
 

          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, ભર્ોદરા: ૦૨૬૫-૨૪૨૮૩૮૨ રાજકોટ: ૦૨૮૧-૨૨૨૮૦૭૬ ટોલ ફ્રી:૧૮૦૦-૨૩૩-૧૯૬૧ 

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

શ્રમયોગી કલ્યાણ કેન્ર  
 નરજી પત્રક 

(૧) કારખાના/સસં્થાન  ંનામ અને સરનામ  ં :- ............................................................ 
                                    :- ............................................................ 
                                                   મ .પો..................... તા :-…………………… 

                                                   જિ.……………………...   પીન :-……………………. 

(૨) માલિક/મેનેિરન  ંનામ                   :-    ............................................................ 
                                                                         મો. ન:ં..................................email: .......................... 
(૩)    િબેર વેલ્ફેર ફંડ એકાઉન્ટ નબંર :- ............................................................  

(૪)    કારખાના સસં્થામા ંફરિ બજાવતા અને શ્રમયોગી ફાળો ભરાતો હોય તેવા શ્રમયોગીઓની સખં્યા:-   

(૫)    િભિભધ યોજેાઓ નન્ભય  સહાયેી િભગત: 
શ્રમયોગીઓની સખં્યા વાચંનાિય સહાય યોિના રમત ગમત સાધન સહાય યોિના જિમ્નેશ્યમ સાધન સહાય યોિના 
૨૦૦ કે તેથી વધ  શ્રમયોગીઓ  રૂ ૫૦૦૦ રૂ. ૬૦,૦૦૦  રૂ. ૧,૦૦,૦૦૦ 

૫૦૦ કે તેથી વધ  શ્રમયોગીઓ રૂ. ૭૦,૦૦૦ રૂ. ૧,૫૦,૦૦૦ 

૧૦૦૦ કે તેથી વધ  શ્રમયોગીઓ રૂ. ૮0,૦૦૦  રૂ. ૨,૧૫,૦૦૦ 

(૬) ભાાંચેાલય યોજેા:     
ક્રમ સમાચાર પત્ર/મેગેઝીન ન  ંનામ વાર્ષિક િવાિમ 
   

   

   

   

   

ક િ  

 (૭)   રમત ગમત સાધે સહાય યોજેા:  
ક્રમ રમત ગમતના સાધનોની ર્વગત  અંદાજિત કકમત 
   
   
   
   
   

ક િ  

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


 

 (૮)   જજમ્  ેશ્યમ સાધે સહાય યોજેા: 
ક્રમ જિમ્નેશ્યમના સાધનોની ર્વગત  અંદાજિત કકમત 
   
   
   
   
   
   

ક િ  
 

(૯)     કેન્ર માટે રૂમ ની ર્વગત (ઓછામા ંઓછી ૩૦ફૂટ X ૩૦ફૂટ ) :  
(૧૦)   કેન્ર શરૂ કયે ૩X૨ ફૂટ ના ૩(ત્રણ) ફ્િકે્ષ બેનર સ્વખચે િગાવવા સસં્થા તૈયાર છે? 
(૧૧)   કલ્યાણ કેન્ર માટે િવાબદાર વેલ્ફેર અર્ધકારી/અન્ય પ્રર્તર્નર્ધન  ંનામ:-  …………………………………………………… 
        મોબાઇિ ન ં   :- ……………………………… email: ……………………………………………………….. 
૧૧.    બેંક ખાતા મ િબ સસં્થાન  નામ (અંગ્રેજીમા)ં : ......................................................................................................... 
        બેંકન  નામ ....................................       બ્ાચં ................................                                                        

એકાઉન્ટ નબંર ...............................      IFSC કોડ ........................ 
 હ ુઆ યોજેા અંતગડત સસ્થા ભતી  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.ત મજ આ બાબત 
સહાયેી રકમ મળ્ય થી ૩ માસ ેી અંદર સાધેો ખરીદ કરી બીલ રજુ કરભા માટે ન  ે ત્રણ માસ ેી અંદર બીલ રજુ ે થશ  તો  
૧૮% વ્યાજ સહહત રકમ પરત કરભા માટે બાહેંધરી આપ ુછુ.  

