પ્રવેશપત્ર સ્વીકારવાની છે લ્લી તા.૩૦-૧૦-૨૦૧૮

ુ ક સેવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવ ૃતિઓ,ગાંધીનગરના ઉપક્રમે અને
કતમશનર, યવ
જજલ્લા રમતગમત અતધકારી,પાલનપરુ ,જજ.બનાસકાંઠા આયોજીત

ુ ૂચિત જાતતના ૧૪ થી ૩૫ વર્ષની વયમયાષ દા ધરાવતા યવ
ુ કયોજનાન ંુ નામઃ- અનસ
ુ તીઓ માટે ખડક િઢાણ બેઝીક તાલીમ કોર્ષ યોજના
યવ
પ્રવેશપત્ર વર્ષઃ ૨૦૧૮-૧૯
પ્રતત,
જજલ્લા રમતગમત અતધકારીશ્રી

ફોટોગ્રાફસ

જજલ્લા સેવા સદન-૨, S-૨૧/૨ જો માળ,
જોરાવર પેલેસ કુંપાઉન્ડ, પાલનપુર,
જજ.િનાસકાુંઠા
ક્રમ

તવગત

માહિતી

(૧)

(ર)

(૩)

૧.

તાલીમાથીનુ ું પ ૂરે પરૂુ નામ

૨.

તાલીમાથીનુ ું પ ૂરે પરૂુ સરનામુ ું / ટે લીફોન નુંિર /
મોિાઇલ નુંિર E-mail આઇડી સહીત

૩.

તાલીમાથીની જન્મ તારીખ જેમની ઉંમર તા.૩૧૧૨-૨૦૧૮ના રોજ ૧૪ થી ૩૫ વર્ષની વય મયાષ દા
ધરાવતા હોવા જોઇએ. ( જન્મ તારીખના દાખલાની
સ્વ પ્રમાચણત નકલ ચિડવી)

૪.

તાલીમાથીની શૈક્ષચણક લાયકાત ઓછામાું ઓછુ
(ધોરણ-૧૦ પાસ)

New Ssc પાસ કયાષ ન ુ ું વર્ષ.............. કક્ષા.........

ધોરણ-૧૨ પાસ કયાષ ન ુ ું વર્ષ.............. કક્ષા........
ગ્રેજયુશન પાસ કયાષ ન ુ ું વર્ષ.............. કક્ષા.........
અન્ય ............................................................

૫.

અનુસ ૂચિત જાતતના પ્રમાણપત્રની સ્વયું પ્રમાચણત
નકલ.

૬.

તાલીમાથીનો આધારકાડષ નુંિર તથા આધારકાડષ ની
નકલ જોડવી.

(૧)

(ર)

(૩)

૭.

અગાઉ આ કિેરી દ્રારા આયોજીત ખડક િઢાણ

‘ હા ‘ કે ‘ ના ‘

િેઝીક તાલીમમાું ભાગ લીધેલ છે ?
૮.

તાલીમમાું ભાગ લીધેલ હોયતો
(અ) કયા વર્ષમાું ..................
(િ) કયા સ્થળે .......................

૯.

એન.સી.સી. કે ડેટસ /એન.એસ.એસ. મેમ્િર /
રાષ્રીય

પરે ડ-નવી

દદલ્હી

૧૫

ઓગષ્ટ/૨૬

જાન્યુઆરી / તાલુકા /જજલ્લા /રાજય / કક્ષાની
માન્ય રમતોત્સવમાું ૧ થી ૩ નુંિર તવજેતા /
તવતશષ્ટ

િહાદુ રી/વીરતા/શૈાયષ

માટે નો

એવોડષ

મેળવેલ હોય/ પવતાષ રોહણ િેઝીક તાલીમ લીધેલ
હોય અને કોઇ ખાસ અચભયાન કરે લ હોય દા.ત.
સાયકલ રે લી,િાઇક રે લી કોઇ તવતશષ્ટ સામાજજક
સેવા કાયષ કરે લ હોય, તેવી તવગતો િાજુ ના કોલમમાું
દશાષ વવી.

કોલમ-૯માું

ધરાવનારને

તાલીમમાું

િાિતોનાું ભાગ

દશાષ વેલ
અગ્રતા

લીધાના

િાિતો

અપાશે.

પ્રમાણપત્રની

આ
સ્વયું

પ્રમાચણત નકલ મ ૂકવી.
૧૦.

તાલીમાથીના વાલીનો સુંમતતપત્ર
( સુંમતત પત્ર િીડવુ)
વાલીની સુંમતત પત્રની તારીખ.................

ઉકત તવગતો સુંપ ૂણષ સાિી અને સત્ય હોવાની ખાતરી આપુ છુું. તેમજ આ તાલીમ સિુંધમાું સરકારશ્રીના તનયમોનુ ું
પાલન કરવાની િાુંયધરી આપુ છુું.આ તાલીમમાું સ્વેચ્છાએ જોડાવા આ અરજી કરૂ છુું.તાલીમ દરમ્યાન કોઇ ઇજા/
જાનહાતન માટે મારી અંગત જવાિદારી રહેશે. તાલીમ તશસ્તિધ્ધ લેવાની ખાત્રી આપુ છુું.
સ્થળઃ-.................

તાલીમાથીની સહી...............................................

તારીખઃ-..............

તાલીમાથીનુ ું પુરૂ નામ .........................................
વાલી/માતા/તપતાની સહી..........................................

