ુ રાત શ્રમયોગી કલ્યાણ બોર્ડ
ગજ
ુ રાત સરકાર)
(શ્રમ અને રોજગાર વિભાગ ગજ

શ્રમયોગી કલ્યાણ ભિન, ગિમેન્ટ ‘જી’ કોોની, પાણીની ટાાંકી સામે,
ુ રામનગર, અમદાિાદ – ૩૮૦૦૨૧
સખ
૦૭૯-૨૨૭૭૩૩૦૪/૦૫/૦૬ , ૦૨૬૫-૨૪૨૮૩૮૨ , ૦૨૮૧-૨૨૨૮૦૭૬

સાાંસ્કૃવતક કાયડક્રમ માટે ન ુ અરજી પત્રક
(૧)

કાયખાના/વંસ્થાન ં નાભ અને વયનામ ં

::-

(૨)

(૩)

મ.ો.:-

તા :-

જજ.:

ીનકોડ:

ભાલરક ભેનેજયન ં નાભ

:-

પોન નંફય (રેન્ડ રાઈન)

:-

ભોફાઈર નંફય

:-

કાયખાના/વંસ્થા સ્થાના લષ

:-

(યજીસ્રે ળનની નકર વાભેર કયલી)
(૪)

રેફય લેલ્પેય પંડ એકાઉન્ટ નંફય

:-

(છે લ્રા ાંચ લષના રેફય લેલ્પેય પંડની યીવીપ્ટ વાભેર કયલી.)
(૫)

કાયખાના વંસ્થાભાં પયજ ફજાલતા અને શ્રભમોગી પાો બયાતો શોમ
તેલા શ્રભમોગીઓની વંખ્મા

:-

(૬) વાંસ્કૃતતક કામષક્રભ અંગે વશામની તલગત:
શ્રમયોગીઓની સાંખ્યા

સહાયની રકમ

૫૦૦ થી ૭૫૦ શ્રભમોગીઓ

રૂ. ૧,૦૦,૦૦૦/-

૭૫૧ થી ૧૦૦૦ શ્રભમોગીઓ

રૂ. ૧,૫૦,૦૦૦/-

૧૦૦૧ થી ૧૫૦૦ શ્રભમોગીઓ

રૂ. ૨,૦૦,૦૦૦/-

૧૫૦૧ કે તેથી લધ શ્રભમોગીઓ

રૂ. ૨,૫૦,૦૦૦/-

(૭) વાંસ્કૃતતક કામષક્રભ કોના દ્વાયા થનાય છે ?
(અ) કાયખાનાભા કાભ કયતા શ્રભમોગીઓ/શ્રભમોગીઓના આતશ્રતો.
(ફ) ફશાયની વાંસ્કૃતતક ટીભ દ્વાયા.

(૮) વંસ્થા દ્વાયા મોજલાભાં આલનાય વાંસ્કૃતતક કામષક્રભની તલગત:
ક્રભ

વાંસ્કૃતતક કામષક્રભની તલગત

અ.

કરાકૃતત તલગેયે (કર ખચષના ૫0% રેખે વશામ)

અંદાજીત ખચષની યકભ

૧
૨
૩
ફ.

ઇન્રાસ્રકચય (કર ખચષના ૨૫% રેખે વશામ)

૧
૨
૩
ક

રયરેળભેન્ટ (કર ખચષના ૨૫% રેખે વશામ)

૧
૨
૩

 ઉયોક્ત જણાલેર તભાભ તલગતો વં ૂણષ વાચી છે , જો ખોટી  ૂયલાય થામ તો હ ં ગન્શાને ાત્ર છં.
સ્થ :

વશી :-

તાયીખ :

નાભ :શોદ્દો :વંસ્થાનો તવક્કો::::::શરતો:::::

(૧)

વંસ્થા દ્વાયા છે લ્રા ાંચ લષથી તનમતભત ણે રેફય લેલ્પેય પંડ બયામેર શોલો જોઇએ.

(૨)

વંસ્થા દ્વાયા આ મોજનાનો રાબ રીધા ફાદ ાંચ લષ સધી આ મોજનાનો રાબ ફીજી લાય ભી ળકળે નશી..

(૩)

કચેયી દ્વાયા કમષક્રભ મોજલા અંગે વૈદ્ાંતતક ભંજૂયી મ્ળ્મા ફાદ જ કમષક્રભ મોજલાનો યશેળે.

(૪)

કામષક્રભની તયીખ અને વભમ અંગે અત્રેની કચેયીને અગાઉથી રેલખતભા જાણ કયલાની યશેળે જેથી અત્રેની કચેયીના પ્રતતતનતધ
કામષક્રભભા ઉસ્સ્થત યશી ળકે.

(૫)

ભંજય થમેર નાણા સ ૂલચત કામષક્રભ ભાટે જ ખચષ કયલાના યશેળે. કામષક્રભ મરત્લી યાખલાભા આલે/તાયીખભા પેયપાય કયલાનો થામ
તેલા વંજોગોભા કચેયીને રેખીત જાણ કયી ન: ભંજૂયી ભેવ્મા ફાદ કામષક્રભ મોજલો.

(૬)

વંસ્થા દ્વાયા ૬’ x ૪’ ના કચેયીના વશમોગ અંગેના ચાય (૪) ફેનય રગાલલના યશેળે. તથા કામષક્રભના ૧૦ કે તેથી લધ
પોટોગ્રાફ્વની શાડષ કોી ફીર વાથે ભોકરલાની યશેળે.

(૭)

કામષક્રભ ણષ થમે રદન – ૨૦ ભાં ફીર યજ કયલાન યશેળે.

(૮)

વંસ્થા દ્વાયા કામષક્રભ ણષ થમેથી કામષક્રભભા થમેર ખચષના ફીરોની પ્રભાલણત નકર યજ કમેથી થમેર ખચષ ની ૫૦ % યકભ પોભષભાં
દળાષ લેર ક્રભાંક ૮-અ, ૮-ફ, અને ૮-ક ભાં કયલાભાં આલેર લગીકયણ મજફ ચ ૂકલલાભાં આલળે.

(૯)

કચેયીનો તનણષમ આખયી ગણાળે. ન્મામ ક્ષેત્ર અભદાલાદ યશેળે.

