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ગજુરાત સરકાર 

        અનસુચૂિત જાતત કલ્ ાાણ 
       ગજુરાત રાજ્ા, ગાાંધીનગર 

      મહારાજા સાાજીરાવ ગાાકવાડ દચિત સાહહત્ ા ્રકકાનન ાજજના હઠળ  અન.ુજાતતના િેખકજ, સાહહત્ ાકારજ અને 
પી.એિ.ડી ધારકજને તેમના સાહહત્ ાના  ્રકકાનન મા ઠે નાણાાંકીા સહાા મે વવા મા ઠેન ુાં અરજી પત્રક 

(૧) અરજદારનુાં નામ (અેક પહઠિા િખવી) :- અરજદારનજ  
પાસપજ ટે 

સાઇઝનજ રાંગીન 
ફજેજ  

                        

(૨) અરજદારનુાં પરુઠપરુૂ સરનામુાં 
(ફજન નાં.મજબાઈિ નાંબર અવશ્ ા િખવજ.) 

:- 

(૩) અરજદારનુાં કાામી સરનામુાં. :- 
(૪) અરજદારની જાતત                         

(સક્ષમ અતધકારી પાસેથી મે વેિ અન.ુજાતતના 
જાતત ્રકમાણપત્રની ્રકમાચણત નકિ જજડવી.) 

:- 

(૫) સાહહત્ ા સ્જનનની ્રકવતત કઠેિા સમાથી કરજ ોજ. :-  

(૬) (અ) આ ાજજના હઠળ  ોેલ્ િા ૩ વર્ટમાાં સહાા 

     મે વવા અરજી કરઠિ હજા તજ તેની  
     તવગત 

:- 

 

 

 

 

ક્રમ વર્ટઃ કૃતતનુાં નામ 

૧   
૨   

૩   
 

 (બ) સહાા મ ેિ હજા તજ તેની તવગત  ક્રમ વર્ટઃ કૃતતનુાં નામ સહાાની રકમ રૂ!. 
૧    

૨    

૩    

(૭) કઠવા ્રકકારનુાં સાહહત્ ા ્રકતસ્ ધ કરવા માાંગજ ોજ ? 
તેની ટુાંકી તવગતજ 

    

નોંધઃ- આપ જે કૃતત/પસુ્ તક ્રકકાતનત કરવા માાંગતા 
હજા તેની હસ્ ત્રકત અરજી સાથે અુકુ 
મજકિવાની રહઠને. 

  

(૮) ક્યા ્રકકાનન દ્રારા ્રકતસ્ ધ કરવાના ોજ ? :-  
(૯) ્રકકાનન પાો  અંદાજે કઠેિજ ખિટ થનાર ોે. :-  
 
(૧૦)  

કૃતત/પસુ્ તક કઠેિા સમા સધુીમાાં ્રકતસ્ ધ થને. :-  

સ્ થ ઃ- 
તારીખઃ-                                                        
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                                                                                                        અરજદારની સહી/- 

મહારાજા સાાજીરાવ દચિત સાહહત્ ા ્રકકાનન સહાા ાજજના અ્ વાે અન.ુજાતતના િેખકજ, સાહહત્ ાકારજ અન ે
પી.એિ.ડી. ધારકજને તેમના સાહહત્ ાના ્રકકાનન મા ઠે નાણાાંકીા સહાા આપવા અંગેના તનામજ 

..............................................................................................................  
          સરકારશ્રીના સામાજજક ્ ાાા અને અતધકારીતા તવગાગના તા.૨૨/૫/૨૦૦૨ના ળરાવ ક્રમાાંકઃ એસસીડબલ્ ્ ુ ાં/૧૦૦૧/ 
ન.બા.૧૪/ગ, (૨) ળરાવ ક્રમાાંકઃ એસ.સી.ડબલ્ ્ ુ ાં./૧૦૦૧/ન.બા.૧૪/ગ, તા.૧૭/૭/૨૦૦૮ થી અનસુચૂિત જાતતના સાહહત્ ાકારજ, 
સ્જનકજ, સાંનજધકજ, અને પી.એિ.ડી  ધારકજને તેમના િખાણજ ્રકતસ્ધ કરવા મા ઠે રૂ!.૧૦,૦૦૦/- (રૂતપાા દન હજાર પરુા) સધુીની 
સહાા આપવાની ાજજના અમિમાાં મકુવામાાં આવેિ ોે. આ ાજજના અંગેની નરતજ નીિે મજુબ ોે. 
(૧)  અન.ુજાતતઓની તવતવધ સમસ્ ાાઓ સાંબ ાંતધત િખાણજ અને સાહહત્ ાના ્રકકાનન મા ઠે જ સહાા મ વા પાત્ર રહઠને. 
(૨) આ સહાા કઠવ  મજચિક િખાણજ મા ઠે જ મ ી નકને. અ્ ા કજઈપણ અનવુાદ મા ઠે કઠ અગા  કજઈપણ જ્ ાાએ ્રકતસ્ ધ 

થાેિ િખાણજના સાંકિન મા ઠે સહાા મ ી નકને નહી. 
(૩) નરતજઃ- 
(ક)  સહાા મા ઠે પાત્ર ળરઠિી હસ્ ત્રકત મા ઠે વુમુાાં વુ ુ રૂ!.૧૦,૦૦૦/- (રૂતપાા દન હજાર)ની માાટદામાાં હસ્ ત્રકતની ૫૦૦ 

નકિજના મદુ્રણ અંગે કરઠિા ખરઠખર ખિટના ૭૫ ેકા સહાા આપવામાાં આવને. પરાંત ુકજઈ પણ હકસ્ સામાાં સહાાની રકમ 
રૂ!.૧૦,૦૦૦/-( અંકઠ રૂતપાા દન હજાર) થી વધને નહી. માંજુર કરાાેિ સહાાની રકમમાાંથી કૃતત ્રકકાતનત કરી તેના મદુ્રણ 
અંગેના વા િર તનાામકશ્રી, અનસુચૂિત જાતત કલ્ ાાણને રજુ કરવાના રહઠને. 

