પર્વેશપતર્ વીકારવાની છે લી તા.૩૦-૧૦-૨૦૧૮
કિમશનર, યુવક સેવા અને સાં કૃિ ક પર્વ ૃિ ઓ,ગાંધીનગરના ઉપકર્મે અને
િજ લા રમતગમત અિધકારી,ભાવનગર-શહેર આયોજીત

યોજનાનુ ં નામઃ-અનુસ ૂિચત જનજાિતના યુવક-યુવતીઓ માટે સાહિસક
પગપાળા
સાગરકાંઠા િવ તાર પ ર મણ કાય મ
વેશપ

વષઃ 2018-19

પર્િત,
જ લા રમતગમત અિધકાર

ી (ભાવનગર-શહેર),

ફોટોગર્ાફસ

બહુમાળી ભવન,એનેક્ષી િબ ડીંગ, મનં.જી-૧,
ભાવનગર-૩૬૪૦૦૧

મ

િવગત

મા હતી

(1)

(ર)

(3)

૧.

અરજદારનું પ ૂરે પ ુ નામ
( અટક પહેલા લખવી )

૨.

અરજદારનું પ ૂરે પ ુ સરનામું / ટેલીફોન નંબર /
મોબાઇલ નંબરE-mai l આઇડી સહીત

૩.

અરજદારની જન્મ તારીખ

મની ઉંમર તા.૩૧-

૧૨-૨૦૧૮ના રોજ ૧૫ થી ૩૫ વષર્ની વય મયાર્દા
ધરાવતા

હોવા

જોઇએ.

(

જન્મ

તારીખના

દાખલાની વ પર્માિણત નકલી જોડવી )
૪.

અરજદારની શૈક્ષિણક લાયકાત ઓછામાં ઓ
ધોરણ-૧૦ પાસ )

(

NewSsc પાસ કયાર્ન ું વષ.ર્ ............. કક્ષા......
ધોરણ-૧૨ પાસ કયાર્ન ું વષર્.............. કક્ષા.......
ગર્ેજયુશન પાસ કયાર્ન ું વષર્.............. કક્ષા.......
અન્ય.............................................................
...
...................................................................

૫.

અનુસ ૂિચત જનજાિતના પર્માણપતર્ની વયં
પર્માિણત નકલ જોડવી.

૬.

અરજદારનો આધારકાડર્ નંબર આધારકાડર્ની

નકલ િબડવી
૭.

અગાઉ આ કચેરી દર્ારા આયોજીત અનુસ ૂિચત
જનજાિતના

યુવક-યુવતીઓ

માટે

Ô હા Ô કે

Ô ના Ô

સાહિસક

પગપાળા સાગરકાંઠા િવ તાર પિરભર્મણ કાયર્કર્મ
માં ભાગ લીધેલ છે ?
૮.

સાગરકાંઠા પિરભર્મણ માં ભાગ લીધેલ હોયતો
(અ) કયા વષર્માં ....................
(બ) કયા થળે .........................

૯.

NCC/NSS માં જોડાયેલ
રા ટર્ીય પરે ડ નવી િદ હી
૧૫ ઓગ ટ/ ર૬મી જાન્યુઆરી
રમતોત્સવ ( તાલુકા/િજ લા/રાજય)માં ૧ થી ૩
નંબરના િવ તા. ભાગ લીધાના પર્માણપતર્ની
વયં પર્માિણત નકલ મ ૂકવી.

૯.

શારીરીક તદુંર તી હોવા અંગેન ું દાકતરી
પર્માણપતર્ (પર્માણપતર્ બીડવુ)
તબીબનું નામ.............................................
તબીબ પર્માણપતર્ની તારીખ.........................

૧૦.

અરજદારનો વાલીનો સંમિતપતર્
(સમંિત પતર્ બીડવુ)ં
વાલી સમંિત પતર્ની તારીખ.............................
અનુસ ૂિચત જનજાિતના યુવક-યુવતીઓ માટે સાહિસક પગપાળા સાગરકાંઠા િવ તાર પિરભર્મણ
.ં આ કાયર્કર્મ માટે માતા/િપતાની સમંિત મળે વેલ છે . શારીરીક રીતે હુ સક્ષમતા

કાયર્કર્મમાં હુ વેચ્છાએ જોડાઉ
ધરાવુ

.ં તથા ફોમર્માં ભરે લ દરે ક િવગતો સાચી છે .
સાગરકાંઠા િવ તાર પિરભર્મણ કાયર્કર્મદરમ્યાન કોઇ પણ ઇજા / અક માત / જાનહાિન માટે મારી

જવાબદારી બને છે તે હુ જાણુ
થળઃ-

.ં
અરજદારની સહી...............................................

તારીખઃવાલી/માતા/િપતાની સહી..........................................

અરજદારનું નામ ...............................................

