
 

 

 

 

ગજુયાત ભકાન અને અન્મ ફાાંધકાભ શ્રભમોગી કલ્માણ ફોડડ 
“શ્રભ બલન” ગન શાઉવની ફાજુભાાં, રુસ્તભ કાભ ભાગડ, ખાનપયુ, અભદાલાદ-૧.  

નોંધામેરા ફાાંધકાભ શ્રમભકો ભાટેની અટર ેન્ળન મોજના વશામ પોભડ 
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(૯) કઈ ફેંક ભાું જોડામેર છો?  

ફેંકન ું નાભ / ળાખા.........................................................................................................................  
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(૧૦) અટર ેન્ળન મોજનાભાું જોડામાની તાયીખ : .......................................................................... 
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(૧૭) આથી હ ું જણાવ ું છું કે, આથી હ ું નીચે વશી કયનાય 

શ્રી/શ્રીભતી....................................................કેન્ર વયકાયની અટર ેન્ળન મોજના ભાું ખાત  ું ધયાવ ું છું 

તથા હ ું ગ જયાત ભકાન અને અન્મ ફાુંધકાભ શ્રભમોગી કલ્માણ ફોડડ ભાું રાબાથી તયીકે નોંધામેર છું. 

ઉયોક્ત અયજી ભેં લાુંચી/વાુંબી છે તથા મોજના અંગેના મનમભોની ભને જાણ છે. અયજીભાું બયેર 

તભાભ મલગતો વાચી શોલાન ું જણાવ ું છું અને તે ફદર નીચે વશી કર ું છું. ખોટી મલગતો યજ  કયી 

નાણાકીમ રાબ રેલો ગ નો ફને છે તેની ભને જાણ છે. જો ખોટી મલગતો યજ  કયીને નાણાકીમ રાબ 

ભેલીળ તો ભાયી વાભે જે કામડલાશી થળે તે ભને કબ ર/ભુંજ ય છે. તેભજ તે યત ચ કલલા હ ું રેખખત 

ફાુંશધેયી આપ ું છું.  
સ્થ:  

તાયીખ :                                                          .................................................... 

નોંધ: જો અંગ ઠો કયેર શોમ તો અંગ ઠો                            રાબાથી શ્રમભકની વશી અથલા અંગ ઠો  

      કયનાયની ઓખ આનાય વાક્ષીની  

વશી, નાભ અને વયનામ ું:- 

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................  

 

 

જરૂયી પયૂાલાઓ:  

(૧)   રાબાથી તયીકેનુાં ઓખકાડડ/ ય-ુમલન કાડડ  

(૨)   ફેંક ાવબકૂની નકર  

(૩)   અટર ેન્ળન મોજનાનો PRAN નાંફય ની તેની યવીદ 

(૪)   આઈ ડી પ્રપૂ (આધાય કાડડ, ચુાંટણી કાડડ, તથા યશઠેાણ નો પયુાલો)   

(૫)   ફે પોટા  
 

મોજના :ફાુંધકાભ વ્મલવામભાું યોકામેર શ્રભમોગી કે જેઓની ઉભય ૧૮ લડ થી ૪૦  લડ સ ધીની શોમ 

તેભજ તેઓ ગ જયાત ભકાન અને અન્મ ફાુંધકાભ શ્રભમોગી કલ્માણ ફોડડભાું નોંધામેર શોમ તથા જેઓ 

અટર ેન્ળન મોજના ભાું ખાત  ું ધયાલતા શોમ તેઓને ગ જયાત ભકાન અને અન્મ ફાુંધકાભ શ્રભમોગી 
કલ્માણ ફોડડ દ્વાયા રૂ.૫૦૦/- ની વશામ અટર ેન્ળન મોજના શઠે આલાભાું આલળે.  