(ખ) ્રકગે કરઠિી નકિજની સાંખ્ ાા ૫૦૦ કરતાાં ઓોી હજવી જજઈને નહી. 
(ગ) ્રકગે કૃતતની ૧૫ નકિજ તવના મલુ્ ાે તનાામકશ્રી, અનસુચૂિત જાતત કલ્ ાાણ ગાાંધીનગરની કિેરીમાાં જમા કરાવવાની 

રહઠને. 
(ઘ) ‘‘સામાજજક ્ ાાા અને અતધકારીતા તવગાગ, ગજુરાત સરકારની નાણાાંકીા સહાાથી ્રકકાનીત ક્ુટ‘‘તેવી ઋણ સ્ વીકારની 

પાંક્તત અંદરના મખુ પષૃ્ ળની પાો  સ્ પષ ્ે  રીતે ોપાવવાની રહઠને. 
(િ) ્રકગે થતી કૃતતમાાં કજઈ જાહઠરાત કઠ કજઈ ્રકકારનજ વેપાર તવર્ાક સાંદઠનજ િઇ નકાને નહી તેમજ કજઈ તવવાદ  ગજ થાા કઠ 

સરુૂચિનજ ગાંગ થાા તેવુાં કઠ સરકારઠ ્રકતતબાંતધત કાાટ હજા તેવા નબ્દજ ્રકાજજીત કરી નકાને નહી. 
(ો) આ ાજજના હઠળ  સહાા માંજુર કરવામાાં આવી હજા તેવી હસ્ ત્રકતમાાં તનાામકશ્રી,અનસુચૂિત જાતત કલ્ ાાણની પવૂટ મ ાંજુરી 

તસવાા કજઈ સધુારજ કરી નકાને નહી. 
(જ) હસ્ ત્રકત માંજુરીના ુુકમની તારીખથી એક વર્ટમાાં કૃતત/પસુ્ તક ્રકગે કરવાનુાં રહઠને. સમા માાટદામાાં કૃતત/પસુ્ તક ્રકગે 

નહી કરનારની સહાા આપજ આપ રદ થાેિી ગણાને. તનાામકશ્રી, અનસુચૂિત જાતત કલ્ ાાણને પજતાને એમ કરવુાં જરૂરી 
જણાા તજ સહાા માંજુર કરતા ુકુમ હઠળ   પર જણાવેિી નરતજ  પરાાંત બીજી નરતજનુાં પાિન કરવાનુાં આવશ્ ાક 
બનાવી નકને. 

(ઝ) હસ્ ત્રકતની જજડણી સરકાર મા્ ા ગજુરાત તવ્ાપીળની સાથટ જજડણી કજન ્રકમાણે રાખવાની રહઠને.  
(ે) મ ેિ સહાાની રકમ અ્ ા કજઈ ખાનગી ્રકકાનન કઠ સાંસ્ થાને તબહદિ કરી નકાને નહી તથા તે મા ઠેની આતથ ક સહાા 

અ્ ાત્રથી મે વી નકાને નહી. 
(ળ) પસુ્ તકના ્રકકાનન બાદ તેમાાંના િખાણ સાંબ ાંધે કજઈપણ તવવાદ કઠ કાનનૂી ્રક્જ  ગા થને તજ તેની સાંપણૂટ જવાબદારી 

િેખકની રહઠને. 
(ડ) આ ાજજના હઠળ  અગા  અનસુચૂિત જાતતના જે િેખકજ, સાહહત્ ાકારજ, સાંનજધકજ, સ્જનકજ, અને પી.એિ.ડી ધારકજને િાગ 

મ ેિ ોે તેઓને બીજીવાર આ ાજજનાનજ  િાગ મ વા પાત્ર નથી. 
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એકરાર નામ ુ

 

     આથી ુુ ાં શ્રી..............................................................................................મ.ુ.................................... 

તા...............................જજલ્ િજ.................................. .વર્ટ..............તે આથી િેચખત બાાંહઠધરી આપુાં છાં કઠ 

સરકારશ્રીના તારીખ.૨૨/૫/૨૦૦૨ના ળરાવ ક્રમાાંકઃ એસસીડબલ્ ્ ુ ાં/૧૦૦૧/ન.બા.૧૪/ગ, થી અમિમાાં મકુવામાાં 

આવેિ અનસુચૂિત જાતતના િેખકજ, સાહહત્ ાકારજ અને પી.એિ.ડી ધારકજને તેમના સાહહત્ ાના ્રકકાનન મા ઠે 

રૂ!.૧૦,૦૦૦/- સધુીની સહાા આપવાની મહારાજા સાાજીરાવ ગાાકવાડ દચિત સાહહત્ ા ્રકકાનન ાજજના અ્ વાે 

તનાત કરવામાાં આવેિ તમામ નરતજ મેં કા જી પવૂટક વાાંિેિ ોે. અને તે મને કબિુ માંજુર ોે તથા તમામ નરતજ 

પહરપણૂટ કરવાની આથી ુુ ાં ખાત્રી આપુાં છાં. તથા અમજને આ ાજજના હઠળ  સહાાની કજઇ રકમ આજહદન સધુી 

મ ેિ નથી તેની પણ ખાત્રી આપવામાાં આવે ોે.  

 

 

સ્ થ ઃ- 
તારીખઃ-                                                                                અરજદારની સહી/- 

  


