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રાજયમા ંઆવેલ  “ ખાનગી અર ત ” હર ટજ ઇમારતોના રુાર ણની કામગીર  માટ     
આિથક અ દુાન (નાણાક ય સહાય) મેળવવા ગે ુ ંઅર પ ક વષ 2018--2019.    

 

• જ ર  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.............................................. 
િસક્કો 
અરજદારનુ ંનામ/સરનામુ ં/ટે.ન.  

૧ અરજદાર  થાિનક વૈચ્છીક સં  થા /  થાિનક  વરાજયની સં  થા/ ટર્  ટો / 

શૈક્ષિણક સં  થા/ વતં  ર તે કામ કરનાર લાયકાત ધરાવનાર આકટકટ 

/ક સલટ ટ, હર ટજ બ ડ ગના ક ઝવશન અને સવાગી િવકાસના  કામમા ં

રોકાયેલ હર ટજ  ની કામગીર   કરતી સં થાઓ. એ જ અર   કર  

શકશે.તેમજ અગાઉ   મારક માટ સહાય મં ૂર કર  હોય તેવા મારકો માટ 

ફર થી અર  કર  શકશે નહ .  

(૧) સં  થાનુ ંનામ અને સરનામુ,ં  

(ર) ટેિલફોન નબંર, મોબાઇલ નબંર 

(૩) રજી  ટેર્શન અને  રજી  ટેર્શન વષર્  

(૪) ચ ૂટંણી ફોટો કાડર્ની પર્માિણત નકલ  

: 

: 

: 

: 

: 

૨ સં  થાના ગત વષર્ના ઓડીટ થયેલ િહસાબોની િવગત ( બે વષર્ના )  :  

૩  હરેીટેજ ઇમારતની મરામત માટે સહાય મેળવવાની છે તેની  અરિક્ષત 

ઇમારત ની પરેુપરુી  િવગત 

: 

૪ હરેીટેજ ઇમારતનુ ં  થળ/િવ  તાર ગામ/તાલકુો/જી લો : 

૫ હરેીટેજ ઇમારત થાિનક િવ તારમા ંકઇ પર્કારનુ ંમહત્ વ અથવા િવશેષતા 

ધરાવે છે. (જ રી પરુાવા સહ  ) 

: 

૬ આ હરેીટેજ ઇમારતની માિલકી કોની છે. (આધાર સહ) : 

૭ હાલમા ંઉપયોગનો પર્કાર- પર્વાસન/જાહરે જનતા માટે/ધાિમર્ક : 

૮ આ હરેીટેજ જાહરે જનતા માટે ખુ લ ુછે કે કેમ ? : 

૯ ઐિતહાિસક/પરુાતાત્વીક/ િશ  પ અને વા  તનુી દર્િ  ટએ શુ ંમહત્ વ ધરાવે છે.? 
ઇમારતના બે બહારના ંઅને બે અંદરના ંભાગના ંફોટાઓ બીડવા) 

: 

૧૦ ઇમારત તા.૧૫-૮-૧૯૪૭ના પહલેાની છે. તેના આધાર  પરુાવા સાથે : 

૧૧ ઇમારતના હરેીટેજ વે  ય ુ(આધાર સહ) : 

૧૨ મરામતની સિૂચત કામગીરી અંગેનો અંદાિજત ખચર્ (ડર્ોઇંગ,નકશા,પ્ લાન 
એ  ટીમેટ, ફોટોગર્ાફ સિહત) જાણકાર ઇજનેર પાસે થી તૈયાર કરાવી  તથા 
હરેીટેઇજ વે  ય ુદશાર્વતા ફોટોગર્ાફસ અને તેની પાછળ  મારકનુ ંનામ, 
ગામ.તાલકુા,જી લો વગેરે અચકૂ િબડવા  

: 
 

૧૩ મરામતની સિુચત કામગીરીના માટે સં  થા ૪૦ ટકા ફાળો આપવા તૈયાર છે કે 

કેમ ? આ અંગે જ રી બેંકપાસ બકુ, 40 ટકા ફાળો આપવાની તૈયાર  ગેની 

િવગત તથા 40 રકમ ભરવાની સં થાની  બાહંધર  

: 

૧૪ સં  થા  પર્ાચીન ઇમારતોના સમારકામ અંગેની જાણકારી ધરાવે છે કે કેમ ? : 

૧૫ સિૂચત કામગીરી પણુર્ કરવાની સમયમયાર્દા : 

૧૬ સં  થાના કાયર્કે્ષતર્ િવ  તારમા ંઆવી અન્ ય ઇમારતો છે. ? : 
૧૭ 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  
યિકતને ગત ચેક ચકુવવામા ંનહી આવે.  

