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

આકસ્મભક મતૃ્ય ુવશામ મોજના/ કામભી અળક્તતા 
                                       અયજીત્ર  

૧. લાયવદાયનુાં રૂૂ નાભ અને વયનામુાં :.............................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................................................  
૨. રાબાથી શ્રમભક વાથેનો વફાંધ:ના મત/ત્ની/તુ્ર /તુ્રી :.................................................................................  

૩. અ) ચાલ ુભેમ્ફયળી દયમ્માન મતૃ્ય ુાભનાય રાબાથી શ્રમભકોનુાં નાભ અને વયનામુાં :................................................  

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

 (ફ) મતૃ્ય ુામ્માની તાયીખ :................................         (ક) મતૃ્ય ુલખતે ઉંભય :................................................  

(ડ) ોરીવ મટેળન :............................................. (ઈ) મતૃ્ય ુમથ :..........................................................................  

૪. (અ) રાબાથી શ્રમભકનો ઓખકાડડ કભાાંક/નોંધણી નાંફય/ ય-ુ મલન :..............................................................................  

(ફ)ઓખકાડડ યીન્ય ુકયાવ્માની તાયીખ :.....................................................................................................  

૫. રાબાથી શ્રભીકની નોંધણી કચેયીનુાં નાભ અને વયનામુાં :......................................................................................  

૬. ફેંક ખાતા નાંફય :.................................... ૭. ફેન્કનુાં નાભ :................................................. ૮. ળાખા :.........................  

 ઉય જણાલેર વાંણૂડ શકીકત ભેં વભજલૂડક બયેર છે અને વાચી છે આભાાંની કોઈ મલગત ખોટી ઠયે તો આ મોજના શઠે 
ભેર વશામ ફોડડને યત કયલા આથી હુાં ફાશધેયી આુાં છુ તો ભને ભલાાત્ર આમથિક વશામ ભાંજુય/નાાં ભાંજુય  કયલા મલનાંતી 
છે. 

તાયીખ : …………………………………….. 

…………………………………………………………………………………. 

લાયવદાયની વશી /અંગઠૂો નુાં મનળાન 

નોંધ : જો અંગઠુો કયેર શોમ તો અંગઠુો કયનાયની ઓખ આનાય વાક્ષીની  
 

વશી :........................................... 
નાભ અને વયનામુાં:.........................................................................................................................................................  

 

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

તાયીખ :.........................................              મથ :....................................................................................................  

રાબાથીના  

લાયવદાયનો ાવોટડ   

વાઈઝનો  

પોટો  

પોભડ- મલના મલુ્મે  
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મોજના : ફાાંધકાભ વ્મલવામભાાં યોકામેરા અને નોંધામેર રાબાથી શ્રભમોગીનુાં ચાલ ુભેમ્ફયળી દયમ્માન કાભ ના મથે 
અકમભાતે મતૃ્ય ુથામ તો અકમભાતે મતૃ્ય ુ વશામ મોજના રૂ. ૨,૦૦,૦૦૦/- ની નાણાકીમ વશામ આલાની જોગલાઈ આ 
મોજનાભાાં કયલાભાાં આલેર છે.  

મનમભો :  (૧) ફાાંધકાભ શ્રમભક તયીકે ફોડડભાાં નોંધણી કયાવ્મા ફાદ જ આ મોજનાનો રાબ ફાાંધાકભ શ્રમભકને ભલાાત્ર થળે, 
તેભજ નોંધણીની તાયીખથી પ્રત્મેક લડ નોંધણી યીન્ય ુકયાલેર શળે તેલા ફાાંધકાભ શ્રમભકને જ આ મોજનાનો રાબ 
ભલાાત્ર થળે.  

 (૨) ૬૦ લડથી લધ ુલમનાને રાબ ભળે નશીં.   

(૩) અકમભાતે મતૃ્ય ુામ્માની તાયીખથીમતૃ્ય ુાભનાય ફાાંધકાભ શ્રમભકના લાયવદાયેત્રણ ભાવ સધુીની વભમભમાડદાભાાં મનમત 
નમનુાભાાં ફાાંધકાભ  શ્રમભકના ઉત્તયામધકાયીએ અયજી કયલાની યશળેે.  
 

કામડદ્ધમત: (૧) અયજદાયે મનમત નમનુાભાાં અયજી જે તે વાંફાંધીત જીલ્રાના નામફ/વશામક મનમાભક, ઔદ્યોગગક સયુક્ષા  અને 
આયોગ્મ, અને ભથક કચેયીને કયલાની યશળેે. 

(૨) ઉયોક્ત અમધકાયી અયજીભાાં દળાડલેર મલગતોની ચકાવણી અને ખયાઇ કયીને તેની અયજી ભળ્માનીતાયીખથી દદન-૩૦ભાાં 
ોતાની બરાભણ વશીત અયજી ગજુયાત ભકાન અને અન્મ ફાાંધકાભ શ્રભમોગી કલ્માણ ફોડડના વગચલને ભોકરી આલાની 
યશળેે. 
(૩) ફોડડનાાં વગચલશ્રી વદયહુ અયજીની મલગતો તથા અગબપ્રામ યત્લે જરૂયી ચકાવણી કયી મોજના વશામ ભાંજૂયી/નાાંભાંજુયી 
અંગેનો આખયી મનણડમ દદન-૩૦ભાાં કયળે. 
(૪) વદયહુ વશામ એકાઉન્ટ ેઇ ક્રોમડ ચેકથી રાબાથીના કામદેવયનાાં લાયવદાય/ઉત્તયામધકાયીને વક્ષભ અમધકાયીના પ્રભાણત્ર 
મજુફ ચકૂલલાનુાં યશળેે. 
 

ગફડાણ: આ વાથે 

                              ફે ાવોટડ  વાઇઝના પોટા.  

                             ફોડડનાાં ઓખ કાડડની ઝેયોક્ષ.  

                              ભયણની નોંધણી અંગેના દાખરાની નકર.  

                              એપ.આઈ.આય.ની નકર.  

                             ડોક્ટયનો ોમટોટડ  દયોટડની નકર.  

                             લાયવદાયીના પ્રભાણત્રની નકર  

 

 

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

 

 

 

 


