં ખીલા િવગેર� ખોડવા નહ� તથા આપેલી ચીજોનો �ુ�ુપયોગ કરવો નહ�.  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
૧૯)  વપરાશ માટ� આપવામા ંઆવેલ  ગાદલા નીચે કંતાન પાથરવા તથા ગાદલા, તક�યા વગેર� ખોલ ક� ઓછાડ વગર વાપરવા નહ�. 

તથા નાના બાળકો હોય તો ગાદલા ઉપર રબ્બર િવગેર� પાથર�ને વપરાશ કરવો. ગાદલા િવગેર� કોઈ પણ કારણે ખરાબ થશે તો 

તેને ધોલાઈ ખચર્ અને ફર�થી થનાર ભરાઈ ખચર્ િવગેર� લેવામા ંઆવશે.   

૨૦)  આરોગ્યધામની વસ્�ઓુ બહાર લઈ જવા દ�વામા ંઆવશે નહ�. 

૨૧)  આરોગ્યધામમા ંરહ�નારા ક� તેમને મળવા આવનારાઓ તરફથી અન્ય રહ�નારાઓને ત્રાસ�પ થાય તે�ુ ંવતર્ન, ગેરિશસ્ત ક� 

પ્રિતબિંધત પ્ર�િૃ�ઓ કરવી નહ�. 

૨૨)  પાણીનો નળ તથા િવજળ�નો વપરાશ જ�ર�યાત પ્રમાણે કરવો. બહાર જતી વખતે નળ તથા િવજળ�ના ંમેઈન સ્વીચ બધં કરવા.  

ર૩)  આરોગ્યધામના પર�સરમા ંસાયકલ ફ�રવવાની,ક્ર�ક�ટ તથા દડાની રમત રમવાની સખ્ત મનાઈ છે. 

૨૪)  કોઈપણ સા�હુ�ક કાયર્ક્રમ�ુ ંઆયોજન કરતા પહ�લા ંકાયાર્લયમાથંી સમંતી મેળવવી જ�ર� છે. 

૨૫)  આરોગ્યધામમા ંરહ�વા આવનાર પોતાના �હસાબે ને જોખમે આરોગ્યધામમા ંરહ�શે તેમની કોઈ ચીજ-વસ્�ઓુ �મુાઈ �ય ક� ચોરાઈ 

�ય ક� અન્ય કોઈપણ પ્રકાર� કંઈ �કુશાન ક� ઈ� થાય તો તેની જવાબદાર� સસં્થાની ક� તેના સચંાલકોની રહ�શે નહ�. 

ર૬)  આરોગ્યધામમા ંરહ�વા આવનારને આપવામા ંઆવેલી જગ્યા ક� સર-સમાન િશવાય આરોગ્યધામની બી� કોઈ જગ્યા ક� સર-

સામાનનો ઉપયાગે કર� શકશે નહ� 

 ૨૭)   આરોગ્યધામમા ં� પ્ર�િૃ� માટ� � િનયમો �કુરર કર�લ હશે તે�ુ ંયોગ્ય ર�તે કડક  પાલન કરવા�ુ ંરહ�શે. 

 ર૮)   આરોગ્યધામમા ંબપોરના ૧ થી ૪ તથા રાતે્ર ૧૦ થી સવારના ૬ વાગ્યા �ધુીનો સમય શાિંતનો સમય રહ�શે  અને તે સમય 

દરમ્યાન  રમત-ગમત, ર�ડ�યો ક� અન્ય કોઈ ર�તે પણ ઘ�ઘાટ, અવાજ કરવાની સખ્ત મનાઈ છે. 

ર૯)  આરોગ્યધામમા ંરહ�વા આવનાર વ્ય�ક્તને કોઈપણ �તના પ�-ુપખંીઓ સાથે લાવવા દ�વામા ંઆવશે નહ�. 

૩૦)  રહ�વા ક� મળવા આવનાર પોતાની સાથે મોટરકાર લાવેલ હશે તો અગાઉથી પરવાનગી લઈને તથા મોટરનબંર ન�ધાવીને મોટર 

રાખવા દ�વામા ંઆવશે. પાક�ગચા� :- (સસં્થાના િનયમોને આધીન લેવામા ંઆવશે.) 

3૧)  પોતાને વપરાશ માટ� મળેલ જગ્યાનો તથા આરોગ્યધામની અન્ય જગ્યાનો ઉ�ચત ર�તે, અન્ય કોઈને નડતર િવના ઉપયોગ કરવો, 

સમગ્ર મકાન, કમ્પાઉન્ડ, બગીચા િવગેર�મા ં�ાયં કોઈ �હ�રાત, લખાણ ક� કાગળ�યા લગાડવા નહ� ક� અન્ય કોઈ ર�તે �કુશાન 

પહ�ચાડ�ુ ંનહ�. તેમ કરતા સફાઈનો ક� કલરનો ખચર્ તે વ્ય�ક્તને આપવાનો રહ�શે. 

