ઉન્ણૉ ડ-઼ૂ (ઉન્ણર્ ડર્ ૂલવ ઑ ડૉ ન્સફ ગ્ડૉ ઞ)
બ્વ્ગ ફઅ.૯/૩, ઋપ્ઙયષફ, ઼ૉગડળ-૩૩, ઙીઅપૂફઙળ
ભ્ફ ફઅ.:૨૯૯-૪૫૪ ૭૮૨૨૭, ભૉ -ગ઼ ફઅ.૨૯૯-૪૫૪ ૭૮૨૨૯
Website: www.craftofgujarat.gujarat.gov.in
E-mail : exdire-indext-c@gujarat.gov.in

.

ગીળૂઙળૉ બ્દીફ્
દીઞદ
ૉ ળફ્
ભ્ડ્ગર્ીભ ઇઽીં
જ ડીણષ્.

ઉન્ણૉ ડ– ઼ૂ ીળી ષહર્:૪૨૩૱-૩૯ નળમ્લીફ લ્ઞદી રૉશીરીઅ યીઙ વૉષી રીડૉ ફૃઅ ઇળજી ભ્રર્
(ઈ ઇળજી ભ્રર્ ળીજ્લરીઅ દધી ળીજ્લ મઽીળ, ઇરનીષીન ઽીડ, યૄઞ ઽીડ, મ્બવ દધી ઇન્લ
દરીર ઉન્ણૉ ડ– ઼ૂ ીળી ષહર્:૪૨૩૱-૩૯રીઅ લ્જાફીળ રૉશી નસર્ફ રીડૉ રીન્લ ળઽૉ સૉ.)
(૩) ગીળૂઙળ/રઅણશૂ/઼અ ધીફૃઅ ફીર : ......................................................................
.................................................................................................................
(ળજી ડર્ૉ સફ/઼ળગીળ ૂ ીળી ગીળૂઙળ દળૂગૉ ફ પથૂ ધલૉવ કશઘગીણર્ રૃઞમ વઘષૃઅ)
(૪) ઼ળફીરૃઅ : ................................................................................................
………….…..............................................................................
(૫) ર્મીઉવ ફઅમળ :
(૫.૩) SMS રીડૉ :
(૫.૪) ષ્ડ઼ઇબ રીડૉ :
(૬)
(૭)

ગૉ ડૉ ઙળૂ :
રિઽવી
ઈપીળ ગીણર્ ફઅ. :

બૃ હ

ઞફળવ

(૮) ગીળૂઙળ કશઘ ગીણર્ / રઅણશૂ ફ પથૂફૂ ુષઙદ:
(૮.૩) ઉન્ણૉ ડ– ઼ૂ કશઘગીણર્ ફઅમળ
(૮.૪) યીળદ ઼ળગીળફૃઅ “બઽૉ જીફ” ગીણર્ ફઅમળ :

ઑ઼.ડૂ.

ઑ઼.઼ૂ.(વીઙૃ બણૉ દૉરી‘’ ગળષૃઅ)

: દી......../......../...............
: દી......../......../...............

(૮.૫) રઅણશૂ/઼અ ધીફ્ ળજી ડર્ૉ સફ ફઅમળ : ..........................................................
દધી ફ પથૂફૂ દી.: ....../......./......... ઝૉ ૃ કણૂડ ધલીફૂ દી.: ....../......./.......
(૯)
(૱)
(૯)
(૩૨)

લુક્દઙદ ગીળૂઙળ/ગ ડળ/઼ઽગીળૂ રઅણશૂ ઼ીધૉ ઼અગશીલૉવ ગીળૂઙળ્ફૂ ઼અખ્લી : ..................
કશઘગીણર્ રીઅ નસીર્ષૉવ કર્ીભડફૃ ફીર :……………………......................................
વૃ ધદૂ ઽ દગવીફીઅ ગીળૂઙળ ઽ્લ દ્, દૉ ઽ દગવીફૃઅ ફીર : ……………………………...
રૉશીરીઅ ષૉજીથ રીડૉ ફૂ ઈઉડર્ફી ફીર : .............................................................

