વેશપ

કિમશનર,

ુ ક સેવા અને સાં ૃિ ક
વ

વીકારવાની છે લી તા.15-11-2018

ૃિ ઓ,ગાંધીનગરના ઉપ મે અને

જ લા રમતગમત અિધકાર , ુ નાગઢ આયો ત
યોજના ંુ નામઃ-અ ુ ૂ ચતજન િતના8 થી 13 વષની વયમયાદા ધરાવતા બાળકો
માટ ખડક ચઢાણ એડવે ચર તાલીમ કોષ યોજના
વેશપ

વષઃ 2018-19

પર્િત,
િજ લા રમતગમત અિધકારી ી,

ફોટોગર્ાફસ

બહુમાળી ભવન, મનં.૧, તર્ીજો માળ,
સરદાર બાગ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

મ

િવગત

મા હતી

(1)

(ર)

(3)

૧.

તાલીમાથીર્નું પ ૂરે પ ુ નામ
( અટક પહેલા લખવી )

૨.

તાલીમાથીર્નું પ ૂરે પ ુ

સરનામું / ટેલીફોન

નંબર (એસ.ટી.ડી.કોડ સિહત)

/ મોબાઇલ

નંબર E-mai l આઇડી સહીત
૩.

તાલીમાથીર્ની જન્મ તારીખ

મની ઉંમર

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૮ના રોજ ૮ થી ૧૩ વષર્ની વય
મયાર્દા

ધરાવતા

હોવા

તારીખના દાખલાની

જોઇએ.

(

જન્મ

વ પર્માિણત નકલ

જોડવી )
૪.

તાલીમાથીર્ની શૈક્ષિણક લાયકાત િવધાથીર્ હોય
તો શાળાનું નામ તથા વષર્/ ધોરણ

૫.

અનુસ ૂિચત જનજાિતના પર્માણપતર્ની
પર્માિણત નકલ જોડવી.

૬.

તાલીમાથીર્નો આધારકાડર્ નંબર
( આધાર કાડર્ની નકલ જોડવી)

વયં

(1)
૭.

(ર)
અગાઉ

આ

કચેરી

દર્ારા

(3)

આયોજીત

ખડક

ચઢાણ

Ô હા Ô કે Ô ના Ô

એડવેન્ચર કોષર્માં ભાગ લીધેલ છે ?
૮.

તાલીમમાં ભાગ લીધેલ હોયતો
(અ) કયા વષમ
ર્ ાં ....................
(બ) કયા થળે ...........................
એન.સી.સી. કેડેટસ / કાઉ ગાઇડ / રા ટર્ીય પરે ડ-

૯.

[ નવી િદ હી ૧૫ ઓગ ટ/૨૬ જાન્યુઆરી ] તાલુકા
/િજ લા /રાજય / કક્ષાની માન્ય રમતોત્સવમાં ૧ થી ૩
નંબર િવ તા / િવિશ ટ બહાદુરી/ વીરતા/ શૈાયર્
માટે નો એવોડર્ પવતાર્રોહણ બેઝીક તાલીમ લીધેલ હોય
/

ખાસ અિભયાન કરે લ

હોય દા.ત. સાયકલ રે લી

િવિશ ટ સામાિજક સેવા કાયર્ કરે લ હોય તેની િવગતો
દશાર્વવી.
િવશેષ ન ધઃ-



ધરાવનારને

કોલમ-૧૦માં દશાર્વેલ બાબતો
તાલીમમાંઅગર્તાઅપાશે.

આબાબતોનાંભાગલીધાનાપર્માણપતર્ની વયંપર્માિણતનક
લમ ૂકવી.
૧૦.

શારીિરક તદુંર તી હોવા અંગેન ુ ં દાકતરી પર્માણપતર્
( પર્માણપતર્ બીડવુ)
ં
તબીબનુનામ..........................................
પર્માણપતર્ની તારીખ...............................

૧૧.

તાલીમાથીર્ના વાલીનો સંમિતપતર્
( સંમિત પતર્ બીડવુ)
વાલી સંમિત પતર્ની તારીખ.................

ઉકત િવગતો સંપ ૂણર્ સાચી અને સત્ય હોવાની ખાતરી આપુ
િનયમોનુ; પાલન કરવાની બાંયધરી આપુ

.ં તેમજ આ તાલીમ સબંધમાં સરકાર ીના

.ં આ તાલીમમાં વેચ્છાએ જોડાવા આ અરજી ક

.ં તાલીમ દરમ્યાન

કોઇ ઇજા / જાનહાિન માટે અંગત જવાબદારી રહેશે.

તાલીમાથીર્ની

થળઃ-.................................

સહી...............................................
તારીખઃ-..................................તાલીમાથીર્ન ુ ં નામ................................................

વાલીના (િપતા / માતા) ની સહી.....................................................

