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રાજય ર ત  મારકોની  થાિનક સં  થા ારા સાફ-સફાઇ, અને દખરખ માટ આિથક અ દુાન (નાણાક ય સહાય) 
મેળવવા ગે ુ ંઅર પ ક: વષ 2018-2019 

           
 
 
 

 
 
 

૧ 

અરજદાર સં થાઓ, થાિનક સં થાઓ, થાિનક વરાજય ની 
સં થાઓ,રાજય ર ત મારક ની ન કમા ંઆવેલ વૈ છક 
સગંઠનો, ટો, શૈ ણક સં થાઓ, આ કાર ુ ંકામ કરતી 
એન. .ઓ,,સખી મડંળો, સીનીયર સીટ ઝન કાઉ સીલ/સગંઠનો, 
(1) પુ  નામ /સરનામ ુકચેરી તથા રહઠેાણ બનંે   
(ર) ટેિલફોન નબંર (કચેરી તથા રહઠેાણ) મોબાઇલ નબંર 

(૩) રજી  ટેર્શન નબંર અને  રજી  ટેર્શન વષર્  

(૪) ચ ૂટંણી ફોટો કાડર્ની પર્માિણત નકલ  

: 

૨ શરતો મજુબ સં થા   રાજયરિક્ષત  મારકની સાફ-સફાઇ, દેખરેખ 
કરવા સહમત છે. તે ખાતાના રાજય રિક્ષત   મારકનુ ં નામ 

: 

૩ ગામ, તાલકુો,   જી લો  : 
૪  મારકના િવ  તારના ગામ/તાલકુો/િજ લામા ંસં  થાની શુ ં

કામગીરી છે.? તેની િવગત. 
: 

૫ સં  થા અન્ ય કઇ પર્કારની કામગીરીનો અનભુવ ધરાવે છે. 
  

: 

૬ સરકાર ીના િનયમોનસુાર ન્ યનુતમ સહાયના ધોરણે  મારકની 
સાફ-સફાઇ, દેખરેખ કરવા સમંત છો ? (અથવા સં  થા ારા 
અપેિક્ષત સહાય) તેની બાહંધેરી  

: 

૭ દરેક માસના માિસક અહવેાલ અને ફોટોગર્ાફસ તથા કરવામા ં
આવેલ  ખચર્ નો િહસાબ અચકૂ  મોકલવા સમંત છો ? 

:  

૮ આધાર કાડર્ તથા પાન કાડર્ ( નકલ અચકૂ િબડવી ) : 
૯ સં  થાના ગત  બે વષર્ના ઓડીટ થયેલ િહસાબોની પરેુપરુી િવગત   
૧૦ અનદુાનનો ચેક ના નામનો લેવાનો છે  તે સં થા/ટર્ ટ ના નામ 

તથા તેની િવગત તથા તેની બેંક પાસબકુની નકલ આઇ એફ સી 
કોડ સાથે  તથા િવગત  યકિત ગત ચેક ચકુવવામા ંનહી આવે. 

 

૧૧ અગાઉ  રાજયરિક્ષત  મારક ના  માટે અરજી કરવામા ંઆવેલ 
હોય અને મજૂંર થયેલ હોય તો તેની િવગત , 
(૧)કયા મારક માટે  મજૂંર કરેલ તે મારક ન ુનામ  (૨) ગામ 
/તાલ’ુકો/ જી લો  (૩) મજૂંર કરેલ વષર્  (૪) મજૂંર કરેલ રકમ  
(૫) યટુીલાઇઝેશન સટ ફીકેટ   મોકલવામા ંઆવેલ તેની નકલ 
તથા (૬) માિસક અહવેાલ મોકલવામા ંઆવેલ છે.  તેની િવગત 
આધાર સહ 

 

• અ રુ /અ પ ટ િવગતો વાળ  અર  રદ બાતલ કરવામા ંઆવશે.  

