ુ રાત શ્રમયોગી કલ્યાણ બોર્ડ
ગજ
ુ રાત રાજ્ય
શ્રમ અને રોજગાર વિભાગ, ગજ
ુ રામનગર, અમદાિાદ – ૩૮૦૦૨૧
શ્રમયોગી કલ્યાણ ભિન, ગિમેન્ટ ‘જી’ કોલોની, પાણીની ટાાંકી સામે, સખ
અમદાિાદ:૦૭૯-૨૨૭૭૩૩૦૪/૦૬, રાજકોટ: ૦૨૮૧-૨૨૨૮૦૭૬, િર્ોદરા: ૦૨૬૫-૨૪૨૮૩૮૨ ટોલ ફ્રી:૧૮૦૦-૨૩૩-૧૯૬૧

www.glwb.gujarat.gov.in

email: support-glwb@gujarat.gov.in

ધોરણ ૧૦ માાં પાસ થનાર સાંગઠિત ક્ષેત્રમાાં કામ કરતા શ્રમયોગીઓના બાળકો માટે

શૈક્ષણણક પરુ સ્કાર યોજના

પાસપોર્ટ

અરજી પત્રક

સાઇઝ
નો

ણધોરણ :૧0ધોર

ફોર્ોગ્રાફ

(૧) વિદ્યાર્થીનુ ું નામ ( ગુજરાતીમાું)

:

(અંગ્રેજીમાું)

:
(અટક)

(૨) ફોન/મોબાઇલ નુંબર

:

(૩) રહેઠાણનુ ું સરનામુ ું

:

(નામ)

મુ.ું િો.

તા

જજલ્લો
(૪) વિદ્યાર્થીના િાલી જે
0

(વિતાનુ ું નામ)

વિન કોડ

:

કારખાના/સુંસ્ર્થામાું કામ કરતા
હોય તેન ુ ું નામ અને સરનામુ ું

મુ.ું િો.

તા

જજલ્લો

વિન કોડ

મો.નું :

ઇ-મેઇલ

(૫) (A) ધોરણ ૧0 : િરીક્ષા આપ્યા માસ તર્થા િર્ષ :
(B) ધોરણ ૧0 મેળિેલ િસષન્ટાઇલ (ઓિર ઓલ) :
(૬) વિદ્યાર્થીના િાલી જે કારખાના સુંસ્ર્થામાું કામ કરે છે તે સુંસ્ર્થાને અત્રેની કચેરી દ્વારા આિિામાું આિેલ લેબર િેલ્ફેર ફુંડ
એકાઉન્ટ નુંબર:
(૭) વિદ્યાર્થીના બેંક એકાઉન્ટની વિગતો :

બેંકનુ ું નામ ...................................... બ્ાુંચ :.................................
એકાઉન્ટ નુંબર : ............................. IFSC કોડ ...........................

(૮) વિધ્યાર્થીનો આધાર કાડષ નુંબર : ............................................................................................


ઉિરોક્ત જણાિેલ તમામ વિગતો સુંપ ૂણષ સાચી છે , જો ખોટી પ ૂરિાર ર્થાય તો હુ ું ગુન્હાને િાત્ર છું.

વપતાની સહી :

વિદ્યાથીની સહી:

પરૂુ નામ

પરૂુ નામ

:

:

પ્રમાણપત્ર :
આર્થી પ્રમાણિત્ર આિિામાું આિે છે કે શ્રી
છે લ્લા

અત્રેના કારખાના/સુંસ્ર્થા ખાતે

િર્ષર્થી ફરજ બજાિે છે અને તેમનો છે લ્લા એક િર્ષનો લેબર િેલ્ફેર ફુંડ કિાત કરીને વનયવમત આિની કચેરી

ખાતે ભરિાઇ કરિામાું આિેલ છે .
તારીખ

સહી :-

સ્થળ

નામ :હોદ્દો :સાંસ્થાનો વસક્કો :-

સામાન્ય શરતો
1.

િર્ષ ૨૦૧૯ માું ધોરણ - ૧0 બોડષ ની િરીક્ષામા ઉતીણષ ર્થયેલ અને જેમાું ૭૦ કે િધુ િસષન્ટાઇલ મેળિનાર વિદ્યાર્થીઓને રૂ ૨,૫૦૦=૦૦
શૈક્ષણીક પુરસ્કાર.

2. આ યોજનાનો લાભ ગુજરાત રાજ્યમાું આિેલ કારખાના/સુંસ્ર્થામાું કામ કરતા શ્રમયોગીઓના બાળકોને જ આિિામાું આિશે.
3. વિદ્યાર્થીઓના િાલી જે કારખાના/ સુંસ્ર્થામાું કામ કરતા હોય તેમના દ્વારા સબુંવધત િાલીનો છે લ્લા એક િર્ષનો લેબર િેલ્ફેર ફુંડ
અત્રેની કચેરી ખાતે ભરિામાું આિતો હોય તેમના બાળકો/વિદ્યાર્થીઓને આ યોજનાનો લાભ મળિાિાત્ર ર્થશે.
4. તા. ૩૧ માચષ ૨૦૨૦ સુધીમાું અરજી કરિાની રહેશે. ત્યારબાદ આિેલ અરજીઓ દફતરે કરિામાું આિશે.
5. અધુરા દસ્તાિેજ/અધુરી વિગતે/ખોટી વિગતે/વનયત સમય મયાષ દા બાદ મળે લ અરજી િત્રક દફ્તરે કરિામાું આિશે.
6. માકષ શીટમાું દશાષ િેલ વિદ્યાર્થીના નામનો જ ચેક આિિામાું આિશે.
7. કચેરીનો વનણષય આખરી ગણાશે. ન્યાય ક્ષેત્ર અમદાિાદ રહેશે.
બીર્ાણ: (A થી D ક્રમાાંકમાાં જ બીર્િાના રહેશે)

(A)

માકષ શીટની નકલ સ્િયું પ્રમાણીત કરી બીડિાની રહેશે.

(B)

વિદ્યાર્થીના બેંક િાસબુકના પ્રર્થમ િાનાની ઝેરોક્ષ

(C)

વિધ્યાર્થીના આધારકાડષ ની નકલ

(D)

શ્રમયોગીના આધાર કાડષ ની નકલ

કચેરીના ઉિયોગ માટે
અરજી મુંજુર/ના મુંજૂર/ િેનન્ડિંગ ................................................................
અરજી ના મુંજૂર / િેનન્ડિંગ ર્થિાનુ ું કારણ :

પ્રો.ક

વનયુંત્રણ અવધકારી

લેિેઓ

આ.િે.ક.

િે.ક.શ્રી

