
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



અર�પત્ ક સ્વર વરસ ની છસ ્વર તા. ૨૦.૦૯.૨૦૧૮   

અર� પત્ 

ડ�ર  ફવમરર  એનરટીએ્રર ્વછસમ  

ટ્વર ર િશ ્ ર 

આશદં �ૃરષ ર �ર દવછ્, આશદં-૩૮૮૧૧૦ 
 

 

(૧) વ્ ્વ્છિસ ી્મત આજ રર્ પક પવછર ્વછસમ: 
 (Training Programme for Commercial & Advance Livestock Farming) 
 

૧. ઉમીદ વર�  ં� �  રવમ : __________________________________________________________ 

 (અન્થસ  � ્ર રી)  

૨. હવછ�  ં્રરવ�  ં  : __________________________________________________________ 

૩. ્વ્મસ ્રરવ�  ં  : __________________________________________________________ 

૪. ્પં ર્ ફરર રબંર  : __________________________________________________________ 

૫. તએમ ્વર ત  : __________________________________________________________  

 (�્ડવ ્થવ  બદરમવ)ં 

૬. અરવમ્ ્િવ  : __________________________________________________________ 

 (અ� ��ૂચ્ �ર્/તર�ર્/્વમવ�ત્ અરી  િૈ�શ્ ર ્ી પનવ્ (બિસપચં)  ગરરવ હર્ ્ર ્ીરસ ર ગ્) 

૭. પર�શ્ �્ અપર�શ્ : __________________________________________________________ 

૮. �ર્ (� � ષ / �સ) : __________________________________________________________ 

૯.     આધવર ્વડર રબંર         :                   ___________________________________________________________ 

૧૦. અભ્વ્  : (ની છસ પવ્ ્ર�છ પર િવરસ ર ગ્ આપ સ)  

કમ પવ્ ્ર�છ પર િવ�  ંરવમ  વળવ/્કંથવ�  ંરવમ પર િવ પવ્ 

્્વર�   ં ષર 

પર િવમવ ંમીળ ીછ લ શરસ ર ગ્ 

મીળ ીછ 

લ શ 
� છ લ શ ન્વ 

 
 
 
 
 
 
 

      

૧૦. અભ્વ્ દરમ્વર  ્ર ટપરૃ�  : _________________________________________________ 

૧૧. હવછમવ ંપક પવછરરર ધધંર ્રર નર?  

 તર ‘હવ’ ્ર �્નછવ ્મ્થસ?      : _________________________________________________ 

૧૨. હવછમવ ં્ર પશ તગ્વ  અભ્વ્ �્ : _______________________________________________________ 

 રર્ર  ્રર નર? ી્ તશવ પ  ં(હવ/રવ) 

૧૩. તર હવછમવ ં અએ્ ્ર પશ તગ્વ  રર્ર /અભ્વ્ ્ર્વ હર્ ્ર � ી્ ્મ્રવ અરધ્વર /્કંથવરવ  ડવ�  ં

 ટમવશપત રસચી ટમવશી અ ા્ આપ વ�  ંરહ� ી.  

(પવનળ) 

 

 

્વ�્રરર 

પવ્પરનર  ્વ ઇરર 

ફરનર 



 આથસ ટમવશપત આપ વમવ ં આ ી ની �્, શસ/શસમ્સ ............................................................................ 

અતીરસ ્ચીર મવ ં ્વ. .................................થસ ......................................� ધસ ....................................્ર �્ ફરત 

બ� ી ની/અભ્વ્ ્ર� ની અરી ી્ે આપરસ   રર ર સ્ન  હક્્ ચવછ્સ પક પવછરરસ ્વછસમ છી ી્ મવન� અતીરસ 

્ચીર /્કંથવરી ્ર પશ �્રર  વધંર રથસ ી્ ્પવ્સ આ ટમવશપત આપીછ ની.  

