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િવકસિત �િત ક�યાણ ખા� ુ ં�જુરાત રા�ય, ગાધીનગર 

સા.શૈ.પ.વ.ના લેખકો, સા�હ�યકારો અને પી. એચ. ડ�. ધારકોને તેમના સા�હ�ય �કાશન માટ� 

નાણાક�ય સહાય મેળવવા માટ��ુ ંઅર�પ�ક. 

 
 

 
 
 

૧ સા�હ�યકાર/સશંોધક� ુનામ 

(અટક પહ�લા ંલખવી) 

:  

૨ �રુ���ંૂ સરના�ુ ં(ટ��લફોન નબંર સ�હત) :  

૩ �િત/પેટા �િતની િવગતો 

(�િત �માણપ�ની નકલ જોડવી) 

:  

૪ સા�હ�ય સ�ન ક�ટલા સમયથી કરો છો ? :  

૫ અ�યાર �ધુીમા ં�િસ� થયેલ 

સા�હ�ય �ગેની સ�ં��ત િવગતો (સાથે 

જોડવી) 

:  

૬ �કાિશત કરવાના સા�હ�યની 

િવગતો 

:  

૭ �કાશક� ુનામ અને સરના�ુ ં :  

૮ �કાશન પાછળ થનાર �દા�ત 

ખચ�ની િવગત 

:  

૯ �કાશન ક�ટલા સમયમા ં�ણૂ� થશે :  

૧૦ �કાશન કયાર� �િસ� થશે ? :  

 

� થળ 

 

: 

 

                                                        અરજદારની સહ� 

તાર�ખ :   

પાસ પોટ�  સાઇઝનો 

ફોટો તથા તેના 

ઉપર સહ� 
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સા.શૈ.પ.વ.ના લેખકો, સા�હ�યકારો અને પી. એચ. ડ�. ધારકોને તેમના સા�હ�યના �કાશન માટ� નાણાક�ય 

સહાય આપવા અગેના િનયમો 

    સરકાર�ીના સામા�જક �યાય અને અિધકાર�તા િવભાગના તાર�ખઃ ૧૮/૧/ર૦૦૩ના ઠરાવ �માકઃ 

સશપ/૧૦ર૦૦૧/ન.બા.-૩૦/અ-૧થી સા.શૈ.પ.વ.ના સા�હ�યકારો, સ�કો, સશંોધકો અને પી.એચ.ડ�. ધારકોને 

તેમના લખાણો �િસ� કરવા માટ� �. ૧૦,૦૦૦/- (અક� �િપયા દશ હ�ર �રુા) �ધુીની સહાય આપવાની 

યોજના અમલમા ં�કુવામા ંઆવેલ છે. વખતો વખત થયેલ �ધુારા અ�સુાર આ યોજના �ગેની સામા�ય 

શરતો નીચે �જુબ છે. 

૧ સામા�જક અને શૈ��ણક ર�તે પછાતવગ�ના સા�હ� યકારોને પછાતવગ�ની િવિવધ સમ� યાઓ ઉપરાતં 

અ� ય તમામ �કારના બાળ સા�હ� ય, હા� ય, સામા�જક �વા મૌ�લક લખાણો અને સા�હ�યના �કાશન 

માટ� સહાય મળવાપા� રહ�શે. 

૨ આ સહાય ક�વળ મૌ�લક લખાણો માટ� જ મળ� શકશે. અ�ય કોઇપણ અ�વુાદ માટ� સહાય મળ� 

શકશે નહ�. 

૩ શરતોઃ- 

(ક) સહાય માટ� પા� ઠર�લી હ�ત�ત માટ� વ�મુાં વ� ુ �. ૧૦,૦૦૦ (દશ હ�ર)ની મયા�દામા ં

હ�ત�તની પ૦૦ નકલોના ��્ુ ણ અગે કર�લા ખર�ખર ખચ�ના ૭પ ટકા સહાય આપવામા ં 

આવશે. પર� ુકોઇપણ �ક�સામા ંસહાયની રકમ �.૧૦,૦૦૦/- (અક� �િપયા દશ હ�ર �રુા)થી 

વધશે નહ� મ�ૂંર કરાયેલ સહાયની �િૃત �કાિશત કર� તેના ��્ુ ણ �ગેના વાઉચર િનયામક, 

િવકસતી �િત ક�યાણને ર�ૂ કય�થી સહાયની રકમ �કુવવાપા� થશે. 

