ુ રાત મહિલા આર્થિક ર્િકાસ ર્િગમ લી.
ગજ
બ્લોક િં.૮,૯મો માળ, ઉદ્યોગભિિ, સેક્ટર-૧૧, ગાંધીિગર
પ્રદર્શિ સિ િેચાણ મેળામાં ભાગ લેિા માટેન ંુ અરજી ફોમશ.

અરજદારનો
ફોટો

(૧)

મહિલા કારીગરનુું પુરૂ નામ .......................................................................................................................

(૨)

પુરૂ સરનામુ.ું ...........................................................................................................................................................

(૩)

*મોબાઈલ નુંબર : ..........................................................................(વોટસએપ નુંબર)...........................................

(૪)

ઇ-મેઇલ આઇ.ડી. ..............................................................................................................

(૫)

ુ )ુું નામ : .......................................................................................................
*વેચાણ માટે આઈટમનુું (ચીજ વસ્તન

(૬)
(૭)

વેચાણમાું મ ૂકવાપાત્ર આઈટમની કુ લ અંદાજીત રકમ રૂ. ............................................................................................
(અ) આ નનગમ દ્વારા કાડડ મેળવેલ છે ? ( કાડડ છે ) િા / ના ( કાડડ ની ઝેરોક્ષ રજુ કરવી.)
(બ) કાડડ માટે અરજી કરે લ િોય પરું ત ુ કાડડ બનવાના બાકી િોય તેવા અરજદારે ફોમડ ફી ભયાડની પિોંચ રજુ કરવી. િા/ના
(ફી પિોંચની ઝેરોક્ષ રજુ કરવી.)
(ક) નનગમનુું કાડડ , ઇન્ડેક્ષ-સી, ડેવલપમેન્ટ કનમશ્નર, િેન્ડલુમ, મીનીસ્રી ઓફ ટે ક્સટાઇલ અને િેન્ડીક્રાફટ મીનીસ્રી ઓહફસનુું કોઇપણ
એક કાડડ ની ઝેરોક્ષ રજૂ કરવી.

(૮)

આધારકાડડ નુંબરઃર્િગમ આયોજીત મેળો િર્શ 2021 :

ક્રમ

મેળાનુ નામ

સ્થળ

તારીખ

૧

િસ્તકલા મેળો

વસ્ત્રાપુર િાટ, અમદાવાદ

તા.૧૧/૯/૨૦૨૧ થી તા.૧૭/૯/૨૦૨૧
તા.૧૯/૯/૨૦૨૧ થી તા.૨૫/૯/૨૦૨૧

અરજી ફોમશ સાથે સામેલ કરિાિી ર્િગતો :
૧.

વ્યક્ક્તગત કારીગર ઓળખકાર્શ િી િકલ.

૨.

અરજી ફોમશ ભરીિે પરત આપિાિી તા.૦૮/૯/૨૦૨૧ સુધી.

૩.

આધાર કાર્શ િી િકલ

ખાસ િોંધ :
(૧)

કુ ટુુંબ દીઠ એક જ અરજી ફોમડ ધ્યાને લેવામાું આવશે.

(૨)

જે તે મેળા માટે પસુંદગી કરવામાું આવેલ કારીગરોને જ સ્ટોલ ફી ભરવાની રિેશ.ે

(૩)

વધુમાું, મેળા અંગેની તમામ માહિતી વોટ્સએપ મેસજ
ે દ્વારા કરવામાું આવશે.