૩૨)  આરોગ્યધામના ટ્રસ્ટ�ઓ, અિધકાર�ઓ ક� અિધ�ૃત કમર્ચાર�ઓને  તપાસ માટ� બગંલામા ંપ્રવેશવાનો કોઈપણ સમયે હ� રહ�શે અને 

તેનો વપરાશકાર પ્રિતકાર કર� શકાશે નહ�. 

૩૩)  ટ�લીફોન વપરાશ / ઉપયોગ િનયમાિધન રહ�શે. 

૩૪)  આરોગ્યધામ �ગે કાઈંપણ ફ�રયાદ ક� તકરાર હોય તો મેનેજર ક� કમર્ચાર�ઓ સાથે વાદિવવાદ ન કરતા ંફર�યાદ પોથીમા ંફર�યાદ 

લખવી. કોઈપણ ફ�રયાદ ક� વરવાધંા �ગે  �સ્ટ�ઓ  / અિધકાર�ઓનો િનણર્ય આખર� અને બધંનકતાર્ રહ�શે. 

૩૫)  આરોગ્યધામના “બ્લોકનો કબ્જો સવારના ૯ થી સાજંના ૮ �ધુી મળશે વધારાના ગાદલા ક� સર-સામાન રાતના ૮વાગ્યા �ધુીજ 

આપવામા ંઆવશે. 

૩૬)   બ્લોક ક� અન્ય કોઈપણ ચીજ-વસ્�નુા વપરાશ માટ�ની �દુ્દત �રૂ� થયેલી અગર અન્ય જણાવેલ ક� ન જણાવેલ કારણોસર વપરાશ 

હ� રદ્દબાતલ કય�થી તેજ વખતે જગ્યાનો તથા મળેલ અન્ય તમામ સર-સામાનનો કબજો. �ળૂ હાલતમા-ં ટ્સ્ટ�ઓ, અિધકાર�ઓ, 

અિધ�ૃત કમર્ચાર�ઓને સ�પી દ�વાનો રહ�શે. જો તેમ કરવામા ંરહ�નાર િનષ્ફળ જશે તો. સ�ાની �એ યોગ્ય ર�તે કબ્જો લઈ લેવામા ં

આવશે. 

 ૩૭)  આરોગ્યધામના વપરાશ ચા�ની તથા અન્ય સર-સામાનના ચા�ની તથા અન્ય સેવાઓ માટ�ના ચા�ની રકમો. વખતોવખત  

સચંાલકો તરકથી ન�� કરવામા ંઆવશે અને તે ઉપયોગ કરનાર� ભરવાની રહ�શે. 

૩૮)   બગંલો ક� વપરાશ માટ� લીધેલી કોઈપણ ચીજ-વસ્�નેુ �કુશાન થ�ુ ંહશે ક� �ટૂ�ટ થઈ હશે ક� �મુ થયેલ હશે તો તે સસં્થાએ  

ન�� કર�લ ર�તે વપરાશકાર� ભરપાઈ કર� આપવાની રહ�શે તે પછ� જ ડ�પોઝીટની રકમ પરત કરવામા ંઆવશે. 

૩૯)   િનયમના ભગં માટ� અન્ય કારણસર બ્લોક ખાલી કરાવવા જતા ંસસં્થાને � �કુશાની ક� કાયર્વાહ�નો ખચર્ થયેલ હશે તે રહ�નાર� 

ભરપાઈ કર� આપવાનો રહ�શે. 

 

 

 

 



 

 

૪0)  � અર�પત્રક નામ�ૂંર કરવા ��ુ ંહશે અગર �મને આરોગ્યધામની �નુીટ વપરાશ માટ� િનયમા�સુાર નહ� આપવાનો હશે. તેમને 

શરત �કૂ�થી રહ�વાની મ�ુંર� અપાઈ ગઈ હશે તો ખબરપડતા પાછળથી તે રદ્દ કર� બ્લોક ખાલી કરાવવામા ંઆવશે. 

૪૧)  ઉપરોક્ત િનયમોમા ંફ�રફાર તથા નવા િનયમો કરવાનો મહાજનશ્રીને હકક રહ�શે અને તેના સવર્  િનયમો આરોગ્યધામનો લાભ 

લેનારને બધંનકતાર્ ગણાશે. 

૪૨) આરોગ્યધામમા ંરાતના ૧૧-૦૦ વાગ્યાથી સવારના ૫ વાગ્યા �ધુી કોઈને પ્રવેશ આપવામા ંઆવશે નહ�. 

૪૩)  ફ�ડબેક ફોમર્ ભરવા જ�ર� છે. 

૪૫)  આરોગ્યધામ આપવા માટ� સમયની ગણતર� સામાન્ય ર�તે નીચે �જુબ રહ�શે. 

      મ�હનોઃ૧લી તાર�ખથી ર૯/૩0 તાર�ખ 

          “દ� િનક: સવારના ૮.00 થી બી� �દવસે સવારના ૮.00 દરમ્યાનનો સમય. 

 ઉપરોક્ત િનયમો અમોએ વાચંેલ છે અને અમો તેના માટ� બધંાયેલા છ�એ. 

  તાર�ખ : ___________________                            અરજદારની સહ� ___________________ 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


