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-: અખબારી યાદી:- 

રાજકોટના વવવવધ અસગંઠિત ક્ષેત્રોના શ્રવમકોને પોતાન  ંઅને પોતાના પઠરવારનાં 
સભ્યોન  ંઈ-શ્રમ કાડડ માટે રજીસ્ટ્રેશન કરાવવા મેયરશ્રી, સ્ટ્ટેન્ડીંગ કવમટી ચેરમેનશ્રી 

અને મ્ય  વન. કવમશનરશ્રીની અપીિ 

 

શ્રવમકો તા.૦૪-૦૩-૨૦૨૩ થી તા.૩૧-૦૩-૨૦૨૩ દરમ્યાન ત્રણેય ઝોનના વમઠટિંગ રૂમ ખાતે રજજસ્ટ્રેશન 

કરાવી શકશે 
 

તા.૦૪-૦૩-૨૦૨૩ 

કેન્ર સરકાર દ્વારા વવવવધ અસગંઠિત ક્ષેત્રોમા કામ કરતા તમામ કામદારો/શ્રવમકો પોતાન  ં અને 
પોતાના પઠરવારના સભ્યોન  ંઈ-શ્રમ કાડડ માટેન  ં રજજસ્ટ્રેશન કરાવી રૂ. ૨,૦૦,૦૦૦/- સ ધીન  ં વવમા 
કવચ મેળવી શકે છે. આ યોજનાનો િાભ િેવા તમામ શ્રવમકોને સત્વરે રજજસ્ટ્રેશન કરાવી િેવા 
મેયરશ્રી ડૉ. પ્રઠદપ ડવ, સ્ટ્ટેનન્ડિંગ કવમટી ચેરમેનશ્રી પ ષ્કરભાઈ પટેિ અને મ્ય વન. કવમશનરશ્રી અવમત 
અરોરા દ્વારા અપીિ કરવામાં આવિે છે. 
 

ઈ-શ્રમનાં રજજસ્ટ્રેશન માટે ૧૬ વર્ડથી ૬૦ વર્ડ સ ધીની વય હોવી જોઈએ. તેમજ EPFO / ESIC-

કામદાર રાજ્ય વીમા યોજનાના સભ્ય ન હોય અને આવક વેરો ચ કાવતા ન હોય તેવા તમામ શ્રવમકો 
ઈ-શ્રમ પોટડિમાં રજજસ્ટ્રેશન કરાવી શકે છે. આ રજજસ્ટ્રેશન માટે શ્રવમકો તથા પઠરવારના સભ્યોના 
મોબાઈિ નબંર, આધાર કાડડ નબંર તેમજ બેંક ખાતાની વવગતો તથા નોવમનીની વવગતોની જરૂરીયાત 
રહશેે. 
 

ખાસ નોંધ : 
ઇ-શ્રમ કાડડ કઢાવવા ઇચ્છતા નાગઠરકે નીચ ેમ જબના ડોક્ય મેન્ટસ પોતાની સાથે રાખવાના રહશેે. 
 

1. બેંક પાસબ ક 
2. આધાર કાડડ 



3. આધારકાડડ સાથ ેલિિંક કરેિ મોબાઈિ નબંર. 
 

 જે નાગઠરકે અગાઉ ઇ-શ્રમ કાડડ કઢાવેિ હોઈ તેન ે ફરીથી ઇ-શ્રમ કાડડ કઢાવવાન  ં રહતે   ં નથી. 
વસસ્ટ્ટમમાં તેમનો ડેટા પહિેેથી જ હોઈ બીજી વાર રજીસ્ટ્રેશન થઈ શકશે નઠહ. 
 
આ અંગે રજજસ્ટ્રેશન તા.૦૪-૦૩-૨૦૨૩ થી તા.૩૧-૦૩-૨૦૨૩ સ ધી નીચેના સ્ટ્થળે કચેરીના 
કામકાજના ઠદવસો દરમ્યાન સવારે ૧૦:૩૦ થી સાંજે ૬:૦૦ કિાક સ ધી કરી શકાશે.. 
 

(૧) મીટીંગ રૂમ, પ્રથમ માળ, સેન્રિ ઝોન કચેરી, રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, 
ડૉ. આબેડકર ભવન, ઢેબરભાઈ રોડ, રાજકોટ. 
(૨) મીટીંગ રૂમ, પ્રથમ માળ, પવૂડ ઝોન કચેરી, રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, 
ઝવેરચદં મેઘાણી વવભાગીય કચેરી, ભાવનગર રોડ, રાજકોટ. 
(૩) મીટીંગ રૂમ, પ્રથમ માળ, પવિમ ઝોન કચેરી, રાજકોટ મહાનગરપાલિકા, 
હઠરવસિંહજી ગોઠહિ વવભાગીય કચેરી, લબગ બજાર પાછળ, ૧૫૦ ફૂટ ઠરિંગ રોડ, રાજકોટ. 
  

(પી.એ.ટુ મેયર) 

 

 


