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 ગજુરાત શરકાર 

 

અનસુચૂિત જાતત કલ્યાણ 
ગજુરાત રાજય, ગાાંઘીનગર 

મષારાજા શયાજીરાળ ગાયકળાડ શાહષત્ય પ્રકાન યોજના ષઠેલ અન.ુજાતતના ેખકો, શાહષત્યકારો અને 
ી.એિ.ડી. ધારકોને તેમના શાહષત્યના પ્રકાન માટે નાણાાંકીય શષાય મેલળળા માટેનુાં અરજી ત્રક 

=====================================================================  
યજદાયનો 
ાવોર્ટ 
વાઇઝનો 

તાજેતયનો યંગીન 
પોર્ો 

 

(૧) અરજદારનુાં નામ (અટક ષેાાં ખળી)        :-  
(૨) અરજદારનુાં પરેુપરુૂ શરનામુાં    :- 
      (પોન નાં. મો. નાંફર અળશ્ય ખળો.)   :-  
(૩) અરજદારનુાં કાયમી શરનામુાં.     :-  
(૪)   અરજદારની જાતત     :-  
 (શક્ષમ અતધકારી ાશેથી મેલળે અન.ુજાતતના   

 જાતત પ્રમાણત્રની પ્રમાચણત નક જોડળી.) 
(૫) શાહષત્ય શર્જનની પ્રવતૃિ કેટા શમયથી કરો છો. 
(૬) (અ) આ યોજના ષઠેલ છેલ્ા ૩ ળવષમાાં શષાય :-  
            મેલળળા અરજી કરે ષોય તો તેની તળગત   

 

 

  
(ફ) શષાય મલે ષોય તો તેની તળગત    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ક્રમ ળવષ કુતતનુાં નામ 

૧   
૨   
૩   

ક્રમ ળવષ કુતતનુાં નામ શષાયની 
રકમ રૂા. 

૧    
૨    
૩    
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(૭) કેળા કેળા પ્રકારનુાં શાહષત્ય પ્રતશઘ્ઘ કરળા માાંગો છો ? 
 તેની ટુાંકી તળગતો     
નોંઘ :- આ૫ જે કુતત / પસુ્તક પ્રકાતત કરળા માાંગતા ષોય તેની  
 ષસ્તપ્રત અરજી શાથે અચકુ મોકળાની રષેે. 
(૮) કયા પ્રકાન ઘ્ળારા પ્રતશઘ્ઘ કરળાના છો ?  :- 
(૯) પ્રકાન ાછલ અંદાજે કેટો ખિષ થનાર છે.  :- 
(૧૦) કુતત / પ્રકાન કેટા શમય સઘુીમાાં પ્રતશઘ્ઘ થે. :-  
(૧૧) અરજદારનો ફેંક એકાઉન્ટ નાંફર   :- 
(૧૨) ફેંકનુાં નામ      :- 
(૧૩) ાખાનુાં નામ      :- 
(૧૪) ફેંકનો IFSC CODE નાંફર     :-  
(૧૫)  અરજદારનો આઘારકાડષ નાંફર    :-  
(૧૬) અરજદારનો ાનકાડષ નાંફર    :- 
અરજી શાથે નીિે મજુફના દાખા / આઘારની સ્ળપ્રમાચણત નકો રજુ કરળાની રષેે.  
(૧) જાતત અંગેના પ્રમાણ૫ત્રની નક  
(ર) રેનકાડષની નક 
(૩) ઉંમરનો પરુાળો  
(૪) ૈક્ષચણક ાયકાતના આઘારો  
(૫) ફેંક ાશબકુના પ્રથમ ાનાની નક  
(૬) આઘાર કાડષની નક 
(૭) ાનકાડષની નક 
(૮) કૃતતની ષસ્તપ્રતની નક  
 
સ્થલ :-  
તારીખ :-  
          અરજદારની શષી/-   
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મષારાજા શયાજીરાળ શાહષત્ય પ્રકાન શષાય યોજના અન્ળયે અનસુચૂિત જાતતના ેખકો, 
શાહષત્યકારો અને ી. એિ. ડી. ધારકોને તેમના શાહષત્યના પ્રકાન માટે નાણાાંકીય શષાય 
આળા અંગેના તનયમો 

