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कलाकार fवभाग

कलाकार fवभाग
fवभाग- ______________________________ अन:मां
क
ु
(:.व �द.) _____________(कायाqलयीन कामकाजाकर;ता)
fवभाग

त,

मांक-

अनु मांक
(कायाqलयीन कामकाजाकर;ता)

कला संचालक,
महारा� रा�य, मंुबई

�ी./�ीमती/कुमार; :------------------------------------------

महोदय,
खाल; नमूद के या माणे संपूणq मा हती मी आपणांस सादर कर;त आह.े
दश"काचे नाव व पtा : :---------------------------------------------------------------------------------------------------------
कलाकाराचे नाव- (मोठया अ रात, आडनावाने सरवात
)
ु
�ी./�ीमती/कु. : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

यां याकडून रा�य कला दशqना या खाल; नमद
े े या
ू कल
fवभागांसाठi एकूण (

) कलाकृती �मळा या.

(1)fच कला �
(2)�श पकला �

Name of the Artist: (In capital letters, Surname first)

(3)उपयोिजत कला �

Mr./ Mrs./Miss.:__________________________________________________

(4)मु�ाfच ण (JाfफCस)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------कलाकाराचा संपण
ू " पtा 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

फोन नं :__________________________________________________________
ई-मेल :___________________________________________________________
अ.

पधRसाठ& आहे

:.

कलाकृतीचे शष"क

�कं मत ( .)

�कं वा नाह

१.

ठकाण: मुंबई

कला संचालकांकर;ता,
महारा� रा�य, मुंबई

२.

दनांक

(1) मा�हतीपOकात �दलल
े े नयम मी वाचले असन
ं
राहतील हे मी कबल
ू ते मला बधनकारक
ू
करतो.

दशqक अथवा �या या अfधकृत म�यlथाने कलाकृती
परत नेताना ह; पावती दाखल करणे आव�यक आहे . पावती
नस यास कलाकृती परत द या जाणार नाह;त.

(2) मी असे जाह र करतो कt,
(अ) मी सादर के लल
े कलाकृ ती ह कोण याह कलाकृतीची नककल अथवा
(ब) मी आता सादर के ले या कलाकृतीस पव
ू t कोण याह

तकृती नाह .

दश"नात ब ीस मळालले
े नाह .

(क) मी महाराI रा�याचा कायम र�हवाशी आह,े यासंबंधीचे माणपO सोबत जोडले आह.े
(ड) स�या मी कोण याह कला शाखेचा fव याथt नाह .
(३) मी खाल ल व पात कलाकृ तीची �डिजटल

तमा सीडीम�ये सादर कर त आह.े (300dpi)

कलाकाराचे नाव_fवभाग_अ.:._ शषक_�
"
कं मत.jpg

वर नमूद केले या एकूण________कलाकृती परत मळा या.

उदा: Ashok-Kadam_Painting_1_Landscape_29000.jpg
Ashok-Kadam_Painting_2_Portrait_30000.jpg
(4) मी सादर के लल
तीी दशन संप यानंतर दहा िदवसा या आत परत न
े ी/के ले या कलाकृ त

ने यास सदर कलाकृ तीवर माझा ह क राहणार नाही.

�ठकाण :�दनांक

कलाकाराची वा र

मंुबई

कलाकार अथवा यांनी

�दनांक-

या�या

ा�धकृत केले या

त नधीची वा र

