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શ્રમયોગી પ્રવાસન યોજના અરજી પત્રક
(૧)

શ્રમયોગીનુાં નામ:- (બેંક ખાતા મુજબ અંગ્રેજીમાાં)

(૨)

શ્રમયોગીના રહેઠાણનુાં પ ૂરાં ુ સરનામુાં :-

મોબાઇલ નાંબર :ઈ-મેઈલ એડ્રેસ:શ્રમયોગી જે ફેકટરીમાાં ફરજ બજાવતા હોય તેન ાંુ

(૩)

નામ સરનામુાં :લેબર વેલ્ફેર એકાઉન્ટ નાં:
ફોન નાંબર/મોબાઇલ નાંબર :(૪)

શ્રમયોગી આધાર કાર્ડ નાંબર:-

(૫) શ્રમયોગી તથા તેના આશ્રશ્રતોની શ્રવગત :ક્રમ

નામ

ઉંમર

અરજદાર

નોકરી/ઘાંઘો કરે

અરજદારના

સાથે સાંબઘ

છે કે કે મ?

આશ્રશ્રત છે કે કે મ ?

પોતે

૧

-

-

૨
૩
૪
(૫-અ) આશ્રશ્રતોના પુરાવા સ્વરુપે રે નનગગ કાર્ડ ુંુટ
ાં ણી કાર્ડ આધાર કાર્ડ લ્નનુાં પ્રમાણપત્ર જન્મનુાં પ્રમાણપત્ર
(પુત્ર/પુત્રીના કકસ્સામાાં) તથા સરકારશ્રી ઘ્વારા જારી કરવામાાં આવેલ ઓળખપત્રોની પ્રમાણીત નકલ બીર્વી.
(૬)

પ્રવાસ નરુ કરવાનુાં સ્થળ :-

(૭)

પ્રવાસનુાં સ્થળ :-

(૮)

પ્રવાસ નરુ કરવાની સાંભશ્રવત તારીખ :-

(૯)

પ્રવાસથી પરત આવવાની સાંભશ્રવત તારીખ :-

(૧૦)

પ્રવાસ સ્થળે રાત્રી રોકાણ કરનાર છે કે કેમ ?

હા / ના

(૧૧) બેંક એકાઉન્ટની વિગતો:- બેન્કન ું નામ:____________________________બ્ાુંચ:________________________
એકાઉન્ટ નુંબર:___________________________IFSC કોડ: ____________________
 ઉપરોક્ત જણાિેલ તમામ વિગતો સુંપ ૂણણ સાચી છે , જો ખોટી પરિાર થાય તો હ ું ગન્હાને પાત્ર છું અને મને ચ ૂકિાયેલ
રકમ પરત કરિા બાહેધરી આપ ું છું.
સ્થળઃ-

શ્રમયોગીનુાં નામ:-

તારીખ:-

સહી :-

પ્રમાણપત્ર
આથી પ્રમાણપત્ર આપિામાું આિે છે કે , શ્રી/શ્રીમવત....................................................................
અત્રેનીકુંપની/ફેકટરી/યવનટ સુંસ્થામાું છે લ્લા .............િષથણથી ફરજ બજાિે છે અને તેમનો છે લ્લા ત્રણ િષથણનો લેબર િેલ્ફેર
ફુંડ વનયવમત રીતે ભરિામાું આિેલ છે . અત્રેની /કુંપની/ફેકટરી/યવનટ સુંસ્થા બેંક/એલઆઇસી/બોડણ /વનગમ ઘ્િારા
શ્રમયોગીઓને આ ફોમણમાું દર્ાણ િેલ સ્થળે પ્રિાસ કરિા માટે કોઇપણ પ્રકારની નાુંણાકીય સહાય આપિામાું આિેલ નથી.
સાંસ્થાના અશ્રઘકૃત અશ્રઘકારીની સહી:_______________________નામ:_____________________________________
સાંસ્થાના અશ્રઘકૃત અશ્રઘકારીનો હોદો:____________________કાં પનીનો શ્રસકકો:____________________________
 શ્રમયોગી પ્રવાસન યોજના માટે ના શ્રનયત સ્થળોઃ-(નીચે દનાડ વેલ સ્થળો પૈકી એકજ સ્થળે પસાંદગી કરવાની રહેને.)
ક્રમ