……...................................................................................................
(૩૩) ળીજ્લ/ળી ર્ ૂલ ઑષ્ણર્ રશૉવ ઽ્લ દ્ દૉફૂ ુષઙદ :
કર્ર
ષહર્
કર્ીભડફૃઅ ફીર
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(૩૪) રૉશી નળમ્લીફ ડ્વરીઅ ઽીઞળ ળઽૉ ફીળ ઼ઽીલગ ગીળૂઙળફૂ ુષઙદઆ
કર્ર

઼ઽીલગ ગીળૂઙળફૃ ફીર

ર્મીઉવ ફઅ.

૩
૪

(૩૫) ઊન્ણૉ ડ-઼ૂ ીળી ષહર્ ૪૨૩૱-૩૯ નળમ્લીફ ઙૃઞળીદ ળીજ્લરીઅ દધી ળીજ્લ મઽીળ રૉશીકરીઅ
યીઙ વૉષી ફૂજૉ ઞથીષૉવ ુષઙદૉ મીઽપળૂ વઘૂ ઈબૃ ઝૃ અ .
(૩) ઽઅૃ રીળૂ જાદૉ ગૉ રીળી ગૃ ડૃઅ મફી ઼ભ્લ્ રીળભદ ઇધષી રીળૂ રઅણશૂફી ઼ભ્લ્ રીળભદ ઽીધૉ મફીષૉવ ઽ દગવી/
ઽીધસીશફૂ ષ દૃક ઞ રૉશીરીઅ ષૉજીથ ગળૂસ. મજાળફૂ ગ્ઉબથ ળૉ ણૂરૉઉણ/રસૂફ રૉઉણ ષ દૃક વીષૂફૉ
ષૉજીંસ ફઽીં. રીળી ડ્વ બળ મજાળફૂ ળૉ ણૂરૉઉણ ઇધષી રસૂફ રૉઉણ ષ દૃક જોષી રશૉ દ્ રીળૂ ઼ીરૉ ઞૉ
ગ્ઉ નઅણગૂલ ગીલર્ષીઽૂ ગળષીરીઅ ઈષૉ દૉ રફૉ ગમૄવ રઅઞૃળ ળઽૉ સ.ૉ
(૪) રૉશીરીઅ રીળૂ બી઼ૉ રી ઈડીર્ટફ ગીણર્ /રઅણશૂફૂ ળજી.઼ડીર્ફૂ ફગવ, ભ્ડ્ ઈઉગીણર્ , મૂવ મૃગ, ુષટૂડીંઙ
ગીણર્ ઼ીધૉ ળીઘષીફૂ ઘી ૂ ઈબૃ ઝૃઅ.
(૫) ુફલર્ફૃ઼ીળ રફૉ ઞૉ ડ્વ ભીશષષીરીઅ ઈષૉ દૉ રફૉ રઅઞૃળ ળઽૉ સૉ. દૉ ઇઅઙૉ ગ્ઉ ભળૂલીન/દગળીળ ગળૂસ ફઽીં.
(૬) ઇર્ફૉ ભીશષૉવ ડ્વફ્ ઽષીવ્ ઇન્લ ગ્ઉ ગીળૂઙળ ગૉ લુક્દફૉ મીળ્મીળ ઼ બૂસ ફઽીં.
(૭) ઉન્ણૉ ડ-઼ૂ ધ્ષીળી ઼ૄજ લી રૃઞમ ઞૉ દૉ િનષ઼ૉ ઇફૉ ઼રલૉ ઼રલ઼ળ ઽીઞળ ધઉ રીળ્ ઼ીરીફ ડ્વરીઅ
લષુ ધદ ળૂદૉ ઙ્ઢષૂસ. જો દૉર ફ ધીલ દ્ ડ્વ મૂજાફૉ ભીશષષીરીઅ ઈષૉ ઇધષી દ્ ભૂ ઞ ગળષીરીઅ
