હાથશાળ અને હસ્તકલાાના કલાીગરી ાાે ્રદરશશનનમાેળાાા ાાર ાેાા ાાાત
ગુજરાત રાજય હાથર્ાળ અને હસ્તકલાા સકકલા

સનગ

ગુજરાત રાજય તથા રાજય બહારના સકસકધ સ્થળએ

ામ મેે

્કારા કર્શ ૨૦૧૭-૧૮

ાાં

ેળાઓ ુ ાં

હાથર્ાળ અને હસ્તકલાાના

આયએજન કલરકા ાાં આકે છે . આકા પ્રદર્શન/ ેળા ાાં ભાગ ાેકા ઇચ્છતા હાથર્ાળ અને હસ્તકલાાના
કલારીગર તરીકલેના ઓળખકલા શ ધરાકતા વ્યક્તિતગત કલારીગરએ / સ્ાં થાઓ/ ાં ળીઓ/ ાસ્ેર કલારીગરએ
પા ેથમ સનયત નમુના ાાં અરજી
જે કલારીગરએ હસ્તકલાા સકકલા

ગ
ાં ાકકા ાાં આકે છે .

આુુકલત ડ ી મ હેન્દ્ ીક્રાફાસે ધ ્કારા આપકા ાાં આકેા ન ુ કલારીગર

ઓળખકલા શ ‘‘પહચાન કલા શ ‘‘ અથકા ઇન્દ્ ેક્ષ- મ ્કારા આપકા ાાં આકેા કલારીગર ઓળખકલા શ
ધરાકતા હર્ે તે કલારીગરએ

ેળા ાાં ભાગ ાઇ ર્કલર્ે.

તા. ૩૧/૧૨/૨૦૧૫ પહેાાના હસ્તકલાા સકકલા
આપકા ાાં આકેા ઓળખકલા શ રદ કલરે ા હએઇ
ઔધએગમકલ

હકલારી

ાં ળી/ સ્ાં થાઓ

આુુકલત ડ ી મ હેન્દ્ ીક્રાફાસેધ/ ઇન્દ્ ેક્ષ- મ ્કારા

ેળા ાાં ભાગ ાેકા

ાન્દ્ય ગાાર્ે નહી.

રજીસ્રે ર્ન/ન ધામ ુ ાં પ્ર ાાપત્ર

ે એરે ન્દ્

છે લ્ાા ત્રા કર્શના ઓ ીે રીપએેશ અને હાથર્ાળ અને હસ્તકલાા ક્ષેત્રનમ કલા ગમરી
તેના આધાર પુરાકાઓ ન ધામ

ઓસ આેટીકકલા
ાથે

કલાં ળાયેા છએ

ાથે રજુ કલરકાના રહેર્ે. અ રુ ી સકગત કાળુ તથા આધાર પુરાકા

કગર ુ ાં પત્રકલ આપએ આપ રદ ગાાર્ે.
સનગ ના

પ્રદર્શન/ ેળા ાાં

www.gurjari.co.in ઉપરથમ
આપકા ુાં રહેર્ે.

ભાગ
ાઉનાએ

ાેકા

ાેે ુાં સનયત

અરજી

સએ શ

સનગ નમ

કલરી ર્કલાર્ે. ભરે લ ુ અરજી સએ શ ઉપરએકલત

ભ
ાં સકત પ્રદર્શન/ ેળાના કલેાેન્દ્ ર તે જ અન્દ્ય

કેબ ાઇે પર મુકલકા ાાં આકર્ે. જેથમ સનગ નમ કેબ ાઇે પર

ાહીતમ

ાહીતમ

કેબ ાઇે

રના ે

યાાંતરે

એકલામ

ાેે સનગ નમ

ેળકમ ર્કલાર્ે.
ાેનેજીંર ડિીક્ેી

1
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નિગમ ધ્વારા ા રા ા
દરા મ્ ાિ

તથા રા ા

બહારા િા નવનવધ શહેરા ોમાાં વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮

ોનાિારા  પ્રદશષિ/મેળાઓમાાં ભાગ લેવા માટે ાં અરા જી ફોમષ
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૨. સરા િામ ાં- ......................................................................................................................

