ુ રાત શ્રમયોગી કલ્યાણ બોર્ડ
ગજ
ુ રાત રાજ્ય)
(શ્રમ અને રોજગાર વળભાગ ગજ

શ્રમયોગી કલ્યાણ ભળન, ગળમેન્ટ ‘જી’ કોોની, ાણીની ટાાંકી સામે,
ુ રામનગર, અમદાળાદ – ૩૮૦૦૨૧
સખ
૦૭૯-૨૨૭૭૩૩૦૪/૦૫/૦૬ , ૦૨૬૫-૨૪૨૮૩૮૨ , ૦૨૮૧-૨૨૨૮૦૭૬
ધોરણ ૧૦ માાં ાસ થનાર સાંગઠિત ક્ષેત્રમાાં કામ કરતા શ્રમયોગીઓના બાલકો માટે

ૈક્ષણણક પરુ સ્કાર યોજના

ાવોટષ

અરજી ત્રક

વાઇઝ
નો

ણધોરણ :૧૦ધોર

(૧) વલદ્યાથીન ું નાભ ( ગજયાતીભાું)
(અંગ્રેજીભાું)

:
:
(અટક)

(૨) પોન/ભોફાઇર નુંફય

:

(૩) યશેઠાણન ું વયનામ ું

:

(૪) વલદ્યાથીના લારી જે

પોટોગ્રાપ

(નાભ)

મ.ું ો.

તા

જજલ્રો

વન કોડ

(વતાન ું નાભ)

:

કાયખાના/વુંસ્થાભાું કાભ કયતા

મ.ું ો.

શોમ તેન ું નાભ અને વયનામ ું

જજલ્રો
પોન:

તા
વન કોડ
ઇ-ભેઇર

(૫) (અ) ધોયણ ૧૦ : યીક્ષા આપ્મા લષ :
(ફ) ધોયણ ૧૦ ભેલેર વષન્ટાઇર :
(૬) વલદ્યાથીના લારી જે કાયખાના વુંસ્થાભાું કાભ કયે છે તે વુંસ્થાને અત્રેની કચેયી દ્વાયા આલાભાું આલેર રેફય
લેલ્પેય પુંડ એકાઉન્ટ નુંફય:
(૭) વલદ્યાથીના ઓખ અંગેનો યાલો :
(દા.ત. ળાાન ું ઓખકાડષ , આધાય કાડષ , ફેંક ાવબક, ાવોટષ કોઇ ણ એકની નકર ફીડલી.

(૮)વલદ્યાથીના ફેંક એકાઉન્ટની વલગતો :

ફેંકન નાભ..........................ચાુંચ...........................................
એકાઉન્ટ નફુંય .....................................................................
IFS કોડ ................................................................................

 ઉયોક્ત જણાલેર તભાભ વલગતો વું ૂણષ વાચી છે , જો ખોટી  ૂયલાય થામ તો હ ું ગન્શાને ાત્ર છું.
વતાની સહી :

વળદ્યાથીની સહી:

પરૂુ નામ

પરૂુ નામ

:

:

પ્રમાણત્ર :
આથી પ્રભાણત્ર આલાભાું આલે છે કે શ્રી
કાયખાના./વુંસ્થા ખાતે છે લ્રા

અત્રેના

લષથી પયજ ફજાલે છે અને તેભનો છે લ્રા એક લષનો રેફય લેલ્પેય પુંડ

કાત કયીને વનમવભત આની કચેયી ખાતે બયાઇ કયલાભાું આલેર છે .
તારીખ

સહી :-

સ્થલ

નામ :હોદ્દો :સાંસ્થાનો વસક્કો :-

સામાન્ય રતો


લષ ૨૦૧૭ ભાું ધોયણ - ૧૦ ફોડષ ની યીક્ષાભા ઉતીણષ થમેર અને જેભાું ૭૦ કે લધ વષન્ટાઇર ભેલનાય
વલદ્યાથીઓને રૂ .૧,૫૦૦=૦૦ ળૈક્ષણીક યસ્કાય.



ભાકષ ળીટની નકર સ્લમું પ્રભાણીત કયી ફીડલાની યશેળે .



આ મોજનાનો રાબ ગજયાત યાજ્મભાું આલેર કાયખાના કયતા કાભ વુંસ્થાભાું /શ્રભમોગીઓના ફાકોને
જ આલાભાું આલળે.



વલદ્યાથીઓના લારી જે કાયખાના/ વુંસ્થાભાું કાભ કયતા શોમ તેભના દ્વાયા વફુંવધત લારીનો છે લ્રા એક
લષનો રેફય લેલ્પેય પુંડ અત્રેની કચેયી ખાતે બયલાભાું આલતો શોમ તેભના ફાકો/વલદ્યાથીઓને આ
મોજનાનો રાબ ભલાાત્ર થળે.



અધયા દસ્તાલેજ/અધયી વલગતે/ખોટી વલગતે/વનમત વભમ ભમાષ દા ફાદ ભે ર અયજી
કયલાભાું આલળે.



કચેયીનો વનણષમ આખયી ગણાળે. ન્મામ ક્ષેત્ર અભદાલાદ યશેળે.



ભાકષ ળીટભાું દળાષલેર વલદ્યાથીના નાભનો જ ચેક આલાભાું આલળે.



વલદ્યાથીના ફેંક ાવબકના પ્રથભ ાનાની ઝેયોક્ષ

ત્રક દફ્તયે

