ગુજરાત માટીકામ કલાકારી અને

રલ ટે કનોલો

સં થાન

(ગુજરાત સરકારની સં થા)

કારીગરનો
પાસપોટ
સાઇઝનો
ફોટો

ધ‐ 4,સેકટર‐12, ગાંધીનગર‐382016
ફોનઃ(079)23223449, ફે કસ : 23221598
eMail:dir‐gmkrti@gujarat.gov.in | www.rtigujarat.org

સં થા પાસેથી કલે આઇડોલ બનાવવાની તાલીમ પામેલ લાભાથ ઓ તથા માટીની મૂિતઓ બનાવતાં
હયાત કારીગરોની નોંધણીનું ફોમ

૧.

કારીગરનું નામઃ
(કુ ટું બદીઠ એક
યિ )

૨.

સરનામુંઃ

(અટક)
મુ.

(નામ)
તા.

(િપતા/પિતનું નામ)
.
પીન કોડઃ

૩.

મોબાઇલ નં

પ

આધાર કાડ સાથે
િલંક કરાવેલ બક
ખાતાની િવગતઃ

૬.

કલે આઇડોલ બનાવવાની તાલીમ મેળવેલ છે ? (હા/ના)

૭.

માટીની મૂિત બનાવતા હયાત કારીગરો માટે ઃ આટ જન કાડ/ ડી.સી.હે ડી ાટ
કાડ છે . ? ( હા/ના )
માટીની મૂિત ઉ પાદનનું થળઃ

૮.

માટીની જ રીયાત અંગેની િવગતઃ

મ

બકનું નામ અને સરનામુ

(IFSC) કોડઃ

૫૦ ટકા સહાયથી માટીનો દર
ા. િત િકલો ામ
િપયા ર.૦૦

૫૦ ટકા સહાયથી માટી લેવા માટે
“ િનયામક ી ગુજરાત માટીકામ કલાકારી અને રલ ટે કનોલો
ના નામે ચુકવણું કરવા િબડાણ કરેલ ડી.ડીની િવગતઃ
ડી.ડી. નં.
તારીખઃ

૧૦

ખાતા નં

ભાવનગરની માટીનો જ રી જ થો (
૪૦ િકલો ામના ગુણાંકમાં)

(૧)
૯.

૪. આધાર કાડ નં

રકમ

ા.

સં થાન”

બકનું નામઃ

રકમ

ા.

માટી લેવા કે ની પસંદગી ( સુરત / વડોદરા / અમદાવાદ/ ગાંધીનગર પૈકી
કોઇ પણ એક થળ )નુ નામ

કારીગરની સહી.
પાછળ...

નોંધઃ

૧. ૫૦ ટકા સહાયના દરથી જ રીયાત મુજબની માટીની રકમ ડી.ડી. થી જમા કરાવશે તેની જ નોંધણી કરવામાં
આવશે અને તેને જ માટી મળશે.
૨. પસંદગીના કે ઉપર માટી િવતરણ અંગે ફોન વારા ણ કરવામાં આવશે. કારીગરે િનયત કરેલ તારીખ અને
સમય દર યાન પોતાના ખચ ને જોખમે માટીની ડીલીવરી મેળવી લેવાની રહેશ.ે
૩. ફોમ સાથે િબડાણ કરવાના થતાં જ રી દ તાવેજની વ માણીત ઝે રો

નકલ.

(૧) આધાર કાડ (૨) રેશન કાડ (૩) ચુંટણી કાડ (૪) બક પાસબુક (૫) તાલીમ માણપ /આટ જન કાડ/
ડી.સી. હે ડી ાટ કાડ

: બાંહેધરી પ ક :
આથી અમો નીચે સિહ કરનાર બાંહેધરી લખી આપીએ છીએ કે અમોને માટીની મુિતઓના ઉ પાદન માટે ગુજરાત માટીકામ
કલાકારી અને

રલ ટે કનોલો

સં થાન‐ ગાંધીનગર તરફથી 50 ટકા સહાયના ધોરણે ભાવનગરની માટી અમારી જ રીયાત

અને માંગણી મુજબની આપવામાં આવનાર છે. તે માટીનો ઉપયોગ અમો અમારા મુિતઓ બનાવવાના યવસાય માટે જ કરીશુ
તેમજ આ બાબતે સં થાના નીિત િનયમોનું અમો પાલન કરીશુ. તથા સદર માટીમાંથી બનેલ મૂિતઓના વેચાણ માટે સં થા
મને જે મેળામા મોકલશે તે મેળામાં હુ ભાગ લેવા મારી સંમિત આપુ છું. આ બાબતે સં થા દવારા જે િનણય કરવામાં આવશે
તે મને બંધનકતા રહેશે જેની હુ ં ખા ી આપું છું.

સિહ
નામઃ
સરનામુઃ

સંપક નંબરઃ