ે રી પત્ર
બાંિધ
ગુજરાત મહિલા આનથિક નવકાસ નનગમ લી. ગાુંધીનગર દ્વારા વર્ડ ૨૦૨૧-૨૨ દરમ્યાન ગુજરાત રાજયમાું તથા રાજય બિારના
ે રી મારી સ્વેચ્છાએ કોઈપણ જાતના દાબ-દબાણ વગર લખી આપુું છું.
મેળાઓમાું ભાગ લેવા જણાવેલ બાુંિધ
વ્યક્ક્તગત કારીગર :
હુું કે ન્ર/રાજય સરકાર દ્વારા અપાયેલ મહિલા કારીગર તરીકે ન ુું ઓળખકાડડ ધરાવુું છું. હુું િસ્તકલા જે અસલમાું મારી સાથે રાખીશ.
બોલીઓ અિે ર્રતો
૧) ૧૮ થી ૬૫ વર્ડની વયના માત્ર મહિલા કારીગરો જ મેળા માટે રજીસ્રે શન કરાવી શકશે.
(૨) મહિલા કારીગરોએ જાતે જ સ્ટોલમાું િાજરી આપવી પડશે. તેમની ગેરિાજરીમાું અન્ય કોઇ પ્રનતનનનધ સ્ટોલમાું ઉપક્સ્થત રિી શકશે નિી.
જો મહિલા કારીગર પોતે ઉપક્સ્થત નિી રિે તો બે વર્ડ માટે મેળામાું ભાગ લેવા માટે પ્રનતબુંધ મ ૂકવામાું આવશે.
(૩) હુું સ્ટોલમાું સતત માસ્ક પિેરીશ. સોક્યયલ હડસ્ટન્સીન્ગનુું પાલન કરીશ તેમજ કોરોના ગાઈડલાઇન્સ અન્વયે જે કઈ સ ૂચના નનગમના
અનધકારીઓ દ્વારા આપવામાું આવશે તેન ુું પાલન કરીશ.
(૪) હુું તમામ હદવસોમાું પણ નનગમ તરફથી સ ૂચના મળે તે પ્રમાણે મેળા શરૂ થયા પિેલા સમયસર િાજર થઈ સમયસર સ્ટોલ ખુલ્લો રાખીશ
અને દૈ નનક વેચાણની સચોટ નવગત મેળાના સ્થળે નનગમના સ્ટાફને આપીશ.
(૫) હુું મેળામાું આકર્ડક રીતે પોતાની વસ્તુઓને પ્રદનશિત કરીશ તથા પ્રદશડનમાું આવનાર મુલાકાતીઓને વ્યવક્સ્થત રીતે નવવેકપ ૂણડ જવાબ
આપીશ.
(૬) જો હુું મેળાની ફી ભયાડ પછી મેળામાું િાજર નિી રહુું તો સ્ટોલ ફાળવણી રદ થશે અને મારી ભરે લ ફી જપ્ત કરવામાું આવશે. તેન ુું હુું
પાલન કરીશ.
(૭) મહિલા કારીગરોએ મેળાના સ્થળે આવવા-જવાની, ભોજન-રિેઠાણની વ્યવસ્થા જાતે કરવાની રિેશે. આ માટે નનગમ તરફથી કોઇ જ રકમ
ચુકવવામાું નિી આવે કે કોઇ વ્યવયસ્થા કરવામાું નિી આવે. તેની મને જાણ છે તે સાથે હુું સુંમત છું.
(૮) મેળામાું પોતાના માલ સામાનની જવાબદારી તથા માલસામાનના વીમા કવચની જવાબદારી કારીગરની રિેશ.ે જો કોઇ ચોરી થશે તો
તેની જવાબદારી નનગમની રિેશ નિી. અલબત્ત નસકયોરીટી સગવડ નનગમ દ્વારા કરવામાું આવશે. આ અંગેની મને જાણ છે તે સાથે હુું
સુંમત છું.
(૯) મેળામાું એક જ કુ ટુુંબની એક જ વ્યક્ક્તએ સ્ટોલ મેળવવા માટે રજીસ્રે શન કરવાનુું રિેશ.ે જો એક જ કુ ટુુંબની એકથી વધુ વ્યક્ક્તને સ્ટોલ
ફાળવણી થયાનુું ધ્યાને આવશે તો કોઇ એક વ્યક્ક્તની સ્ટોલ ફાળવણી રદ કરવાનો નનગમને અનધકાર રિેશ.ે આ બાબતે કોઇ નવવાદ /
તકરાર ચલાવી લેવામાું આવશે નિી. આ અંગેની મને જાણ છે તે સાથે હુું સુંમત છું.
(૧૦) મેળામાું હુું નવવેકપ ૂણડ વતડન કરીશ. જો મારા તરફથી ગેરવતડન કરે લ િોવાનુું માલુમ પડશે તો નનયમોનુસાર નનગમ દ્વારા દું ડનીય
કાયડવાિી કરવામાું આવશે. તે મને મુંજૂર છે .
(૧૧) સ્ટોલ માટે જે નનયત જગ્યા ડ્રો દ્વારા મને ફાળવવામાું આવશે, તે જ જગ્યા ઉપર હુું માલ સામાન પ્રદનશિત કરીશ. અન્ય ખ ૂલ્લી જગ્યાનો કે
રસ્તાનો ઉપયોગ હુું કરીશ નિી. તેમ જ સ્ટોલનો દુ રૂપયોગ કરવાનો પણ હુું પ્રયત્ન કરીશ નિી.
(૧૨) મેળામાું ભાગ લઈ રિેલા અન્ય કારીગરો સાથે કોઈ વાદ-નવવાદ ન થાય તેન ુું હુું ધ્યાન રાખીશ.
(૧૩) મેળા પર ફરજ બજાવતા અનધકારીઓ/કમડચારીઓ દ્વારા આપવામાું આવે તે સુચનાઓનુું ચુસ્તપણે હુું પાલન કરીશ
ુું દાખવીશ.
(૧૪) મેળામાું પધારનાર પદાનધકારી/ અનધકારીઓ/મિેમાનો સ્ટોલ ઉપર મુલાકાત લે તે દરમ્યાન હુું સારી વતડણક