સ્થળ

ક્રમ

સ્થળ

ક્રમ

સ્થળ

ક્રમ

સ્થળ

૧

ગણેર્પરા-અરણેજ

૧૬

કબીરિડ-નમદાણ

૩૧

દીિ

૪૬

સપ્તશગ
ું ી

૨

અંબાજી

૧૭

ઉભરાટ/દાુંડી/નિસારી

૩૨

બગદાણા

૪૭

નાવસક

૩

બહચરાજી

૧૮

તીથલ/િલસાડ

૩૩

ર્ેત્જી
ું -પાલીતાણા

૪૮

ત્રુંબકે શ્વર જયોવતલલિંગ

૪

ઉંઝા

૧૯

દમણ

૩૪

પીરોટન/જામનગર

૪૯

વર્રડી

૫

ઝાુંઝરખા

૨૦

મધબન ડેમ/સેલિાસ

૩૫

ધ્િારકા/બેટઘ્િારકા

૫૦

ર્વન-વર્િંગણાપર

૬

ગાુંઘીનગર

૨૧

સાપતારા

૩૬

ચોરિાડ/િેરાિળ

૫૧

અજન્ટા ઇલોરા

૭

અમદાિાદ

૨૨

સાળુંગપર

૩૭

પોરબુંદર

૫૨

ઘશ્મેશ્વર જયોવતલલિંગ

૮

તારું ગા-ઘરોઇ ડેમ

૨૩

િીરપર

૩૮

માઉન્ટ આુ

૫૩

ભીમાર્ુંકર

૯

વસઘ્ઘપર-િડનગર

૨૪

ખોડલ

૩૯

જયપર

૫૪

ઓમકારે શ્વર

૧૦

મોઢેરા/સયણમદું દર

૨૫

વસદસર

૪૦

ઉદયપર

૫૫

વસઘ્ઘી વિનાયક, મબ
ું ઈ

૧૧

કાયાિરોહણ/િડોદરા

૨૬

પરબિાિડી

૪૧

સ ુંઘામાતા

૫૬

મહાબળે શ્વર

૧૨

આજિા-વનમેટા

૨૭

લગરનાર-જનાગઢ

૪૨

શ્રીનાથજી

૫૭

મહાકાલેશ્વર

૧૩

પાિાગઢ-ચાુંપાનેર

૨૮

તલર્ીશ્યામ/સાસણગીર

૪૩

અજમેર ર્રીફ.

૧૪

સ્ટે ચ્ય ઓફ યવનટી/ સરદાર

૨૯

આર્ાપરા/માતાનોમઢ/ભજ

૪૪

પષ્કર તીથણ

૩૦

સોમનાથ/િેરાિળ

૪૫

હદરઘ્િાર

સારોિર/ કે િડીયા કોલોની
૧૫

શકલતીથણ/ભરચ

બીર્ાણ:
A શ્રમયોગીને કુંપની દ્વારા આપિામાું આિેલ ઓળખપત્રની નકલ
B પ્રિાસમાું સામેલ થનાર દરે કના આધારકાડણ ની નકલ
C શ્રમયોગીના બેંક પાસુકના પ્રથમ પાનાની નકલ
D કુંપની દ્વારા અત્રેની કચેરી ખાતે ભરપાઈ કરિામાું આિેલ છે લ્લા ત્રણ િષથણની લેબર િેલ્ફેર ફુંડની રસીદની નકલ.

ુ માાં પ્રવાસ માટે શ્રમયોગીઓના લીસ્ટનો નમન
ુ ો (દરે ક આશ્રશ્રતોના પર
ુ ાવા સામેલ રાખવા)
કાં પની દ્વારા ગ્રપ
ક્રમ

શ્રમયોગીનુાં નામ

આશ્રશ્રત-૧ (નામ)

૧
૨

ુ ો (સાઈઝ ૩ x ૨ ફૂટ)
કાં પની પ્રવાસ માટે બેનરનો નમન
ગજરાત શ્રમયોગી કલ્યાણ બોડણ
શ્રમયોગી પ્રિાસન યોજના
_______કુંપનીન ું નામ
ઔદ્યોલગક પ્રિાસ ________થી_______
તા: /

/

થી તા: /

/

આશ્રશ્રત-૨ (નામ)

આશ્રશ્રત-૩ (નામ)

