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હરાત   
પરુાતત્વ અને સગંર્હાલય ખાત ુ,ં (રમત ગમત, યવુા અને સાં  કૃિતક પર્વિૃ ઓ િવભાગ) 
ગજુરાત સરકાર,ગાધંીનગર ારા રાજ્ યમા ં આવેલ ખાનગી  ઐિતહાિસક હિેરટેજ 
ઇમારતોના પરુારક્ષણ ની કામગીરી માટે  તેમજ રાજ્ ય રિક્ષત  મારકોની જાળવણીમા ં
 થાિનક સં  થાઓ સહભાગી બને તે માટે નીચે મજુબની બે યોજનાઓ માટે અરજીઓ 
મગંાવવામા ંઆવે છે.  
1.  રાજ્ યમા ંઆવેલ હિેરટેજ ઇમારતો  સરકાર ારા રિક્ષત નથી મા ં  રાજયમા ં

પૌરાણીક િક લાઓ, નગર રચનાના ભાગ પે બનાવેલા 
દરવાજાઓ,મહલેો,વાવ,ધાિમર્ક મકાનો,, કલા અને ઇિતહાસના નમનૂા પ 
પાિળયાઓ, કા  ટકલાની કારીગરી પ મકાનો, ખાનગી માિલકી હ તકના હરેીટેજ 
મકાનો,વગેરેની  જાળવણી   માટે શરતાધીન આિથર્ક સહાય આપવામા ંઆવ ે
છે.સહાય માતર્ હરેીટેજ મહત્ વના  િશ  પ  થાપત્ ય ધરાવતા પર્ાચીન મારકોને જ 
િવચારણામા ંલેવામા ંઆવશે.. 

       ઉપરોકત યોજનામા ં થાિનક  વૈિચ્ છક સં  થાઓ,  થાિનક  વરાજ્ યની સં  થાઓ,  
       ખાનગી ટર્  ટો, શૈક્ષિણક સં  થાઓ, વતતંર્ રીતે કામ કરનાર લાયકાત ધરાવનાર  
       આિકર્ટેકટ/કન્સલટન્ટ, હરેીટેજ િબ ડીગ્ના કન્ઝવેશન અને સવાર્ગી િવકાસના  
       કામમા ં રોકાયેલી હરેીટેઝ ની કામગીરી કરતી આ પર્કારની સં થાઓ જ અરજી  
       કરી શકશે. તેમજ અગાઉ  ખાનગી મારક માટે સહાય માટે રકમ મજૂંર કરી  
       હોય   તેવા મારકો માટે ફરી થી અરજી  કરી શકશે નહી.  અરજી માન્ય  
      ગણાશે નહી 
2  . ચોકીદાર િવનાના રાજ્ ય રિક્ષત  મારકોની પરુારક્ષણ કામગીરી િસવાય ની 
     દેખરેખ તથા સાફ-સફાઇ  થાિનક  વાય  સં  થાઓ ારા થાય તે માટે સરકાર ી 
     ના ંઠરાવ  ની મયાર્દામા અનદુાન આપવામા ંઆવે છે.આ અનદુાન  યિક્ તગત 
     આપી શકાશે નિહ.   થાિનક  વાયત સં  થાઓને અિગર્મતા આપવામા ં 
     આવશે. 

આ યોજનામા ં રસ ધરાવતી આ પર્કારની સં થાઓ, થાિનક 
સં થાઓ, થાિનક વરાજય ની સં થાઓ,રાજય રિક્ષત મારક ની નજીકમા ંઆવેલ 
વૈિચ્છક સગંઠનો,ટર્ ટો, શૈક્ષિણક સં થાઓ, આ પર્કાર નુ ંકામ કરતી એન.જી.ઓ,,સખી 
મડંળો, સીનીયર સીટીઝન કાઉન્સીલ/સગંઠનો, િવગેરે અરજી કરી શકશે. 

આ અંગે ની દરખા ત િનયત અરજી પતર્કમા ં સપંણૂર્ િવગતો, જ રી  
દ તાવેજો, ઓડીટ પર્માણપતર્ો આધાર પરુાવા સહ નીચેના સરનામે તા. 31/5/2018 
સધુી કચેરી સમય દરમ્યાન પહોચાડવાની રહશેે.  િનયત અરજી પતર્ક િસવાય ની 
તેમજ િનયત તારીખ પછી ની અરજી લેવામા ંઆવશે નહી. બનંે યોજનાઓ માટે અલગ 
અલગ અરજી કરવાની રહશેે. અરજીપતર્ક જાહરેાત પર્િસધ્ધ થયે થી િવભાગ ની 
વેબસાઇટ  www.sycd.gujarat.gov.in  અને http://archaeologymuseum.gujarat.gov.in/    

પરથી મેળવી શકાશ ે
 િનયામક ી, પરુાતત્વ અને સગંર્હાલય ખાત ુ,ં ગજુરાત રાજ્ ય, 

         અિભલેખાગાર ભવન, ફાયર િબર્ગેડ પાસ,ે સેક્ ટર-૧૭,ચ-રોડ, 
         ગાધંીનગર-૩૮ર૦૧૭. ફોનન ં(૦૭૯)૨૩૨ ૫૬૭૩૦/૪૦ 

 
 
 
 