તારીખ                                                         સહી :- 
સ્થળ                                                           ેામ :- 
                                                               હોદ્દો :-                                                                                              

                                                                                                            કાંપેીેો િસક્કો :- 
 

:::::શરતો::::: 
(૧) સસં્થા દ્વારા માળખા ગત અન ેપાયાની સ ર્વધાઓ ઉભી કરવાની રહેશ.ે જે પકૈક ઓછામા ંઓછી ૩૦ફૂટ X ૩૦ ફૂટ ની િગ્યા ફાળવવી અર્નવાયય છે.  

આ સહાય અન્વય ેશરૂ કરવામા ંઆવિે કેન્ર પાચં વષય સ ધી ર્નભાવવાન  ંરહશે.ે  
(૨)  સસં્થાએ ત્રણેય યોિનાઓનો િાભ િેવો અર્નવાયય છે.  
(૨)  મજં ર થયેિ રકમ પકૈી પ્રથમ ૫૦ % નાણા એડવાન્સ આપવામા ંઆવશ.ે એડવાન્સ સહાય મળ્યેથી ત્રણ માસમા ંદરખાસ્તમા ંદશાયવિે તમામ 

સાધનો ખરીદ કરી કેન્ર શરૂ કરવાન  ંરહશે.ે ખરીદ કરેિ સાધનો અન્ય િગ્યાએ િઇ ઉપયોગમા ંિઇ શકાશ ેનહી. 
(૩)  સસં્થાએ વધ મા ંવધ  ત્રણ માસની અંદર સાધનોના બીિો નમ નામા ંદશાયવિે ૩X ૨ફૂટ ના ૩(ત્રણ) ફ્િકે્ષ બનેરના ફોટોગ્રાફ સકહત રજ  કયથેી થી બાકી 

નાણાન  ચ કવણ  કરવામા ંઆવશ.ે િો સસં્થા ત્રણ માસની અંદર બીિ રજ  કરવામા ંર્નષ્ફળ િશ ેતવેા કકસ્સામા ંચ કવિે એડવાન્સ નાણા ૧૮% વ્યાિ 
સકહત પરત િવેામા ંઆવશ.ે  

(૪)  તમામ સાધનોની મરામત અન ેજાળવણી સસં્થાએ કરવાની રહશે.ે 
(૫)  સસં્થા દ્વારા એક પણ શરતનો ભગં થયથેી સહાય પટેે આપેિી રકમ ૧૮% વ્યાિ સાથ ેવસ િ કરવામા ંઆવશ.ે 
(૬)  કેન્ર ખાત ેિાભ મળેવિે િાભાથીઓની ર્વગત દશાયવત   રજિસ્ટર સસં્થાએ જાળવવ  ફરજીયાત છે. 
(૭)  દર ત્રણ માસ ેઅત્રનેી કચરેીના અર્ધકૃત અર્ધકારી દ્વારા નીરીક્ષણ કરવામા ંઆવશ.ે   
(૮)  યોિના સબંર્ધત આખરી ર્નણયય વલે્ફેર કર્મશ્ર્નરશ્રીનો રહશે.ે ન્યાયક્ષેત્ર અમદાવાદ રહશે.ે 



 

 
બીડાણ:  

(a) કંપની દ્વારા અત્રનેી કચરેી ખાત ેભરપાઈ કરવામા ંઆવિે િબેર વલે્ફેર ફંડ રસીદની છેલ્િા ત્રણ વષયની નકિ 

(b)  સસં્થાની બેંક ની ર્વગત દ્દશાયવતા ચકે ની નકિ                       

 
બોડય નો નમ નો 

 
 
 

કચેરી ના ઉપયોગ માટે 
 
 

   

અરજી મજં ર / ના મજં ર/ પેંકડિંગ  ................................................. 

 

 

 

પ્રો.ક.                      ર્નયતં્રણ અર્ધકારી               િેવઓે                      આ. વે. ક. શ્રી(વ)      

 

    