શ્રમયોગીની સહી

ુ ાવા
પ્રવાસથી પરત આવ્યા બાદ રજુ કરે લ પર
કચેરી દ્વારા આપિામાું આિેલ સૈધ્ધાુંવતક મુંજરીપત્ર નુંબર (નકલ સામેલ રાખિી):...........................................................
પ્રિાસ ર્ર થયા તારીખ................................... પ્રિાસ પણણ થયા તારીખ....................................
પ્રિાસન ું સ્થળ...............................................
(૧) રે લ્વે ટીકીટ નાંબર.................................તા......................ભાડુ રુ................................(જવાનુ)ાં
(૨) રે લ્વે ટીકીટ નાંબર.................................તા......................ભાડુ રુ................................(પરતનુ)ાં
(૩) એસ.ટી બસ ટીકીટ નાંબર......................તા......................ભાડુ રુ.................................(જવાનુ)ાં
(૪) એસ.ટી બસ ટીકીટ નાંબર.............................તા......................ભાડુ રુ.........................(પરતનુ)ાં
(૫) પ્રવાસના સ્થળે રાત્રી રોકાણના પુરાવા :.........................ખચડ રુ......................(......વ્યકકત)
(૬) સ્ટે ચ્યુ ઓફ યુશ્રનટી વ્યુઈંગ ગેલેરી ટીકીટ રૂ...................
(૭) કુ લ કલેમની રકમ રુ. ...........................

નરતોઃ(૧) આ યોજના હેઠળ શ્રમયોગી તથા તેમના આવશ્રત (કુંટબની વ્યાખ્યામાું આિતા) સયો એટલે કે (અ) અરજદાર પોતે
(બ) પવત અથિા પત્ની (ક) બાળકો (ડ) આવશ્રત હોય તેિા માતા-વપતા (ઇ) આવશ્રત ભાઇ-બહેન (અપરલણત ભાઇ ૨૫
િષથણ/ અપરલણત બહેન ૩૫ િષથણ) જે પૈકીના િધમાું િધ ૪ (ચાર) વ્યદકતની મયાણ દામાું લાભ આપિામાું આિર્ે.
(૨) અરજી પત્રક કચેરીને પ્રિાસ ર્ર થિાની તારીખના ૨૦ દદિસ પહેલા રજ કરિાન ું રહેર્ે. (ત્યારબાદની અરજી ધ્યાને
લેિામાું આિર્ે નદહ)
(૩) આ યોજનાનો લાભ શ્રમયોગીઓ જે નાણાકીય િષથણમાું મેળિિા ઇચ્છતા હોય તે નાણાકીય િષથણ અગાઉના સળુંગ ત્રણ
િષથણ દરમ્યાન તેમની સુંસ્થા/યનીટ ધ્િારા લેબર િેલ્ફેર ફુંડ વનયમીત રીતે ભરાયેલ હર્ે તેિી જ સુંસ્થા/યનીટના
શ્રમયોગીઓને આ લાભ મળિાપાત્ર થર્ે.
(૪) આ યોજનાનો લાભ બે િષથણના બ્લોકમાું એકજ િાર આપિામા આિર્ે હાલમાું બ્લોક િષથણ:૨૦૧૮-૧૯ અને ૨૦૧૯-૨૦
રહેર્ે.(ત્યારપછીનો બ્લોક દા.ત. િષથણ:૨૦૨૦-૨૧ અને ૨૦૨૧-૨૨ રહેર્ે.)
(૫)

પવત/પત્ની બુંને શ્રમયોગી હોય તો બુંનેમાુંથી એક લાભાથેનેજ આ યોજનાનો લાભ મળર્ે.

(૬)

આ યોજના હેઠળ લાભ લેિા ઇચ્છક શ્રમયોગીઓએ િેલ્ફેર કવમશ્નરને વનયત કરે લ અરજી પત્રકમાું અરજી કરી લેલખત
પિણ મુંજરી મેળવ્યા બાદ જ પ્રિાસ કરિાનો રહેર્ે.