 
વયકાયશ્રીના વાભાજજક ન્મામ ને ધધકાયીતા ધલબાગના તાયીખઃ ૧૯/૧૨/ય૦૦૧ના ઠયાલ 
ક્રભાકઃ એવવીડફલ્ય-ુ૧૦૦૧-ન.ફા.૧૪.ગ, વચિલારમ, ગાધંીનગયના ઠયાલથી નસુચૂિત 
જાધતના વાહશત્મકાયો વર્જકો, વળંોધકો ન ેી.એિ.ડી. ધાયકોને તેભના રખાણો પ્રધવદ્ધ કયલા 
ભારે્ રૂ. ૧૦,૦૦૦/- (કે રૂધમા દળ શજાય યુા) સધુીની વશામ અલાની મોજના ભરભા ં
મકુલાભા ંઅલેર છે. અ મોજના અંગેની વાભાન્મ ળયતો નીિ ેમજુફ છે. 

૧ નસુચૂિત જાધતના લગટની ધલધલધ વભસ્માઓ વફંધંધત રખાણો ને વાહશત્મના પ્રકાળન 
ભારે્ જ વશામ ભેલલાાત્ર યશળેે. 

૨ અ વશામ કેલ ભૌચરક રખાણો ભારે્ જ ભી ળકળે. ન્મ કોઆણ નદુાન ભારે્ વશામ 
ભી ળકળ ેનશીં. 

૩ રતોોઃ- 
(ક) વશામ ભારે્ ાત્ર ઠયેરી શસ્તપ્રત ભારે્ લધભુા ંલધ ુરૂા. ૧૦,૦૦૦ (અંકે રૂધમા દળ 

શજાય યુા)ની ભમાટદાભા ં શસ્તપ્રતની ૦૦ નકરોના મદુ્રણ અંગે કયેરા ખયેખય 
ખિટના ૭ ર્કા વશામ અલાભા ંઅલળે. યંત ુકોઆણ હકસ્વાભા ંવશામની યકભ 
રૂ. ૧૦,૦૦૦/- (અંકે રૂધમા દળ શજાય યુા)થી લધળે નશીં ભજૂંય કયામેર વશામની 
કૃધત પ્રકાધળત કયી તેના મદુ્રણ અંગેના લાઈિય ધનમાભકશ્રી, નસુચૂિત જાધત 
કલ્માણને યજૂ કમેથી વશામની યકભ ચકુલલાાત્ર થળે. 

(ખ) પ્રગર્ કયેરી નકરોની વખં્મા ૦૦ કયતા ંઓછી શોલી જોઆળે નશીં. 
(ગ) પ્રગર્ કૃધતની ૧ નકરો ધલનામલૂ્મ ે ધનમાભકશ્રી, નસુચૂિત જાધત કલ્માણ, 

ગાધંીનગયની કિેયીભા ંજભા કયાલલાની યશળેે. 
(ઘ) “વાભાજજક ન્મામ ને ધધકાયીતા ધલબાગ, ગજુયાત વયકાયની નાણાકંીમ વશામથી 

પ્રકાધળત કયુું.” એલી ઋણ સ્લીકાયની કં્તત અંદયના મખુ્મષૃ્ઠની ાછ સ્ષ્ર્ 
યીતે છાલલાની યશળેે. 