તાજેતરા િો

......................................................................................................................
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૬. ઇમેઇલ એડ્રેસઃ-.......................................................................................................
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૧૨. ઓળખ કાડષ માાં દશાષવેલ ્ાફટ ાં િામઃ ..........................................................................

૧૩.

ન્મ તારા ીખઃ-............/......../....................
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૧૬. જે સરા કારા ી નિગમ/સાંસ્થા સાથે સાંકળા ેલ હો

તો તેિી નવગતઃ- ...................................
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૧૭. વેટ િાંબરા ઃ- ..........................................................................................................
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૧૯. પાિ િાંબરા ઃ-.........................................................................................................
૨૦. નિકાસ િોંધણી િાંબરા ઃ- .........................................................................................
૨૧. પાસપોટષ િાંબરા ઃ-....................................................................................................
૨૨. ડ્રાઇવીંગ લા સન્સ િાંબરા ઃ-.....................................................................................
૨૩. બેંન્કિી નવગતો
 િામ (બેંકિી પાસબક મ બ)ઃઃ-...............................................................................
 બેન્ક એકાઉન્ટ િાંબરા ઃ- ...................................................................................
 બેંક ાં િામ, બ્રાન્ચ અિે કોડ િાંબરા ઃ- ........................................................................
 આઇએફએસસી(IFSC) કોડ િાં...................................................................................
૨૪. પ્રદશષિ/મેળા દરા મ્ ાિ સ્ટોલમાાં હા રા  રા હેિારા  આપિા સહા ક કારા ીગરા િી નવગતઃક્રમ

સહાયક કારીગરન ું નામ

મોબાઇલ નું.

૨૫. એવોડષ મળે લ હો
ક્રમ

તો તેિી નવગત
એવોર્ડ ન ું નામ

વર્ડ

ક્રાફટ

૨૬. કારા ીગરા િી ઉત્પાદીત વસ્તિી નવગત
ક્રમ

ઉત્પાદીત વસ્તન ું નામ

વેચાણ કકિંમત

સહી તથા નસક્કો
(કારા ીગરા /એિજીઓ/સાંસ્થા/માંડળી)

૨૭. ઉત્પાદિ પ્રકી ામાાં સાંકળા ેલા અન્
્મ
૧
૨
૩
૪
૫
૬
૭
૮
૯
૧૦
૧૧
૧૨
૧૩
૧૪
૧૫

કારા ીગરા  ાં િામ

કારા ીગરા ોિી નવગતઃ-

ગામ/શહેરા 

કેટેગરા ી

બીપીએલ િાં.

ન્મ તારા ીખ

બાાંહધ
ે રા ી પત્ર
પ્રનત,
મેિે ીંગ ડીરા ે કટરા શ્રી
ગ રા ાત રા ા

હાથશાળ અિે

હસ્તકલા નવકાસ નિગમ લીમીટે ડ,
સેકટરા -૧૩, ગાાંધીિગરા 
નિગમ ધ્વારા ા વર્ષ દરા મ્ ાિ

ોનાિારા  પ્રદશષિ/મેળાઓમાાં ભાગ લેવા િીચે

ણાવેલ

ે રા ી લખી આપ છાં.
નવગતે બાાંહધ
 હ ાં મારા ી નાતે કે મારા ા કટાંબિા સભ્ ો મારા ફત અથવા મારા ી માંડળીિા સભ્ ો મારા ફત
હાથેબિાવેલ હસ્તકલા/હાથશાળિી વસ્તઓ

મેળામાાં વેચાણ કરા ીશ. બનારા િી

કોઇપણ રા ે ડીમેઇડ/મશીિ મેઇડ વસ્તઓ લાવીિે વેચીંશ િહી. મારા ા સ્ટોલ પરા  બનારા િી
રા ે ડીમેઇડ અથવા મશીિ મેઇડ વસ્તઓ

