
(કાયીગયનો ાવોર્ટ 
વાઈઝનો પોર્ો)

સચુના:-

કારીગરની સહી શ્રજુન ળતી નામ અને સહી

આથી હ ું _______________________________________________________________________ શ્ર જન દ્વાયા મોજલાભાું આલી યશરેા પોક પેસ્ર્ીલર 
૨૦૧૯ ભાું યજીસ્રેળન પોભટભાું જણાલેર ળયતો ભને કબ ર ભુંજ ય છે, અને તેન ું ચોક્કવણે ારન કયલાની ફાશેંધયી આપ છું.

એ.એ.ડી.સી. ફોક ફેસ્ટિળ ૨૦૧૯ 

કારીગરનુું નામ તથા સરનામુું: 
.............................................................................

.............................................................................

.....................................................

ભોફાઈર નું

દ કાન/ેઢીન ું નાભ

ક્રાફ્ર્ન ું નાભ

કેર્રા લોથી ક્રાફ્ર્ન ું લેચાણ કયો છો

કઈ કઈ લસ્ત  ઓ ફનાલો છો તેન ું રીસ્ર્

એલોર્ટ ભેર શોમ તો તેની વલગત

જી.એવ.ર્ી. નુંફય

સ્ર્ોર ય શાજય યશનેાય વ્મક્તતઓના નાભ

૯.  દ યથી આલનાય સ્ર્ોર ધાયકો ભારે્ યશલેાની સ વલધા કયી આલાભાું આલળે.

૬. કાયીગયે ોતાની ક્રાફ્ર્ના નમ નાના પોર્ો ૯૦૯૯૦ ૩૩૫૮૦ નુંફય ય લોટ્વએ તથા shrujantrust@yahoo.com  ય ઈ-ભેર દ્વાયા ભોકરલાના 
યશળેે.

૧૦. લસ્ત  ઓના લેચાણભાું ખયીદનાયને પ્રાસ્ર્ીકની ફેગ આલાની ભનાઈ છે. એર.એર.ર્ી.વી. ભાું પ્રાસ્સ્ર્ક નો લયાળ ફાધ્મ છે.

શ્રજુન એ.એ.ડી.સી. આયોજીત

સુંયકુ્ત રીતે રજૂ કરે છે...

"નમટતે"

૭. કાયીગયો ોતાના પોર્ો આઈ.ર્ી. પ્રપૂની નકર આ પોભટ વાથે વાભેર કયલાની યશળેે.

૮. દયેક સ્ર્ોર દીઠ ૨ જણને એન્ટ્રી ક ન તથા યાત્રી બોજનના ક ન ભેાની ળરૂઆતભાું ભેલી રેલાના યશળેે.

(નોથથ-ઈટિ ઇસ્ડડયા કલ્ચર ફેસ્ટિળ)

૫.  કાયીગયે લેચાણની લસ્ત  ઓની માદી બાલ ત્રક વાથે આલાની યશળેે.

૫.  કાયીગયે ોતાની દયેક લેચાણની લસ્ત  ઓન ું ફીર ફનાલવ ું પયજીમાત યશળેે.

૬.  કાયીગયોના ોતાના સ્ર્ોકની જલાફદાયી ોતાની યશળેે. આ અંગે શ્ર જન એર.એર.ર્ી.વી.ની કોઈણ પ્રકાયની જલાફદાયી યશળેે નહશ.

૨. કાયીગયોને સ્ર્ોર ભેલલા ભારે્નો અયજી પોભટ તા. ૨૦/૧૨/૨૦૧૮ સ ધીભાું વુંચારકોને જભા કયાલલાનો યશળેે.  ત્માયફાદ આલેર પોભટને સ્ર્ોર 
પાલણી ભારે્ ધ્માને રેલાભાું નહશ આલે.

૧.  આ ભેાન ું આમોજન કચ્છની ક્રાફ્ર્ને પ્રોત્વાશન આલા ભારે્ કયલાભાું આલેર છે.  જેથી આ ભેાભાું બાગ રેનાય કાયીગય ાવેથી કોઈ ણ 
પ્રકાયની યજીસ્રેળન પી કે સ્ર્ોર બાડ ું રેલાભાું આલળે નશી.

૩.  સ્ર્ોર પાલણીનો અફાવધત અવધકાય વુંચારકોનો યશળેે.

ટથલ: ૭૦૫, ભજુ-ભચાઉ રોડ, અજરખપરુ, ભજુ-કચ્છ.  ફોન નુંબર: ૦૨૮૩૨-૨૨૯૦૯૦

૪.  કાયીગયે ભેાના સ્થ ય સ્લખચે આલલાન ું યશળેે.  ભેાનો વભમ ફોયે ૪ લાગ્મેથી યાતે્ર ૧૦ લાગ્મા સ ધીનો યશળેે.

તારીખ : ૧૯/૦૧/૨૦૧૯ થી ૨૩/૦૧/૨૦૧૯ 

ટિો મેલળળા માિેનુું અરજી ફોમથ