(િ) 
 
 
(છ)  
 
(જ) 

પ્રગર્ થતી કૃધતભા ંકોઆ જાશયેાત કે કોઆ પ્રકાયનો લેાય ધલમક વદેંળો રઆ ળકાળ ે
નશીં તેભજ કોઇ ધલલાદ ઈબો થામ કે સરુૂચિનો બગં થામ તેવુ ંકે વયકાયે પ્રધતફધંધત 
કમાટ શોમ તેલા ળબ્દો પ્રમોજીત કયી ળકાળે નશી.  
અ મોજના શઠે વશામ ભજુંય કયલાભા ંઅલી શોમ તેલી શસ્તપ્રતભા ં ધનમાભકશ્રી, 
નસુચૂિત જાધત કલ્માણની લૂટ ભજૂંયી ધવલામ કોઆ સધુાયો કયી ળકાળ ેનશીં. 
શસ્તપ્રત ભજૂંયીના હુકભની તાયીખથી એક લટભા ં પ્રગર્ કયલાની યશળેે. 
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(ઝ) 
 
(ર્) 
 
(ઠ)   
 
(ડ)  
 

વભમભમાટદાભા ં પ્રગર્ નશીં કયનાયની વશામ અોઅ યદ થમેરી ગણાળે. 
ધનમાભકશ્રી, નસુચૂિત જાધત કલ્માણને ોતાન ેએભ કયવુ ંજરૂયી જણામ તો વશામ 
ભજૂંય કયતા હુકભ શઠે ઈય જણાલેરી ળયતો ઈયાતં ફીજી ળયતોનુ ં ારન 
કયલાનુ ંઅલશ્મક ફનાલી ળકાળે. 
શસ્તપ્રતની જોડણી વયકાય ભાન્મ ગજુયાત ધલધાીઠની વાથટ જોડણી કોળ પ્રભાણ ે
યાખલાની યશળેે. 
ભેર વશામની યકભ ન્મ કોઆ ખાનગી પ્રકાળન કે વસં્થાને તફહદર કયી ળકાળ ે
નશીં તથા તે ભારે્ની અધથિક વશામ ન્મત્રથી ભેલી ળકાળે નશીં. 
સુ્તકના પ્રકાળન ફાદ તેભાનંા રખાણ વફંધેં કોઇણ ધલલાવ કે કાનનૂી પ્રશ્નો 
ઈબા થળે તો તેની વંણૂટ જલાફદાયી રેખકની યશળેે.  
અ મોજના શઠે અ ગાઈ નસુચૂિત જાધતના જે રેખકો, વાહશત્મકાયો, વળંોધકો, 
વર્જકો ને ી.એિ.ડી ધાયકોને રાબ ભેર છે. તેઓને ફીજીલાય અ મોજનાનો 
રાબ ભલાાત્ર નથી. જેથી ગાઈ અ મોજના શઠે વશામ ભેર શોમ તેલા 
નસુચૂિત જાધતના વાહશત્મકાયોએ ફીજીલાય યજી કયલી નશી.  
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એકયાય નામ ુ

 

 અથી હુ ં શ્રી ...................................................................................... મ.ુ 
.......................... 
તા ............................................. જજલ્રો .............................................. ઈ. લટ ........................ 
તે અથી રેચખત ફાશંધેયી અુ ંછ ંકે વયકાયશ્રીના તાયીખ: ૨૨ / ૦૫ / ૨૦૦૨ના ઠયાલ ક્રભાકં – 
એવવીડફલ્ય ુ / ૧૦૦૧ / ન.ફા.૧૪ / ગ, થી ભરભા ં મકુલાભા ં અલેર નસુચૂિત જાધતના 
રેખકો, વાહશત્મકાયો ને ી.એિ.ડી ધાયકોને તેભના વાહશત્મના પ્રકાળન ભારે્ રૂ!. ૧૦,૦૦૦/- 
સધુીની વશામ અલાની “ ભશાયાજા વમાજીયાલ ગામકલાડ વાહશત્મ પ્રકાળન મોજના” ન્લમ ે
ધનમત કયલાભા ંઅલેર તભાભ ળયતો ભેં કાજી લૂટક લાિેંર છે. ને તે ભને કબરુ ભજુંય છે. તથા 
તભાભ ળયતો હયણૂટ કયલાની અથી હુ ંખાત્રી અુ ંછ.ં તથા ભોને અ મોજના શઠે વશામની 
કોઇ યકભ અજહદન સધુી ભેર નથી. તેની ણ ખાત્રી અલાભા ંઅલે છે.  
 
 
સ્થ:-  
તાયીખ: -  
          યજદાયની વશી/-  
 