ોવા મળે તો મારા ી સામે જે કોઇ દાંડકી

કા ષવાહી કરા વામાાં આવે તે મિે કબ ૂલ/માંજરા  રા હેશે.
 પ્રદશષિ/મેળામાાં મારા ી પાસે મારૂ આટટીકઝિ કાડષ /માંડળીિી રા જીસ્રે શિ સટટીકિી િકલ,
ફોટો આઇકાડષ સાથે રા ાખવાિી ખાતરા ી આપ છાં.
 નિ મો સારા  મિે જે સ્ટોલ ફાળવવામાાં આવશે. તે મિે માંજરા  રા હેશે. તે અંગે કોઇ
ફરા ી ાદ/તકરા ારા  કરા ીશ િહી.
 મિે ફાળવેલ સ્ટોલિો હવાલો અન્

કોઇ કારા ીગરા  કે ્ કિકત િે બારા ોબારા  સોંપીશ િહી.

 નિગમ ધ્વારા ા ચ ૂચ્ ા મ બ જે તે કિદવસે અિે સમ ે સમ સરા  હા રા  થઇ મારા ો
સામાિ સ્ટોલમાાં ્ વ્સ્થત રા ીતે ગોવવીશ.
દાં ડકી

ો તેમ િ થા

તો મારા ી સામે જે કોઇ

કા ષવાહી કરા વામાાં આવે તે મિે કબ ૂલ/માંજરા  રા હેશે.

 પ્રદશષિ/મેળામાાં ભાગ લઇ રા હેલા અન્
 મેળામાાં આવતા ગ્રાહકો સાથે સૌમ્

કારા ીગરા ો સાથે કોઇ વાદ-નવવાદ કરા ીશ િહી.

વતષિ તથા નશ્ટભાર્ામાાં વાતચીત કરા ીશ.

 પ્રદશષિ/મેળા માાં ફરા 

બનાવતા અનધકારા ીશ્રીઓ/કમષચારા ીઓ ધ્વારા ા આપવામાાં આવે

તે ચ ૂચિાઓ ાં હ ાં ચસ્તપણે પાલિ કરા ીશ અિે તેઓિે પ્રદશષિ સહ વેચાણિા
આ ો િમાાં પ ૂરા તો સરા કારા  આપીશ.
 મિે જેસ્ટોલ ફાઇવવામાાં આવેલ હો

તેમાાં રા ાખવામાાં આવેલ તમામ માલસામાિિી

વાબદારા ી મારા ી રા હેશે.
 મારા ા માલ સામાિ ાં ડીસ્પલે સ્ટોલિી બહારા  કે ફેનસ ા લેટ કાંકાઇ ના

તે રા ીતે કરા ીશ

િહી.
 પ્રદશષિ/મેળામાાં

મ્રપાિ તેમ

િશાકારા ક વસ્ત રા ાખીશ િહી તેમ

સેવિ કરા ીશ િહી

તથા સ્ટોલમાાં કોઇ વલવલિશીલ પદાથષ રા ાખીશ િહી.
 રા ા

બહારા િા મેળામાાં જે તે રા ા

િો જે કોઇ ટે્ષ/ લાગે તે ભરા વા સાંમત છાં.

હ/
ાં અમોશ્રી/શ્રીમતી/કમારા ી .................................................................................................
ે રા ી આપ છાં કે ગ રા ાત રા ા
બાાંહધ

હાથશાળ અિે હસ્તકલા નવકાસ નિગમ લીમીટેડ િી

ઉપરા ોકત તમામ શરા તો મિે માંજરા  છે . નિગમ ધ્વારા ા

ોનાિારા  પ્રદશષિ સહ વેચાણમાાં ભાગ

લેવા માટે િા સામેલ િીનત-નિ મો સાંપણષપણે વાાંચીિે સમજેલ છે અિે મિે માન્
સ્વેચ્છાએ સહમતી આપ છાં. વ માાં નિગમ ધ્વારા ા અન્

છે તેિી

કોઇ શરા તો, નિ મો િક્કી કરા વામાાં

આવશે તે તમામ શરા તો, નિ મો પાળવા હ ાં સાંપણષ સહમત છાં.
તારા ીખઃ- ........./......../................

સહી તથા નસક્કો
(કારા ીગરા /સાંસ્થા/માંડળી)