(ખ) �ગટ કર�લી નકલોની સ�યા પ૦૦ કરતા ંઓછ� હોવી જોઇશે નહ�. 

(ગ) �ગટ �િૃતની ૧પ નકલો િવના��ૂયે િનયામક, િવકસતી �િત ક�યાણ, ગાધંીનગરને 

આપવાની રહ�શે. 

(ઘ) સામા�જક �યાય અને અિધકાર�તા િવભાગ, �જુરાત સરકારની નાણાક�ય સહાયથી �કાિશત 

ક�ુ�. એવી ઋણ �વીકારની પ�ં�ત �દરના ��ુય��ૃઠની પાછળ �પ�ટ ર�તે છપાવવાની રહ�શે. 

(ચ) �ગટ થતી �િૃતમા ંકોઇ �હ�રાત ક� કોઇ �કારનો વેપાર િવષયક સદં�શો લઇ શકાશે નહ�. 

 (છ) િનયામક, િવકસતી �િત ક�યાણની �વૂ� મ�ૂંર� િસવાય આ યોજના હ�ઠળ સહાય મ�ુંર 

કરવામા ંઆવી હોય તેવી હ�ત�તમા ંકોઇ �ધુારો કર� શકાશે નહ�. 

(જ) હ�ત�ત મ�ૂંર�ના �ુકમની તાર�ખથી એક વષ�મા ં�ગટ કરવાની રહ�શે. સમયમયા�દામાં �ગટ 

નહ� કરનારની સહાય આપોઆપ રદ થયેલી ગણાશે. િનયામક િવકસતી �િત ક�યાણને 

પોતાને એમ કર�ુ ંજ�ર� જણાય તો સહાય મ�ૂંર કરતા �ુકમ હ�ઠળ ઉપર જણાવેલી શરતો 

ઉપરાતં બી� શરતો�ુ ંપાલન કરવા�ુ ંઆવ�યક બનાવી શકાશે. 

(ઝ) હ�ત�તની જોડણી સરકાર મા�ય �જુરાત િવધાપીઠની સાથે જોડણીકોશ �માણે રાખવાની 

રહ�શે. 

(ટ) મળેલ સહાયની રકમ અ�ય કોઇ ખાનગી �કાશન ક� સ�ંથાને તબદ�લ કર� શકાશે નહ� તથા 

તે માટ�ની આિથ�ક સહાય અ�ય�ેથી મેળવી શકાશે નહ�. 
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:: એકરાર ના�ુ ં:: 

 

 

 આથી �ંુ ........................................................................................................ રહ� 

.....................................................................................................................�મર  

વષ�..... .................... લે�ખત બાહં�ધર� આ� ુ�ં ક� સરકાર�ીના તા.૧૮/૧/૨૦૦૩ના ઠરાવ 

�માકં: સશપ/ ૧૦૨૦૦૧/ ન.બા.૩૦/ અ-૧ થી અમલમા ં�કુવામા ંઆવેલ  સામા�જક અને 

શૈ��ણક ર�તે પછાત �િતના લેખકો, સા�હ�યકારો અને પી.એચ.ડ�. ઘારકોને તેમના 

સા�હ�યના �કાશન માટ� �.૧૦,૦૦૦/- �ધુીની સહાય આપવાની યોજના અ�વયે િનયત 

કરવામા ંઆવેલ તમામ શરતો મ� કાળ� �વૂ�ક વાચેંલ છે અને તે મને ક�લૂ મ�ુંર છે 

તથા તમામ શરતો પ�ર�ણૂ� કરવાની આથી ખાતર� આ�ુ ં�ં.  

 � હ�� ુમાટ� નાણંાક�ય સહાય મ�ુંર થઇ છે તે િસવાય અ�ય હ�� ુમાટ� તેનો ઉપયોગ 

નહ� કરવા બાહં�ધર� આ�ુ ં�ં જો અ�ય હ��ઓુ માટ� સહાયની રકમ વાપર�શ અથવા તે હ�� ુ

માટ� ઉપયોગ ન ક� તો નાણાક�ય સહાયની રકમ સરકાર ઠરાવે તે �યાજ સ�હત એક જ 

હ� તામા ંપરત ભરપાઇ કરવા આથી �ંુ બાહં�ધર� આ�ુ ં�ં.  

     

 

�થળ   :             અરજદારની સહ� 

તાર�ખ : 


