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સં�થા પાસેથી કલે આઇડોલ બનાવવાની તાલીમ પામેલ અને માટીની મિૂત�ઓ બનાવતા ંકારીગરો માટે ૫૦ ટકા 

સબસડીથી માટી ખરીદવા માટેનું ફોમ�ઃ  વષ� ૨૦૨ર-૨૩ 
 

૧. કારીગરનું નામઃ 
(કુટંુબદીઠ એક 
�યિ�) 

   

(અટક) (નામ) (િપતા/પિતનું નામ) 
૨. સરનામુ◌ંઃ મુ. તા. �. 

પીન કોડઃ  

૩.  મોબાઇલ ન ં  ૪. આધાર કાડ�  ન ં  

પ રશેન કાડ�  નં.  બ�ક ખાતા ન ં બ�કનું નામ અને સરનામ ુ બ�કનું (IFSC) કોડઃ 

૬. કલે આઇડોલ બનાવવાની તાલીમ મળેવેલ છે ?(હા/ના)  

૭. માટીની મૂિત� બનાવતા હયાત કારીગરો માટેઃ આટ�ઝન કાડ�/ ડી.સી.હે�ડીક્રાફટ 
કાડ�  છે. ?  ( હા/ના ) 

 

માટીની મૂિત� ઉ�પાદનનું �થળ (સરનામું): મુ. .............................................  તા........................................................................   

�. .................................................................. ઠેકાણું. .........................................................પીન કોડઃ .........................................   
૮. માટીની જ�રીયાત અંગેની િવગતઃ 

 
ક્રમ રડેી ટુ યુઝ માટીનો જ�રી જ�થો 

(બેગની સં�યા) 
૫૦ ટકા સહાયથી માટીનો દર 

�ા.પ્રિત બેગ 
રકમ �ા. 

(૧)  ૧૦૦/-  

૯. ૫૦ ટકા સહાયથી માટીલેવા માટે 
“GMK&RTI”નાનામે ચુકવણું કરવા િબડાણ કરલે ડી.ડીની િવગતઃ 
ડી.ડી. ન.ં 
તારીખઃ  

બ�કનું નામઃ  રકમ �ા.  

૧૦  માટી લેવા નીચેનામાંથી કોઇ  પણ એક �થળની પસંદગી કરવાની રહેશ.ે  
અમદાવાદ/ વડોદરા/ બોટાદ/ સુરત/ રાંધે� / ગોઝારીયા/ મહેસાણા/ પાટણ /  શેરથા / 
અડાલજ 

 
મું.�થળ. ............................ 

 

ખાસ નોધંઃ  ૧. *૫૦ ટકા સહાયથી માટીનો અદંા�ત દર �ા. ૧૦૦/-  પ્રિત બેગ રાખેલ છે. માટી ખરીદીના ટે�ડરથી 
       નકકી થયેલ નવા ભાવમા ંજ ેતફાવત હશે તે તફાવતની રકમ આપના તરફથી જમા થયેલ રકમ સામે  
      સરભર કરવામાં આવશે.  

  ૨. એક બેગમાં ૪૦ િક.ગ્રા. માટી આવશે.       

           કારીગરની સહી.  

     પાછળ... 
 

કારીગરનો  
પાસપોટ�  
સાઇઝનો 

ફોટો 



 
 
 
 
 
નોધંઃ (૧). ૫૦ ટકા સહાયના દરથી જ�રીયાત મજુબની માટીની ખરીદી માટે કારીગરના ફાળાની રકમ ડી.ડી. થી  
  જમા કરા�યથેી કારીગરની નોધંણી કરવામાંઆવશે અન ેતે મજુબ માટી પરુી પાડવામાં આવશે.  

 
(ર). પસંદગીના કે�દ્ર ઉપર માટી િવતરણ અંગે ફોન �વારા �ણ કરવામાં આવશે. કારીગર ેિનયત કરલે તારીખ 

  અનેસમય દર�યાન પોતાના ખચ� ને જોખમે માટીની િડલીવરી મેળવી લેવાની રહેશે. 
 
(૩). ફોમ� સાથે નીચે મજુબના જ�રી દ�તાવજેની �વ પ્રમાિણત ઝેરો� નકલ મોકલવાની રહેશે.  
 ૧. આધાર કાડ�   ૨.  રશેન કાડ�     ૩.ચૂંટણી કાડ�     ૪.   બ�ક પાસબુકના પ્રથમ પાનાની ઝેરો�  
 ૫. તાલીમ પ્રમાણપત્ર/આટ�ઝન  કાડ�/ડી.સી.હે�ડીક્રાફટ કાડ�/અનુભવનું પ્રમાણપત્ર  

    
 (૪). માટી મિૂત� ઉ�પાદનનું �થળ ફોમ�મા ં જણા�યા પછી પાછળથી કોઇ ફેરફાર કરવામાં આવે તો સં�થામાં �ણ 
  કરવાની રહેશે અ�યથા ફોમ�માં જણા�યા મજુબનું �થળ �યાને લેવામાં આવશ.ે  
   
 પ).  અધુરી અને અપરુતી િવગત ધરાવતા ફોમ� �યાને  લેવા પાત્ર થશે નહી.  
 

---: બાંહેધરી પત્રક :--- 
 

આથી  અમો નીચે સિહ કરનાર બાંહેધરી લખી આપીએ છીએ કે અમોને માટીની મિુત�ઓના ઉ�પાદન માટે ગુજરાત 

માટીકામ કલાકારી અને �રલ ટેકનોલો� સં� થાન- ગાંધીનગર તરફથી 50 ટકા સહાયના ધોરણે રડેી ટુ યઝુ માટી અમારી 

જ�રીયાત અને માંગણી મજુબની આપવામાં આવનાર છે. તે માટીનો ઉપયોગ અમો અમારા મુિત�ઓ બનાવવાના � યવસાય 

માટે જ કરીશુ તેમજ આ બાબતે સં� થાના નીિત િનયમોનું અમો પાલન કરીશુ.  તથા સદર માટીમાથંી બનેલ મિૂત�ઓના 

વેચાણ માટે જો  સં� થા �ારા મેળાનું આયોજન કરવામાં આવે તો ફાળવણી કરલે મેળામાં હુ ભાગ લેવા  મારી સંમિત આપુ છંુ. 

આ બાબતે સં� થાની તમામ શરતો મને મજૂંર રહેશે અને સં�થા �ારા  જ ેિનણ�ય કરવામાં આવશે તે મને બંધનકતા� રહેશ ે

જનેી હંુ બાંહેધરી આપું છંુ.  

 

 

 સિહ 

 નામઃ-  

 સરનામુઃ-    

     

 સપંક�  નંબરઃ- 

 
 