ઈષૉ દ્ દૉ રફૉ ગમૃવ રઅઞૃળ ળઽૉ સૉ.
(૮) રૉશીરીઅ યીઙ વઉ ળઽૉ વી ઇન્લ ગીળૂઙળ્ ઼ીધૉ ગ્ઉ ષીન-ુષષીન ગળૂસ ફઽીં દધી રૉશીરીઅ ઈષદી ગર્ીઽગ્,
રઽૉ રીફ્, ઇુપગીળૂક દધી રઽીફૃયીષ્ ઼ીધૉ ઼ૐમ્લ ષદર્ફ દધી ુસ ડયીહીરીઅ ષીદજૂદ ગળૂસ.
(૯) રૉશીરીઅ ભળઞ મજાષદી ઇુપગીળૂક/ગરર્જીળૂક ધ્ષીળી ઈબષીરીઅ ઈષૉ દૉ ઼ૄજફીકફૃઅ ઽઅૃ જૃ દબથૉ
બીવફ ગળૂસ ઇફૉ દૉકફૉ રૉશીફી ઈલ્ઞફરીઅ બૄળદ્ ઼ઽગીળ ઈબૂસ.
(૱) રૉશીરીઅ બપીળફીળ બનીુપગીળૂ/ ઇુપગીળૂક/ રઽૉ રીફ્ રીળી ડ્વ ઋબળ રૃવીગીદ વૉ દૉ નળમ્લીફ
઼ભ્લદીધૂ ષદીર્સ ઇફૉ ઼ીળૂ ળૂદૉ ઈષગીળ ઈબૂસ.
(૯) રફૉ ઞૉ ડ્વ ભીશષષીરીઅ ઈષૉવ ઽ્લ દૉરીઅ ળીઘષીરીઅ ઈષૉવ દરીર રીવ઼ીરીફફૂ ઞષીમનીળૂ રીળૂ ળઽૉ સ.ૉ
(૩૨) રીળી રીવ઼ીરીફફૃઅ ણૂ પ્વૉ ડ્વફૂ મઽીળ ગૉ ભૉ ુ઼લી પ્વૉડ તઅગીઉ જાલ દૉ ળૂદૉ ગળૂસ ફઽીં.
(૩૩) રૉશીરીઅ પૃ બીફ દૉરઞ ફસીગીળગ ષ દૃ ળીઘૂસ ફઽીં દૉરઞ ઼ૉષફ ગળૂસ ફઽીં દધી ડ્વરીઅ ગ્ઉ જ્ષવફસૂવ
બનીધર્ ળીઘૂસ ફઽીં.
(૩૪) ળીજ્લ/ળીજ્લ મઽીળફી રૉશીરીઅ ઞૉ ગ્ઉ ઼ળગીળૂ ડૉ ક્ષ વીઙૉ દૉફૂ ઞષીમનીળૂ રીળૂ ળઽસૉ, દૉ ઇઅઙૉ ઽઅૃ ઼અરદ ઝૃઅ.
(૩૫) ઞૉ રૉશીફૂ ર ડ્વ ભૂ યળૉ વ ઽસૉ દૉ રૉશીરીઅ ઇજૄગ ઽીઞળ ળઽૂસ, જો ઽીઞળ ફ ળઽૂ સગૃઅ દ્ યળૉ વ ડ્વ ભૂ
બળદ ગળષી/મૂજા રૉશીરીઅ ડર્ ીન઼્ભળ ગળૂ ઈબષી ઽઅૃ રીઅઙથૂ ગળૂસ ફઽીં.
(૩૬) ગીળૂઙળૉ ગૃ ડૃઅ મિનઢ ઑગ ઞ ઇળજી ભ્રર્ યળૂસ ઇફૉ ઞૉ દૉ રૉશીરીઅ ગૃ ડૃઅ મનૂઢ ઑગ ઞ ડ્વ ભીશષષીરીઅ ઈષસૉ.
ઞૉ રફૉ રીન્લ ઝૉ .
(૩૭) ખપ્.઼ઽ.રઅણશૂ/઼અ ધીઑ ુઞ ી ઋ ્ઙ ગૉ ન્ ફૃઅ ુફલદ રીથબ રૉશષૂ ઇળજી ભ્રર્ ઼ીધૉ મૂણીથ ગળૂ
ઇળજી ગળષીફૂ ળઽસૉ.