ટમવશપત 

્વર તા............................       ્ચીર /્કંથવરવ  ડવરસ ્હ  

કથળા .............................               ર્�ર  
 

ઉમીદ વર� આપ વરસ બવહ�ધર ા 

 તર મરી દવતછ ્ર વમવ ંઆ  ી ્ર �  ં્� છવ્ આ�  ં� ં �્, � રર્મર, ્વ્દવ-્વ� ર �્એ્રવ ્ચંવછર મવન� હવછ 

અમછમવ ં હર્ અથ વ ્ર ષ્મવ ંઅમછમવ ંઆ ી ી્ બધવ રર્મર�  ં �  ં �્એ્રર ર ધવથવ હરઉ હ્વ ં �  ધસ � ક્પશી પવછર 

્ર વ બધંવઉ �.ં �્એ્રવ રર્રમ્ ્ચંવછરરી બવધવ આ ી ી્પ   ં્ર પશ ્વ ર્ �  ં �્એ્રસ ્દર �્ બહવર ્ર   રહ .  

્વર તા ............................    ઉમીદ વરરસ ્હ ા.............................................. 

કથળા ...............................     ઉમીદ વર�  ંરવમા..............................................  
 

ઉમીદ વરરવ રપ્વ/ વછસ  આપ વરસ બવહં�ધર ા 
 આથસ �  ંબવહં�ધર  આ�  ં� ં �્, તર મવરવ �ચરં� સ/ પવ ્રી ્વછસમ �્એ્મવ ંદવતછ ્ર વમવ ંઆ  ી્ર �્એ્મવ ંઅરી 

�્એ્રસ બહવર મવરવ મવરવ �ચરં� સ/ પવ ્રસ ્મવમ  ર્ર ૂં્  મવન� �  ંત વબદવર � ં ી્મત ી્રસ  ર્ર ૂં્  બરવબર ર હર્ 

અથ વ �્એ્મવ ંહવતર  ઘન ી ્ર ્કંથવ � પગછવ ંછી ી ી્ મરી મંં  ર ની.  
 

્વર તા ............................    રપ્વ/ વછસરસ ્હ ા................................................ 

કથળા ...............................     રપ્વ/ વછસ�  ંરવમા................................................. 
 

અર�પત્ ્વથી ઉમીદ વર� રસચી � તબરવ �બડવશર ્વમીછ ્ર વરવ રહ� ીા 

૧. ની છસ પર િવ પવ્ ્્વર ્ગી�  ંલ શપત્ ્થવ ટમવશપતરસ ર્છ 

૨  વળવ નરડ�વ�  ંટમવશપત/તએમરવ દવતછવરસ ટમવ�શ્ ર્છ 

૩. ઉમીદ વર અ� ��ૂચ્ �ર્/અ� ��ૂચ્ તર�ર્/્વમવ�ત્ અરી  ૈિ�શ્ ર ી્ પનવ્ હર્ ્ર ી્ સ �ર્ ્બબરવ 

� ી્ ્વ� ્ વ મવમછ્દવર/� છવ ્મવત્ ્વશ અરધ્વર /્િમ અરધ્વર રવ ટમવશપતરસ ટમવ�શ્ ર્છ. 
 ્વમવ�ત્ અરી  ૈિ�શ્ ર ી્ પનવ્  ગરરવ ઉમીદ વરર તર ીે્ રસ અરવમ્ બીે ્ ઉપર ટ ી  મીળ  વ 

 ચન્વ  હર્ ્ર ીે્ રી ઉ�્  ગરમવ ં ્મવ ી  થ્ર રથસ ી્પ   ં ચવ�   ષર�  ં રરર  કમસછી્ ર ટમવશપતરસ 

ટમવ�શ્ ર્છ  રંૂ ્ર વરસ રહ� ી.  

૪. રર્ર  ્ર્વ �્ અએ્ ્કંથવમવ ં  ૈિ�શ્ ્વછસમ છી્ વ ઉમીદ વરર  � ી્ ્કંથવરવ  ડવ/ ્િમ અરધ્વર �  ંરવ   

 વધંવ ટમવશપત (No Objection Certificate) ર  ં ્ર વ�  ંરહ� ી.  

૫.       આધવર્વડર રસ ટમવ�શ્ ર્છ 
 

ર�ધા ૧. �બ�  � છવ્વ ી્  બરછવ ીછ  ઉમીદ વર�  ી્  ્મ ી્  અર�પત્રસ  ્વથી  ્વમીછ  ્ર�છ  ર ગ્રરવ અ્છ 

    દક્વ ીતર/ ટમવશપતર બ્વ  વરવ રહ� ી.   

 ૨. અજ ર  મવ હ્સ ્ર�છ અર�પત્ ક સ્વર વરી પવત રહ� ી. રહ .  
 