: 

૧૮ સબંિંધત ગર્ામ પચંાયત/નગર પચંાયતના ંતલાટી/ચીફ ઓફીસરનો 
(ફરજીયાત) અિભપર્ાય સહ દરખા ત  

: 

૧૯ આધાર કાડર્ તથા પાન કાડર્ ની નકલ   
૨૦ અગાઉ  ખાનગી અરિક્ષત ઇમારત માટે અરજી કરવામા ંઆવેલ હોય અને 

મજૂંર થયેલ હોય તો તેની િવગત , 
કઇ ઇમારત માટે મજૂંર કરેલ તેન ુનામ/ ગામ / જી લો / વષર્ /મજૂંર કરેલ 
રકમ  /યટુીલાઇઝેશન ની નકલ તથા આધાર સહ અચકૂ િબડવી  

 

સં  થાના વડાનો 
અ તન 
ફોટો ાફ 
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                                  માણપ  

 

 આથી અમે/અમારી   થાિનક વૈચ્છીક સં  થા /  થાિનક  વરાજયની સં  થા/ ટર્  ટો / શૈક્ષિણક 

સં  થા/ વતં  ર તે કામ કરનાર લાયકાત ધરાવનાર આકટકટ/ક સલટ ટ,ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ. 

................................. ................................................................................ ખાતર્ી આપીએ છીએ કે આ 

અરજીમા ંદશાર્વેલ હરેીટેજ ઇમારત રીપેરીંગ અંગેની સરકાર ીની સહાય રોકડમા ંકે અન્ ય કોઇ રીતે મેળવેલ 

નથી. તેમજ સદરહ ુઇમારત અંગેના ખચર્ની રકમના ૪૦ ટકા સધુી ની રકમ અમે/અમારી સં  થા / પોતે 

ભોગવશે તેની આથી બાહંધેરી આપીએ છીએ તેમજ િનયમોનસુાર સિૂચત કામગીરી કરવા અમો બાહંધેરી 

આપીએ છીએ. િવશેષમા ંસદરહ ુઇમારત/  મારકનુ ંમળુ  વ પ અને મહત્ વની જાળવણી રાખવામા ંઆવશે 

અને તેને કોઇપણ પર્કારનુ ં નકુશાન ન થાય તેની ખાસ કાળજી રાખવામા ંઆવશે. કાયર્ પણૂર્ થયેથી 

કામગીરીનો સિચતર્ અહવેાલ કરવા અમો બાહંધેરી આપીએ છીએ. તેમજ 40 ટકા રકમ અમે/અમાર  સં  થા / 

પોતે ભોગવી તે ગેની જ ર  આધાર સહ રુાવા તથા કરવામા ંઆવેલ ખચની િવગતો તથા કામગીર  ના 

ફોટો ાફ સહ અહવાલ ર ુ કર .ુ તેમજ િનયમોનસુાર આ અંગેના અલગ િહસાબો િનભાવીશ ુતથા સહાયની 

રકમ તથા અમારા ફાળાની રકમના ખચ ુ ં ચાટડ એકાઉ  ટ  ટ ુ ં ટુ લાઇઝેશન સટ ફ કટ  સમયસર 

કચેર મા ં ર ુ કરવામા ં આવશે. આ અંગે તેમ કરવામા ં અમે દરગજુર થઇએ તો સરકાર ી ધ્વારા 

િનયમોનસુાર  કાયર્વાહી હાથ ધરવામા ંઆવે તે  અમને માન્ય  રહશેે/અમે વીકારીશુ ંતેમજ િનયમોનસુાર 

નુ ંએમ.ઓ.ય ુપણ કચેરી સાથે કરવામા ંઆવશે.  

                       તા.     /   /૨૦૧૮  

                        અરજદારની સહી............................... 

                        સં  થાનુ ંનામ 

                                          સરનામુ ં

                                          ટેિલફોન નબંર (રહઠેાણ તથા કચેરી) 

                                          મોબાઇલ ન.ં  

                                          સં  થાના વડાન ુઘરન ુસરનામુ ં
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