ુ રાત શ્રમયોગી કલ્યાણ બોર્ડ
ગજ
ુ રાત રા્ય)
(શ્રમ ને રોજગાર િળભાગ ગજ

શ્રમયોગી કલ્યાણ ભળે, ગળમેન્ટ ‘જી’ કોોેી, પાણીેી ટાાંકી શામ,
ુ રામેગર, નમદાળાદ – ૩૮૦૦૨૧
સખ
૦૭૯-૨૨૭૭૩૩૦૪-૦૫-૦૬, ૦૨૮૧-૨૨૨૮૦૭૬, ૦૨૬૫-૨૪૨૮૩૮૨

પ્રસિુ ત શષાય ને બટી પ્રોત્શાષે યોજેા
નરજી પત્રક
(૧) પ્રસુતાથી નુ ું નાભ:-

વયનામુ:-.
મુ.ો.

તા:

જી:

પનકોડ:

પોન ન:(૨) શ્રભમોગીનુ નાભ :(૩) કાયખાના/વુંસ્થાનુું નાભ:વયનામુું :
મુ.ો.

તા.

જી.

પનકોડ:

(૪) રેફય લેલ્પેય પુંડ એકાઉન્ટ નું

:-

શ્રભમોગીનો તેભની વુંસ્થા દ્વાયા છલ્ા ત્રણ ળવડેો રેફય લેલ્પેય પુંડ કાીને બયલાભાું આલેર શળે તો
જ મોજનાનો રાબ ભલાાત્ર થળે.
(૫) ફાકની જન્ભ તાયીખ

:-

(જન્ભ દાખરાની નકર યજૂ કયલી)

(૬) ફાકની જાપત

:- પુત્ર

(૭) રાબાથીની પ્રસ્રુપત

:- પ્રથભ

પુત્રી

(ખયાની પનળાની કયલી.)

દ્વ્રિતીમ

(ખયાની પનળાની કયલી.)

નલા જન્ભેર ફાક વહશત શમાત ફાકની વુંખ્મા
(૮) પ્રસુપત વશામની યકભ

:- રૂ. ૫૦૦૦/-

(૯) ફેટી પ્રોત્વાશન મોજના

:- રૂ. ૨૫૦૦/- (પુત્રીનો જન્ભ થમેર શોમ તો)

(૧૦) પ્રસુતાથીના ફેંક એકાઉન્ટની પલગતો : ફેંકનુ નાભ

બ્ાુંચ

એકાઉન્ટ નફુંય
IFSC કોડ
આ પ્રસુપત અન્લમે વયકાયશ્રીની અન્મ કોઇણ મોજનાનો રાબ ભેલેર નથી. ઉયોક્ત જણાલેર તભાભ
પલગતો વુંપ ૂણણ વાચી છે , જો ખોટી પ ૂયલાય થામ તો હુ ું ગુન્શાને ાત્ર છું. અને આ મોજના શેઠ ભે ર વશામ યત
કયલાની ફાશેંધયી આપુ છું.

પ્રસુતાથીની વશી

શ્રભમોગીની વશી :-

પ્રમાણપત્ર :
આથી પ્રમાણપત્ર આપળામાાં આળ છ કે શ્રી
કારખાેા./શાંસ્થા ખાત છલ્ા

નત્રેા

ળવડથી ફરજ બજાળ છ ને તમેો છલ્ા ૩ ળવડથી બર ળલ્ફેર ફાં ર્

િેયિમતપણ કપાત કરીે આપેી કચરી ખાત ભરપાઇ કરળામાાં આળ છ. તથા શ્રમયોગીેો માશીક
માષે

ેો કુ પગાર (Gross Pay) રૂ. ૨૫,૦૦૦/- થી ઓછો છ.

તારીખ :

શષી :-

સ્થલ :

ેામ :ષોદ્દો :શાંસ્થાેો િશક્કો :-

:::::રતો:::::
(૧) આ મોજનાનો રાબ ભહશરા શ્રભમોગી અથલા પુરૂ શ્રભમોગીની ત્નીને પક્ત એક પ્રસુપત પ ૂયતો ભલા ાત્ર છે .
(૨) શ્રભમોગી જે-તે વુંસ્થાભા છે લ્રા

૩

લણથી નોકયી કયતા શોલા જોઇએ. તેઓને જ આ મોજનાનો રાબ આલાભાું આલળે.

(૩) પ્રસુપતની તાયીખ ફાદ ૧ (એક)લણની અંદય અયજી કયલાની યશેળે. ત્માય ફાદની અયજી ધ્માને રેલાભાું આલળે નહશ.
(૪) કુંની દ્વાયા અત્રેની કચેયી ખાતે બયાઈ કયલાભાું આલેર યવીદની નકર છે લ્રા ત્રણ લણની ફીડલાની યશેળે.
(૫) ફાકના જન્ભના પ્રભાણત્ર/દાખરાની નકર ફીડલાની યશેળે.
(૬) પ્રસુપત અંગે ડોકટયી પ્રભાણત્રની નકર ફીડલાની યશેળે.
(૭) કાયખાના/વુંસ્થાભા કાભ કયતા શ્રભમોગીઓને આલાભા આલેર ઓખકાડણ ની નકર પયજીમાત ણે યજૂ કયલાની યશેળે.
(૮) પ્રસુપતનો રાબ પુરુ શ્રભમોગીની ત્ની ને આલાનો થામ તેલા હકસ્વાભાું રગ્ન પ્રભાણત્રની નકર/આધાયકડણ અથલા
યે ળનકાડણ ની નકર ફીડલાની યશેળે. અથલા વયકાયશ્રી દ્રાયા જાયી કયલાભાું આલેર આધાય પ ૂયાલાની નકર. (કોઇ ણ એક
પ ૂયાલો યજૂ કયલો.)
(૯) વશામની યકભ પ્રસુતાથી ફશેનના નાભે ચ ૂકલલાની શોમ પ્રસુતાથી ફશેનની ફેંક ાવબ ૂકના શેરા ાનાની ઝેયોક્ષ નકર
ફીડલાની યશેળે.(એકાઉન્ટ નુંફય અને આઇએપએવ(IFSC) કોડ વાથેના ાનાની નકર)
(૧૦) જન્ભના પ્રભાણત્ર/દાખરાભાું દળાણ લાભાું આલેર પ્રસુતાથીનુ ું નાભ અને ફેંક ાવબ ૂકભાું દળાણ લેર પ્રસુતાથીના નાભભાું
પેયપાય જણાળે તો વશામ આલાભાું આલળે નહશ.
(૧૧) વશામ અન્લમે આખયી પનણણમ લેલ્પેય કપભશ્નયશ્રીનો યશેળે. ન્મામ ક્ષેત્ર અભદાલાદ યશેળે.

