
 

                     ગજુરાત શ્રમયોગી કલ્યાણ બોર્ડ             
            (શ્રમ ન  ે રોજગાર િભાાગ ગજુરાત રા્ય)   

શ્રમયોગી કલ્યાણ ાભે, ગભમેન્ટ ‘જી’ કોલોેી, પાણીેી ટાાંકી સામ , સખુરામેગર, નમદાભાદ – ૩૮૦૦૨૧ 

નમદાભાદ:૦૭૯-૨૨૭૭૩૩૦૪/૦૬, રાજકોટ:૦૨૮૧-૨૨૨૮૦૭૬, ભર્ોદરા: ૦૨૬૫-૨૪૨૮૩૮૨ ટોલ ફ્રી:૧૮૦૦-૨૩૩-૧૯૬૧ 

www.glwb.gujarat.gov.in                                                             email: support-glwb@gujarat.gov.in 

M.B.B.S./B.D.S./ BAMS/ BHMS/ Physiotherapy/ B. Pharm/ B.E./ C.A./ ICWA/ ICFA/ C.S.  

માાં પ્રભ શ મ ળભેાર શ્રમયોગીઓેા બાળકો માટે  
નરજી પત્રક 

(૧) વિદ્યાર્થીન ું નામ             :  .................................................................. 
  (બેંક ખાતા મ જબ અંગ્રજેીમાું)  :  .................................................................... 
   સરનામ ું                      :  ...........................................................................                                                                                                                                                 
                                                          મ ું. પો. ......................................... તાલ કો ................................... 
                                   જીલ્લો ........................................ પીન કોડ .................................. 
                                   મો.નું .......................................... Email…………………………………………….. 

(૪) વિદ્યાર્થીના િાલી જે              :   ............................................................................................................................... 
     કારખાના/સુંસ્ર્થામાું કામ કરતા  મ ું. પો. ..................................... તાલ કો ........................................................... 
      હોય તેન ું નામ અને સરનામ ું   જીલ્લો ...................................... વપન કોડ ...................................................... 
                                      ફોન: ........................................ ઇ-મેઇલ ....................................................... 
 (૫)  વિદ્યાર્થીના િાલી જે કારખાના  સુંસ્ર્થામાું કામ કરે છે તે સુંસ્ર્થાનો લબેર િેલ્ફેર ફુંડ એકાઉન્ટ નુંબર:  
(૬) ધો- ૧૨ : પરીક્ષા આપ્યા માસ તર્થા િર્ષ :.............................  પસષન્ટાઇલ (ઓિર ઓલ): .......................  
(૭)  નીચે દર્ાષિેલ કોસષ પકૈી જે કોર્ષમાું પ્રિેર્ મેળિલે હોય તેની સામે       કરવ ું. 
      એમ.બી.બી.એસ.                          બી.ઈ. ................................... (પ્રિેર્ મેળિેલ ર્ાખાન ું નામ). 
      આર્ ષિેદીક                                 બી. ફામષ     આઇ.સી.એફ.એ.                     

B.D.S (ડને્ટલ)         સી.એ.  
    હોમયોપેર્થીક                                આઇ.સી.ડબલ્ર્ .એ             
    ફીઝીયોર્થેરાપી                        સી.એસ.                        

(૮) વિદ્યાર્થીના બેંક એકાઉન્ટની વિગતો:   બેંક ન  નામ ....................................                 બ્ાુંચ ................................ 
                                        એકાઉન્ટ નુંબર ...............................                 IFSC કોડ ........................ 
(૯) વિધ્યાર્થીનો આધાર કાડષ નુંબર: ................................................................................................. 

 હ ુઆ યોજેા અંતગડત સહાય મ ળભભા માટે નરજી કરુ છુ. ઉપરોક્ત જણાભ લ તમામ િભગતો સાંપણૂડ સાચી છ , જો ખોટી 
પરૂભાર થાય તો હુાં ગનુ્હા  ે પાત્ર છુાં ન  ે આ યોજેા હઠેળ મળ લ સહાય પરત કરભાેી બાહેંધરી આપ ુછુ. 

 સ્થળ :.........................                                                              શ્રમયોગીેી સહહ:................................... 
તારીખ: .......................                                                              શ્રમયોગીન ુેામ: ........................... 
 

