-
я

  

я   2018-2019

૧ ઔોગક એકમ ુ ં નામ અને સરનાુ ં તથા ઉોગનો કારઃ(કાપડ,રસાયણ, એનીયર!ગ,બાક#ના અય ઉધોગો)

૨

રાજય 'મ પા(રતોિષક માટ, અર કરનાર 'મયોગી ુ ં નામ
અને સરનાુઃઅ. હાલ ુ ં સરનાુઃબ. કાયમી સરનાુઃ-

૩

અ. 'મયોગીની ઉમરઃબ. 'મયોગીની જમ તાર#ખ અને 1થળઃ-

૪

'મયોગી ક,ટલા વષથ
5 ી કામગીર# બ6વે છે તેની િવ18 ૃત
િવગતઃ-

પ

કાયમી ક, હંગામી ?

૬

'મયોગીની લાયકાત
અ. શૈ=ણકઃબ. તાંિ>કઃ-

૭

'મયોગીના સાથી 'મયોગી સાથેના સંબધ
ં ોઃ-

૮

િવિશAટ કામગીર#ની સિવ1તાર નBધઃિવિશAટ કામગીર# પા(રતોિષક સને ૨૦૧૮-૧૯ ના વષ5 માટ, ની
હોવી જોઇએ. આથી િવિશAટ કામગીર# તા.૧/૪/૨૦૧૮ થી
તા.૩૧/૩/૨૦૧૯ દરIયાનના સમયની િવિશAટ કામગીર#ને
લ=માં લેવામાં આવશે. િવિશAટ કામગીર#માં 'મયોગીની
કારખાના બહારની અય

સામાક ક, બી કામગીર#

દશા5વવાની નથી. (િવગતો સરળ ભાષામાં Kૂંકમાં દશા5વવી.)

૯

િવિશAટ કામગીર# Mગે કારખાનેદાર, તરફથી કોઇ માણપ> ક,
શંશા પ> મેળવેલ હોય તો તેની અિધOૃ ત િવગતઃ-

અરજદારનો
ફોટો

આથી Pુ ં નીચે સ(હ કરનાર 'મયોગી િતRા S ૂવ5ક જણાTુ ં Uં ક, ઉપર દશા5વેલ માર# િવગતો સાચી છે
અને મને કોઇ પણ Vુના(હત ક, નૈિતક અધઃપતન બાબતમાં િશ=ા થયેલ નથી.
૧.
તાર#ખઃ-.....................................

'મયોગીની સહ#-......................................

1થળઃ-........................................

નામ અને હોWોઃ-.........................................

૨.
તાર#ખઃ-....................................

સહ#ઃ-....................................................

1થળઃ-.......................................

ુખ
કામદાર મંડળ ુ ં નામ
"#

૩.
તાર#ખઃ-...................................

સહ#-.....................................................

1થળઃ-.......................................

કબXદાર/મેનેજર ુ ં નામ અને િસકકો
ઔોગક એકમ ુ ં નામ દશા5વતો િસકકો

લાVુ પડ8ુ ન હોય Yયાં ચેક# નાખTુ.ં
અર બાબતે જZર# ચકાસણી કર, લ છે .ચકાસણી ુ ં તારણ નીચે ુજબ છે .
'મ પા(રતોિષક 1પધા5 માટ, યો[ય જણાયેલ છે / નથી
કારખાના િનર#=ક ુ ં નામ અને હોWો

$%&- િવિશAટ કામગીર# એટલે......
૧. િવિશAટ કામગીર#માં ઉYપાદન ક, ઉYપાદકતા વધી હોય તો તેના ચોકકસ ]કડા દશા5વવા.
દા. ત. પ૦ ટન ઉYપાદનમાં વધારો થયો હોયતો તેની MદાX (ક^મત લખવી
૨. િવશીAટ કામગીર# _ારા ઔોગક શાંિત 6ળવવામાં મદદ કર# હોય તો તેવા (ક1સામાં ક,ટલા 'મયોગીઓને
તેનાથી લાભ થયો તેના ચોaસ ]કડા દશા5વવા.
૩. આફતના સમયે આYમb ૂઝ વાપરવા બાબતેની િવશીAટ કામગીર# બ6વેલ હોય તેવા (ક1સામાં આ કામગીર#થી
MદાX ક,ટલા લોકોને અસર થાય તથા થનાર

કુ સાનની Mદાત નાણાક#ય (ક^મત બાબતની િવગતો દશા5વવી.

#'( #) $%&૧. વષ5 દરIયાન કારખાના ુ ં થયેલ ટન5 ઓવર (Zિપયામાં)
૨. સદર િવિશAટ કામગીર#ની ર#તે કારખાનાને થયેલ નાણાક#ય ફાયદો/બચત (Zિપયામાં)

   *+, ( -& (/ 012 34)
૧

અરજદારની િવગતઃ
(અ) નામઃ(બ) શૈ=ણક લાયકાતઃ(ક) હોWો
(ડ) અરજદાર ફ#ઝીકલ હ,ડ#ક,fડ છે (હા / ના)

૨

કારખાનાની િવગતઃ
(અ) નામ અને 1થળ
(બ) કારખાનાનો કાર
(ક,મીકલ, ટ, =ટાઇgસ, એનીયર!ગ, અય)
(ક) કારખાના ુ ં વાિષૅક ટન5 ઓવર (Zપીયામાં)

૩

અર મiયાની તાર#ખ

૪

અરનો કાર
( Xમ ક, ઉYપાદન અને ઉYપાદકતા,
સંકટ સમયની આYમbુઝ, કામદાર કgયાણ, ઔોગક શાંિત)

પ

કારખાનાને થયેલ નાણાક#ય ફાયદો

એક વખત માટ, ઃ
વાિષૅક ફાયદોઃ

૬

કામગીર# મેનેજમેટ માય રાખેલ છે ?

૭

અિધકાર#એ ુલાકાત લીધી હોય તો તાર#ખ

૮

સંકટ સમયની આYમbુઝના (ક1સામાં કારખાનેદાર,
બનાવની 6ણ કર, લી છે ?

૯

અરજદારની કામગીર#ની િવગતોઃ

૧૦ (અ) અર jાહય રાખવા ભલામણ કરવામાં આવે છે ?
(બ) જો ભલામણ કરવામાં આવતી ન હોય તો કારણોઃ
( Xમ ક, અર મયા5દા પછ# મળે લ છે ,અરજદાર 'મયોગી નથી,
િવિશAટ કામગીર# નથી,અરમાં અરજદાર / મેનેજમેટની
સ(હ નથી, કામગીર# મેનેજમેટ, માય રાખેલ નથી,કર, લ
કામગીર# અરજદારની રોજ!દ# ફરજના ભાગ Zપની છે ,
અરજદાર કારખાના ધારા ૧૯૪૮ની હ,ઠળ નોધાયેલ કારખાનામાં
કામ કરતા નથી, અરજદારની કામગીર# સને ૨૦૧૮-૧૯
પહ,લાની છે , િવિશAટ કામગીર#માં 'મયોગીની કારખાના
બહારની છે , વગેર,...

તાર#ખઃ-

અિધકાર# ુ ં નામ અને હોWો