• અર  પ ક ની સાથે ના બડાણો યવ થત બાધંી ને જ ર ુ કરવા. ટા દ તાવેજો  સાથેની અર  વીકારવામા ંનહ  

આવે                                                                 

તારીખ-                                               સહી ◌ઃ- 

                                                       પચંાયત/સં  થા/ટર્  ટ/સગંઠનનુ ંનામ 

                                                                સરનામુ ં
                                                                ટેિલફોનન.ં રહઠેાણ/ઓફીસ                                              
                                                                મોબાઇલ ન.ં  
 

સં  થાના વડાનો 
અ તન 

 ફોટો ાફ 
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બાહંધર  

         

આથી અમો / સં થાઓ, થાિનક સં થાઓ, થાિનક વરાજય ની સં થાઓ,રાજય ર ત મારક ની 
ન કમા ંઆવેલ વૈ છક સગંઠનો, ટો, શૈ ણક સં થાઓ, આ કાર ુ ં કામ કરતી એન. .ઓ,,સખી 
મડંળો, સીનીયર સીટ ઝન કાઉ સીલ/સગંઠનો/પચંાયત.......................................       
......................................................................................ખાતર્ી આપીએ છીએ કે આ અરજીમા ં દશાર્વેલ 
રિક્ષત  મારકની પરુારક્ષણ િસવાયની સાફસફાઇ, દેખરેખ, કરવા માટે સમંત છીએ.  મારકને  વચ્ છ તથા  
મળૂ  વ પમા ંરાખવા માટેની કામગીરી કરવામા ંઆવશે. સં  થા ારા  મારક ઉપર અપાયેલ સેવા અંગેનો 
અહવેાલ ખાતાને સમયાતંરે મોકલવામા ંઆવશે. સં  થા નીચે મજુબની કામગીરી કરવા માટે બાહંધેરી આપે 
છે. 
૧. સં  થા  દર મિહને  મારકની િ  થિત બાબતે ખાતાને માિહતગાર કરશે.  
૨. અમારી સં  થા  ઠરાવ કરીને આ કામગીરી કરવાની બાહંધેરી આપશે. (ઠરાવની નકલ સામેલ છે.) 
૩. ગર્ાન્ ટનો ઉપયોગ  મારકની સાફસફાઇ અને દેખરેખ માટે કરવામા ંઆવશે. 
૪.  મારકની સાફસફાઇ, દેખરેખની કામગીરી અમારી સં  થા ારા યોગ્ ય રીતે થાય છે કે કેમ તેની 

સિમક્ષા ખાતા ારા થયેથી અમારી સં  થાની જો કામગીરી સતંોષકારક નહી જણાય તો અપાયેલ 
પરેુપરુી સહાય ખાતાને પરત કરવામા ંઆવશે. તે અંગેની અમો બાહંધેરી આપીએ છીએ. તેમજ 
ગર્ાન્ ટ વાપરવાન ુયટુીલાઇઝેશન સટ ફીકેટ અમો ખાતા ને બે નકલમા ંરજુ કરીશ.ુ 

૫.     ફાળાની રકમના ખચર્નુ ંચાટર્ડ એકાઉન્ ટન્ ટનુ ંયટુીલાઇઝેશન સટ ફીકેટ  સમયસર કચેરીમા ંરજુ         
        કરવામા ંઆવશે 

૬.    દર માિસક કરવામા ંઆવેલ કામગીરીનો સિચતર્(ફોટા) સાથે તથા કરવામા ંઆવેલ ખચર્ ના  
       વાઉચર સાથે નો િહસાબ કચેરીમા ંઅચકૂ રજુ કરવામા ંઆવશે.     
 
              
    

                                    તા.     /      /૨૦૧૮   
                                     અરજદારની સહી............................... 
                                    સં  થાનુ ંનામ 
                                    સરનામુ ં

ટેિલફોન નબંર (રહઠેાણ તથા કચેરી) 
મોબાઇલ ન.ં  
સં  થાના વડાન ુઘરન ુસરનામુ ં

 

 

 

 

સં  થાના વડાનો 
અ તન 
ફોટો ાફ  

 