 

પાસપોર્ટ  

સાઇઝ 

ફોર્ોગ્રાફ  

http://www.glwb.gujarat.gov.in/


 

પ્રમાણપત્ર 

આર્થી પ્રમાણપત્ર આપિામાું આિે છે કે શ્રી  .......................................  હોદ્દો ..................... અતે્રના કારખાના./સુંસ્ર્થા ખાતે છેલ્લા ....... િર્ષર્થી 
ફરજ બજાિે છે અને તેમનો છેલ્લા ત્રણ િર્ષનો લેબર િેલ્ફેર ફુંડ કપાત કરીને િેયિમત આપની કચેરી ખાતે ભરપાઇ કરિામાું  આિેલ છે.   
તારીખ                                                           સહી :- 
સ્થળ                                                             ેામ :- 
                                                                   હોદ્દો :-                                                                                              

                                                                                                                 સાંસ્થાેો િસક્કો :- 

શરતો 
(૧) િર્ષ ૨૦૧૯ માું ધોરણ - ૧૨ બોડષની પરીક્ષામા ઉતીણષ ર્થયેલ અને જેમાું ૭૦ કે િધ  પસષન્ટાઇલ મેળિનાર વિદ્યાર્થીઓને યોજનાનો લાભ. 
(૨) એમ.બી.બી.એસ. માું પ્રિેર્ મેળિનાર વિદ્યાર્થીને રૂ.૧૫૦૦૦ તર્થા આર્ ષિેદીક/હોમયોપેર્થીક/ફીઝીયોરે્થરાપી/ ફામષસી તર્થા મીકેનીક/ 

ઇલેકટ્રીક/ સીિીલ/ ઇલેકટ્રીકલ જેિા કોઇપણ ઇજનેરી ડીગ્રી કોર્ષ તર્થા સી.એ/ આઇ.સી.ડબલ્ર્ .એ/ આઇ.સી.એફ.એ./સી.એસ. માું પ્રિેર્ 
મેળિનાર વિદ્યાર્થીને રૂ. ૭૫૦૦ સહાય મળિાપાત્ર રહરેે્. 

(૩) ૨૦૧૯માું પ્રિેર્ મેળવ્યા બાદ બીજા િરે્ એટલે કે તા.૩૧ માચષ ૨૦૨૦ સ ધીમાું અરજી કરિાની રહરેે્ ત્યારબાદ મળેલ અરજી દફતરે 
કરિામાું આિરે્. 

(૩) આ યોજનાનો લાભ ગ જરાત રાજ્યમાું આિેલ કારખાના/સુંસ્ર્થામાું કામ કરતા શ્રમયોગીઓના બાળકોને જ આપિામાું આિરે્. 
(૪) વિદ્યાર્થીઓના િાલી જે કારખાના/સુંસ્ર્થામાું કામ કરતા હોય તેમના દ્વારા સબુંવધત િાલીનો છેલ્લા ત્રણ િર્ષનો લેબર  િેલ્ફેર ફુંડ અતે્રની 
કચેરી ખાતે ભરિામાું આિેલ હરે્ તેમના બાળકો/વિદ્યાર્થીઓને આ યોજનાનો લાભ મળિાપાત્ર ર્થરે્. 

(૫) ધોરણ ૧૨ ન ું રીઝલ્ટ આવ્યા બાદ ત્યાર પછીના ફેબ્ર આરી માસના અંત સ ધીમાું અરજીપત્રક રજ  કરિાન ું રહરેે્.  
(૬)  માકષર્ીટમાું દર્ાષિેલ વિદ્યાર્થીના નામનો જ ચેક આપિામાું આિરે્. 
(૭) અધ રા દસ્તાિેજ/અધ રી વિગતે/ખોટી વિગતે/વનયત સમય મયાષદા બાદ મળેલ અરજી  પત્રક દફ્તરે કરિામાું આિરે્. 
(૮) કચેરીનો વનણષય આખરી ગણારે્. ન્યાય ક્ષેત્ર અમદાિાદ રહરેે્. 
બીર્ાણ: (A થી F સધુીેા ક્રમમા જ બીર્ભાેા રહશે ) 

(A) ધોરણ – ૧૨ની માકષર્ીટની નકલ સ્િયું પ્રમાણીત નકલ .  
(B)  M.B.B.S./ B.D.S./ BAMS/ BHMS/ Physiotherapy/ B. Pharm/ B.E./ C.A./  

ICWA/ ICFA/ C.S. પૈકી જે ર્ાખામાું પ્રિેર્ મેળિેલ હોય તેની  
 એલોટમેંટ લેટરની નલક.  
 ફી જમા કરાવ્યાની રસીદની નકલ. 

(C) વિદ્યાર્થીના બેંક પાસબ કના પ્રર્થમ પાનાની ઝેરોક્ષ બીડિાની રહરેે્ 

(D) વિધ્યાર્થીના આધારકાડષની નકલ 

(E) શ્રમયોગીના આધારકાડષની નકલ 

(F) છેલ્લા ત્રણ િર્ષની લેબર િેલ્ફેર ફુંડ ભયાષની રસીદ બીડિાની રહરેે્. 

 

કચેરીના ઉપયોગ માટે 

અરજી મુંજ ર / ના મુંજ ર/ પેંડડિંગ  ................................................. 
અરજી ના મુંજ ર/ પેંડડિંગ ર્થિાન  કારણ: 
 

પ્રો.ક.                           વનયુંત્રણ અવધકારી                      લેિઓે                          આ. િે. ક.        
 

    


