પ્રકરણ-૭ (નિયમ સંગ્રહ-૭)
તેિા ભાગ તરીકે રચાયેલી બોર્ડ, પરરષદ, સનમનતઓ અિે અન્ય સંસ્થાઓિં પત્રક
૭.૧ જાહેર તંત્રિે લગતાં બોર્ડ, પરરષદો, સનમનતઓ અિે અન્ય મંર્ળો અંગિ
ે ી નિગત િીચેિા
િમિામાં આપો.
ૅ માન્યતા પ્રાપ્ત સંસથાિ
્ ં િામ
અિે સરિામુઃ

ગજરાત શ્રમયોગી કલ્યાણ બોર્ડ
ગિિડમને ટ જી કોલોિી, સખરામિગર, અમદાિાદ-૩૮૦ ૦૨૧

ૅ માન્યતા પ્રાપ્ત સંસથાિો
્
પ્રકાર(બોર્ડ/
પરીષદ સનમતી અન્ય મંર્ળો)

બોર્ડ

ૅ માન્યતા પ્રાપ્ત સંસથાિો
્
ટકં ો પરરચયુઃ ગજરાત શ્રમયોગી કલ્યાણ બોર્ડિી સ્થાપિા એનપ્રલ-૧૯૬૦
(સ્થાપિા િષડ, ઉદેશે્ ય/મ
્ ખ્યપ્રિૃતનત)
્
માં ગજરાત સરકારિા તા.૨૮/૦૪/૧૯૬૦િા પત્ર ક્રમાંકુઃ
બીએલર્બલ્ય/જીએમ/૨૫૫૯/જે -- ધ્િારા થયેલ છે .
ગજરાત રાજયિા શ્રમયોગી જિસમદાયિા આર્થડક, શારરરરક
શૈક્ષનણક, સામાજીક નિકાસ અિે જીિિ ધોરણિા ઉત્કષડ માટે
નિનિધ કલ્યાણકારી પ્રિૃતનતઓિ
્
ં સંચાલિ કરિ.ં

ઉદેશે્ યુઃ
્

મખ્ય પ્રિૃતનતુઃ
્

ગજરાત રાજયિા ઔધૌનગક િગરો/શહેરોમાં આિેલી
કામદાર િસાહતો િજીક શ્રમયોગી કલ્યાણ કેનદ્રો
્ શરુ કરિામાં
આવ્યા છે અિે આ કેનદ્રો
્ ખાતે શ્રમયોગી અિે તેમિા કટબ
ં િા
આનશ્રત સભ્યો માટે
(૧) પરુષો માટેુઃ
રમતગમત/સ્િરોજગાર
લક્ષી તાલીમ િગો/િાંચિાલય અિે પસ્તકાલય-િી પ્રિૃતનતઓ
્
પસંદગીિા કેનદ્રો
્ ખાતે વ્યાયામ માટે જીમ્િેશયમિી
્
સનિધાઓ
ચલાિિામાં આિે છે
(૨) મનહલાઓ માટેુઃ- સ્િરોજગાર/િૈકલ્નપક રોજગાર
રોજગારલક્ષી તાલીમ આપિી/સાંસકૃ્ નતક અિે સામાનજક નિકાસ
માટે ગરબા-રાસ/િાિગી િગો/સામાનજક પિડિી ઉજિણી ...(૨).....

(૩) િાિાબાળકો માટે નશશ નિહારુઃ- અઢી િષડ થી મોટા અિે પાંચ િષડ થી સધીિા બાળકો માટે મોન્ટેસરી પધ્ધનતથી નશશનિહાર ચલાિિામાં
આિે છે જયાં બાળકોિે દૈનિક પોષ્રટક િાસ્તો બોર્ડ ધ્િારા નિિામલ્યે આપિામાં આિે છે . િષડ-૨૦૧૪ થી નશશનિહારિા તમામ બાળકોિે ગણિેશ,
સ્કૂલ-બેગ અિે સ્લેટ નિિામલ્યે આપિામાં આિી છે . તેમિા શારરરરક તેમજ માિનસક નિકાસ માટે પોષણયક્ત આહાર અિે શૈક્ષનણક સાધિો ધ્િારા
માિનસક નિકાસિી પ્રિૃતનતઓ
્
સાથે કોમી એકતા અિે ભાઇચારા જે િા ગણો નિકસે તે માટે રાષ્રિય અિે સામાનજક તહેિારોિી ઉજિણી અિે
સમહ ભોજિ જે િા કાયડક્રમોિં પ્રસંગોપાત આયોજિ કરિામાં આિે છે .

માન્યતા પ્રાપ્ત સંસથાિી
્
ભૂનમકાુઃ
(સલાહકાર/સંચાલિ/કાયડકારી/અન્ય)

સંચાલિ

માળખ અિે સભ્ય બંધારણુઃમબ
ં ઇ મજૂ ર કલ્યાણ (ગજરાત)નિયમો, ૧૯૬૨િા નિયમ-૧૦ મજબ સરકારશ્રી ધ્િારા બોર્ડિી
રચિા કરિામાં આિે છે , જે માં કૂલ-૧૪ સભ્યો હોય છે અિે આ સભ્યો પૈકી ચાર સભ્યો માનલકોિાપ્રનતનિનધ, ચાર શ્રમયોગીિા
પ્રનતનિનધ, ચાર સ્િતંત્ર સભ્યો અિે બેમનહલા પ્રનતનિનધઓ
સંસથાિા
્
િર્ાુઃ

િેલફે્ ર કનમશિર

મખ્ય કચેરી અિે તેિી શાખાઓિાુઃ- િર્ી કચેરી
ગજરાત શ્રમયોગી કલ્યાણ બોર્ડ,ગિિડમને ટ જી કોલોિી
સરિામા
અમદાિાદ નિભાગ સખરાિગર પાણીિી ટાંકી, રખીયાલ રો, અમદાિાદ-૨૧
િર્ોદરા નિભાગુઃ- ગરિાળા પોલીસ ચોકી સામે, િોર્ડ િં.રિી કચેરી સામે ભતર્ીઝાંપા પાસે, ફતેપરા, િર્ોદરારાજકોટ નિભાગુઃ- કામદાર કલ્યાણ કેનદ્ર્ િં.૧ કોઠારીયા રોર્ હાઉસીંગ કોલોિી, રાજકોટ

મંબઇ મજૂ ર કલ્યાણ (ગજરાત)નિયમો, ૧૯૬૨િા નિયમ-૧૨ મજબ
દરેક ત્રણ માસમાં ઓછામાં ઓછી એક અિે જરુર પર્ે તો િધ િખત

બેઠકોિી સંખયાુઃ્

શં જિતા બેઠકમાં ભાગ
લઇ શકે

સરકારશ્રી ધ્િારા રચાયેલ બોર્ડમાં જિતાિા પ્રનતનિનધિો સમાિેશ
કરેલ છે અિે આ પ્રનતનિનધઓ જ બેઠકમાં ભાગ લઇ શકે છે .

શં બેઠકોિી કાયડિોંધ તૈયાર
કરિામાં આિે છે ?

હા, દરેક બેઠકિી કાયડિાહી િોંધ તૈયાર કરિામાં આિે છે .

બેઠકોિી કાયડિોંધ જિતાિે ઉપલબ્ધ છે ? માનહતી અનધકારી અનધનિયમ હેઠળ અરજી કરિાથી બોર્ડિી મંજરી
જો હોય તો મેળિિાિી પધધનત
મજબ માનહતી આપી શકાય

