ગુજરાત માટીકામ કલાકારી અને

રલ ટે કનોલો

િવના મૂ યે

સં થાન

(ગુજરાત સરકારની સં થા)
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કારીગરનો
પાસપોટ
સાઇઝનો ફોટો

સં થા પાસેથી કલે આઇડોલ બનાવવાની તાલીમ પામેલ અને માટીની મૂિતઓ બનાવતાં કારીગરો માટે ૫૦
ટકા સબસડીથી માટી ખરીદવા માટે નું ફોમઃ વષ ૨૦૨૧‐૨ર
૧.

કારીગરનું નામઃ
(કુ ટું બદીઠ એક
યિ )

૨.

સરનામુંઃ

(અટક)
મુ.

(નામ)
તા.

(િપતા/પિતનું નામ)
.
પીન કોડઃ

૩.

મોબાઇલ નં

પ

રેશન કાડ નં.

૬.

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

૭.

માટીની મૂિત બનાવતા હયાત કારીગરો માટે ઃ આટ ઝન કાડ/ ડી.સી.હે ડી ાફટ
કાડ છે . ? ( હા/ના )
માટીની મૂિત ઉ પાદનનું થળ (સરનામું)◌ઃ

૮.

માટીની જ રીયાત અંગેની િવગતઃ

મ

૪. આધાર કાડ નં
બક ખાતા નં

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

૧૦

બકનું (IFSC) કોડઃ

૫૦ ટકા સહાયથી માટીનો દર
ા. િત િકલો ામ

રકમ

ા.

િપયા ર.૦૭ *

(૧)
૯.

બકનું નામ અને સરનામુ

૫૦ ટકા સહાયથી માટી લેવા માટે
“ GMK&RTI”
ના નામે ચુકવણું કરવા િબડાણ કરેલ ડી.ડીની િવગતઃ
ડી.ડી. નં.
બકનું નામઃ
તારીખઃ

રકમ

ા.

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

ખાસ નોંધઃ * ૫૦ ટકા સહાયથી માટીનો દર

ા. ૨.૦૭ િત િકલો ામ ગત વષના માટી ખરીદીના દરથી દશાવેલ છે .

ટે ડરના ભાવમાં જે તફાવત હશે તે રકમ માટીની ડીલીવરી મેળવવાના સમયે કારીગરોએ ડી.ડી.થી ચુકવવાની થશે

કારીગરની સહી.
પાછળ...

નોંધઃ

(૧).

૫૦ ટકા સહાયના દરથી જ રીયાત મુજબની માટીની ખરીદી માટે કારીગરના ફાળાની રકમ ડી.ડી. થી
જમા કરા યેથી કારીગરની નોંધણી કરવામાં આવશે અને તે મુજબ માટી પુરી પાડવામાં આવશે.

(ર).

પસંદગીના કે ઉપર માટી િવતરણ અંગે ફોન વારા ણ કરવામાં આવશે. કારીગરે િનયત કરેલ તારીખ
અને સમય દર યાન પોતાના ખચ ને જોખમે માટીની િડલીવરી મેળવી લેવાની રહેશે.

(૩).

ફોમ સાથે નીચે મુજબના જ રી દ તાવેજની વ માિણત ઝે રો નકલ મોકલવાની રહેશે.
૧. આધાર કાડ ૨. રેશન કાડ ૩. ચૂંટણી કાડ ૪. બક પાસબુકના થમ પાનાની ઝે રો
૫. તાલીમ માણપ /આટ ઝન કાડ/ ડી.સી. હે ડી ાફટ કાડ/અનુભવનું માણપ

(૪).

અધુરી અને અપુરતી િવગત ધરાવતા ફોમ યાને લેવા પા થશે નહી.

: 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 જો સં થા
ારા મેળાનું આયોજન કરવામાં આવે તો ફાળવણી કરેલ મેળામાં હુ ભાગ લેવા મારી સંમિત આપુ છું. આ બાબતે સં થાની
તમામ શરતો મંજૂર રહેશે અને સં થા ારા જે િનણય કરવામાં આવશે તે મને બંધનકતા રહેશે જેની હુ ં બાંહેધરી આપું છું.

સિહ
નામઃ
સરનામુઃ

સંપક નંબરઃ