(૭) આ યોજનાનો લાભ દર્ાણ િેલ સ્થળો પૈકી કોઇપણ એક સ્થળ પરતો જ મયાણ દીત રહેર્ે. પ્રિાસ સ્થળે જિા/આિિા માટે
એસ.ટીનો ઉપયોગ કરિામાું આવ્યો હોય તો એસ.ટી ભાડ અને રે લ્િેનો ઉપયોગ કરિામાું આવ્યો હોય તો રે લ્િે ભાડાની
રકમ ચકિિામાું આિર્ે.(ટીકીટ રજ કરિાની રહેર્ે.) રે લ્િે/એસ.ટી.માું A.C.ન ું ભાડું ચકિિામાું આિર્ે નદહ.
(૮) ખાનગી/ભાડેથી િાહનમાું મસાફરી કરિામાું આિે તેિા દકસ્સામાું બીલ/ટીકીટ રજ કયેથી પ્રિાસના સ્થળે જિા માટે
રાજય સરકાર સુંચાલલત સડક િાહન ભાડાની મયાણ દામાું નાણાું ચકિિામાું આિર્ે.
(૧૦)

જે સ્થળે પ્રિાસ જિાની મુંજરી આપિામાું આિેલ છે તે જ સ્થળે રાત્રી રોકાણ કરિાન ું રહેર્ે. અન્ય સ્થળે રાત્રી રોકાણ
કરે લ હર્ે તો રાત્રી રોકાણના નાણાું ચકિિામાું આિર્ે નહીં.

(૧૧)

આ યોજના હેઠળ રાત્રી રોકાણનાું એક વ્યદકત દીઠ ર.૫૦૦/- ની મયાણ દામાું હોટલ/ઘમણર્ાળામાું રહેિાન ું ભાડ
ચકિિામાું આિર્ે. પ્રિાસના સ્થળે રાત્રી રોકાણનો પરાિો (હોટલ ઘમણર્ાળા િગેરેમાું રાત્રી રોકાણ કયાણ નો) રજ
કરિાનો રહેર્ે.

(૧૨) સુંસ્થા ઘ્િારા સઆયોજન સ્િરપે દરે ક શ્રમયોગીઓને પ્રિાસ લઇ જિા માુંગતા હોય તેિા દકસ્સામાું અરજી ફોમણ માું
દર્ાણ િેલ શ્રમયોગીઓના લીસ્ટના નમના મજબ વિગત કુંપનીના લેટરપેડ ઉપર અલગથી રજ કરિાની રહેર્ે. અનક્રમ
નું ૫-અ માું દર્ાણ વ્યા મજબ પરાિા પણ રજ કરિાના રહેર્ે.
(૧૩)

કુંપની ઘ્િારા સઆયોજન સ્િરપે તેઓની સુંસ્થામાું કામ કરતા દરે ક શ્રમયોગી િતી એક જ ફોમણમાું અરજી કરિામાું
આિે અને કમણચારીઓ િતી ભાડ તથા રાત્રી રોકાણનો ખચણ કુંપની દ્વારા ચકિિામાું આિે તેિા દકસ્સામાું અત્રેથી
ચકિિામાું આિતી ભાડાની રકમ તથા રાત્રી રોકાણ ખચણની રકમ સુંબવધત કુંપનીને ચકિિામાું આિર્ે. (બીલો રજ
કરિાના રહેર્ે.).

(૧૪)

સુંસ્થા ઘ્િારા શ્રમયોગીઓને પ્રિાસ લઇ જિામાું આિે ત્યારે તેમણે ફોમણમાું દર્ાણ િેલ નમના મજબ બેનર િાહન
ઉપર લગાિિાન ું રહેર્ે. અને તેના ફોટોગ્રાફસ આપિાના રહેર્ે.

(૧૫)

સ્ટે ચ્યુ ઓફ યુશ્રનટી ખાતે પ્રવાસ દરમ્યાન વ્યુઈંગ ગેલેરીની ટીકીટનો દર રૂ.૩૫૦/- ની મયાડ દામાાં ટીકીટ રજુ કયેથી
ુંુકવવામાાં આવને.

(૧૬)

પ્રિાસ પણણ થયા બાદ ૧૫ દદિસની અંદર અત્રેની કચેરી દ્વારા આપિામાું આિેલ મુંજરીપત્રની સાથે બીલો તથા
જરરી પરાિા રજ કરી કલેઇમ કરિો.

(૧૭)

અધ ૂરી વિગતે અને સુંપ ૂણ બીડાણ વસિાય રજ કરે લ ફોમણ દફતરે કરિામાું આિર્ે. સહાય અન્િયે આખરી વનણણય
િેલ્ફેર કવમશ્નરશ્રીનો રહેર્ે. ન્યાયક્ષેત્ર અમદાિાદ રહેર્ે.

વેલ્ફેર કશ્રમનર