(૧૫) સ્ટોલ ફાળવવા અંગે આખરી નનણડય નનગમનો રિેશે જે મને મુંજૂર છે .
(૧૬) રાત્રી રોકાણ માટે મને નનગમ કે અન્ય નવભાગો / સુંસ્થા દ્વારા મુંજૂરી આપવામાું આવશે તો જ કારીગર સ્ટોલમાું પોતાની જવાબદારી
પર રાત્રી રોકાણ કરી શકશે, એ મને મુંજૂર છે .
(૧૭) મેળા દરમ્યાન કે મેળામાું રાત્રી રોકાણ દરમ્યાન નશાકારક વસ્તુન ુું સેવન કરી શકશે નિીં તથા સ્ટોલમાું કોઈ જવલનશીલ પદાથડ રાખી
શકાશે નિીં, એ મને મુંજૂર છે .
(૧૮) ફાળવેલ સ્ટોલનો અન્ય કોઈ કારીગર કે વ્યક્ક્ત ને બારોબાર િવાલો સોંપી શકાશે નિીં. જો આવી બાબત ધ્યાને આવશે તો દું ડનીય
કાયડવાિી કરવામાું આવશે, એ મને મુંજૂર છે .
(૧૯) મેળામાું કોઈ આસક્સ્મક ઘટના કે અન્ય કોઈ કારણસર ઈજા, મ ૃત્યુ કે બબમારી જેવી બાબતે નનગમ ની કોઈ જવાબદારી રિેશે નિીં એની
મને જાણ છે અને મને મુંજૂર છે .
(૨૦) મેળામાું પોતાનુું આટીઝ્ન કાડડ / ફોટો આઈકાડડ , બબલ બુક, નવઝીટીંગ કાડડ સાથે રાખવાના રિેશ.ે તેની મને જાણ છે અને તેન ુું હુું પાલન
કરીશ.
(૨૧) અનનવાયડ સુંજોગોમાું સ્ટોલ ની સુંખ્યામાું વધઘટ કે મેળાના આયોજન માું ફેરફાર કરવાનો કે આયોજન રદ કરવાનો નનગમ ને અનધકાર
રિેશ.ે જે મને મુંજુર છે .

તારીખ : ...................................
સ્થળ : ......................................

મહિલા કારીગર સિી :................................................

