Form,
પ્રે ષક:- ...........................................
...........................................
...........................................
પ્રતિ,
સચિવશ્રી,
ુ રાિ,
સ્પોર્ટ સ ઓથોરીર્ી ઓફ ગજ
બ્લોક નં:-૧૪/૩જો માળ,
સચિવાલય, ગાંધીનગર.
તવષય:-

......................................... સ્પધાટ ના આયોજન સંિાલન માર્ેની સહાય મે ળવવા બાબિ.

શ્રીમાન,
ઉપરોક્ત

વિષય

અન્િયે

જણાિિાન ું

કે,

અમારૂ

એસોવસયે શન

રાજ્યકક્ષા/રાષ્ટ્રકક્ષા/

આંતરરાષ્ટ્રીય

કક્ષાની.................................. િય જથની ભાઈઓ/બહેનો/ભાઈઓ-બહેનો બન્ને ની સ્પર્ાા ન ું આયોજન તા...................... થી
તા.................... દરમ્યાન કરિાન ું નક્કી કરે લ છે . સ્પર્ાા ના આયોજન સુંચાલન માટે રાજ્ય સરકાર દ્વારા નક્કી કરિામાું આિે લ ર્ારા
ર્ોરણો મજબ ગ્રાન્ટ સહાય ફાળિિા વિનુંતી. આ અંગેની વિગતિાર મા હહતી વનયત પત્રકમાું સામે લ છે તથા નીચેના મદ્દાઓના
પાલન અંગેની બાુંહર્
ે રી આપ છું.


અમો

સ્પોટા સ

ઓથોરીટી

ઓફ

ગજરાતના

તા.૦૧/૧૧/૨૦૧૪ના

પરીપત્ર

ક્રમાુંક:--

એસએજી/રમત/એસો.સ્પર્ાા સહાય/૧૪-૧૫નો અભ્યાસ કરે લ છે અને તે ની શરતો સ્િીકારિાની બાુંહર્
ે રી આપીએ
છીએ.


અમો સ્પોટા સ ઓથોરીટી ઓફ ગજરાત દ્વારા મે ળિે લ સહાયન ું વનયત નમનામાું “યટીલાઈઝેશન સટીફીકેટ” વનયત
સમય મયાા દામાું આપીં ું અને પહરપત્ર મજબ ચાટા ર્ા એકાઉન્ટન્ટ દ્વારા ઓહર્ટ કરે લ હહસાબો રજ કરીં ું.



અમો સહાયની બચત રકમ વનયત સમય મયાા દામાું સ્પોટા સ ઓથોરીટી ઓફ ગજરાતમાું જમા કરી ં ું.



જો સ્પોટા સ ઓથોરીટી ઓફ ગજરાતને જરૂર જણાય તો સરકારશ્રી દ્રારા આપિામાું આિે લ નાણાનાું
તે મના દ્વારા વનયક્ત કરિામાું આિે લ એજન્સી દ્વારા ઓર્ીટ કરાિીં ું.
આપનો વિશ્વાસ,
પ્રમખની સહી/વસક્કા

ચબડાણ:૧.

વનયત પત્રક પહરવશષ્ટ્ટ ૧,૨,૩

૨.

રાજ્ય કક્ષાના એસોવસયે શન સાથે એફીલીએટેર્ જજલ્લાઓની યાદી દશાા િત ું પત્રક.

૩.

રાજ્ય સરકાર દ્વારા એસોવસયે શને માન્યતા અપાયે લ પત્રની નકલ.

૪.

રાષ્ટ્રકક્ષાની સ્પર્ાા માટે આંતરરાષ્ટ્રકક્ષાના એસોવસયે શન અને ઈન્ર્ીયન ઓલલમ્પીક એસોવસયે શન સાથે સુંલગ્નતા
અંગેન ું પ્રમાણપત્ર તથા ભારત સરકાર દ્વારા માન્યતા પ્રાપ્ત થયાના પ્રમાણપત્રની નકલ.

હહસાબો

૫.

રાષ્ટ્રકક્ષાના એસોવસયે શન દ્વારા સ્પર્ા માટે મળે લ લેટર ઓફ ઈન્ટેન્ટ.

૬.

આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાની સ્પર્ાા માટે ભારત સરકાર દ્વારા મળે લ મુંજરીના પત્રની નકલ તથા આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાના
એસોવસયે શનનો લેટર ઓફ ઈન્ટેન્ટ.