ઋબળ્ક્દ દરીર સળદ્ મ્વૂક દધી ઉન્ણૉ ડ-઼ૂ ીળી ઇન્લ ગ્ઉ સળદ્, મ્વૂક ફગગૂ ગળષીરીઅ ઈષસૉ
દૉ દરીર રીડૉ ઽઅ ૃ ઼અબૄથર્ ઼અરદ ઝૃ અ .

દીળૂઘ :

/

/૪૨૩૱

_______________________
(ગીળૂઙળ/઼અ ધીફી ઽ્ ૉ નીળફૂ ઼ઽૂ)

ઇળજી ભ્રર્ ઼ીધૉ ઼ીરૉવ ગળષીફૂ ુષઙદ્ :
(૩) લુક્દઙદ ગીળૂઙળ કશઘગીણર્ ફૂ ફગવ.
(૪) ળીજ્લ/ળી ર્ ૂલ ઑષ્ણર્ ુષઞૉદી ગીળૂઙળ ઽ્લદ્ દૉફી રીથબ ફૂ ફગવ.
(૫) ઼અ ધી/રઅણશૂ/઼ઘૂ રઅણશ ઑ ફ પથૂ રીથબ ફૂ ફગવ દધી કણૂડ ળૂબ્ડર્ ફૂ ફગવ ઼ીરૉવ ગળષીફૂ ળઽૉ સૉ.
(૬) ઑ઼.ડૂ./ઑ઼.઼ૂ. ગીળૂઙળ ઽ્લ દ્ જાુદફી નીઘવીફૂ ફગવ. (૭) ઈપીળગીણર્ ફૂ ફગવ.
(૮) ખપ્.઼ઽ.રઅણશૂ/઼અ ધીફૉ ુઞ ી ઋ ્ઙ ગૉ ન્ ધૂ રૉશષૉવ રીથબ .

ફ પ : રૉશીફૂ ુષઙદ્ ઉન્ણૉ ડ-઼ૂફૂ ષૉમ઼ીઉડ www.craftofgujarat.gujarat.gov.in જોદી ળઽ .
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(ખપ્ઙૂગ ઼ઽગીળૂ રઅણશૂ/઼અ ધી રીડૉ )

રીથબ
ઈધૂ

રીથબ

ઈબષીરીઅ

ઈષૉવ

ઝૉ

ગૉ ,

ૂ.........................................................................................
ખપ્ઙૂગ ઼ઽગીળૂ રઅણશૂ/઼અ ધી ઼ળફીરૃઅ ............................................
...................................., ુઞ ્ : ...................... ઘીદૉ ગીલર્ળદ ઝૉ .
ઞૉ .................................................... ગીલની ઽૉ ઢશ ફ પીલૉવ
ખપ્ઙૂગ ઼ઽગીળૂ રઅણશૂ/઼અ ધી ઝૉ . ઼નળ ઽઅૃ ખપ્ઙૂગ ઼ઽગીળૂ રઅણશૂ/઼અ ધી
……………………………………….. ગીળફીઅ ઽીધસીશ/ઽ દગવી/
ગર્ીર્ ્ઙ/ ગવ ડર્ ળ ઽૉ દૃ રીડૉ ગીલર્ળદ ઝૉ .
ઽીવરીઅ ઞૉ ........ ગીળૂઙળ્ફૉ ળ્ઞઙીળૂ ઈબૉ ઝૉ . ઞૉફૃઅ કણૂડ ષહર્:...........
઼ૃપૂ ધલૉવ ઝૉ ઇફૉ ષઙર્-.................... પળીષૉ ઝૉ . દધી ળીજ્લ ઼ળગીળ ૂફીઅ
ગુરસફળ ગૃ િડળ ઇફૉ ગર્ીર્ ્ઙ ગજૉળૂફૂ ઽીધસીશ/ઽ દગવીફૂ ષશદળ રીન્લદી
પળીષૉ ઝૉ /પળીષદૂ ફધૂ.

ધશ : .........................
દીળૂઘ : ....../......./૪૨૩૱
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ઞફળવ રૉફૉઞળ/ ્ઞક્ૉ ડ રૉફૉઞળ
ુઞ ી ઋ ્ઙ ગૉ ન્ ,
ુઞ ્ : ......................
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