
 

 

 

સંદેશ પેપરની તા.૦૫-૦૩-૨૦૨૧ ની રાજ્ય કક્ષાની તમામ આવૃતતમાં  
 

 

 

 

 

 

 
 

 



યજી ત્રક 

યજીત્રક સ્લીકાયલાની છેલ્રી તાયીખઃ . ૨૦.૦૩.૨૦૨૧   

ડેયી પાભમય એન્ટયપે્રન્મોય તારીભ  

પ્રવાય શળક્ષણ બલન 

અણદં કૃશ શલશ્વશલદ્યારમ, અણદં-૩૮૮૧૧૦ 

 
 

(૧) વ્મલવામરક્ષી તેભજ અધશુનક શુારન તારીભ:  

 (Training Programme for Commercial & Advance Livestock Farming) 
 

૧. ઉભેદલાયનું  રુુ નાભ : __________________________________________________________ 

 (ટકથી  ળરૂ કયીને)  

૨. શારનું  વયનામુ ં  : __________________________________________________________ 

૩. કામભી  વયનામુ ં  : __________________________________________________________ 

૪. વંકમ  પોન નફંય  : __________________________________________________________ 

૫. જન્ભ  તાયીખ  : __________________________________________________________  

 (આંકડા તથા ળબ્દોભા)ં 

૬. નાભત  કક્ષા  : __________________________________________________________ 

 (નસુચૂિત જાશત/જનજાશત/વાભાજજક ને ળૈક્ષચણક યીતે છાત (ફક્ષીિં) લગમના શોમ તો તેની શલગત)  

૭. યચણત કે યચણત : __________________________________________________________ 

૮. જાશત (રુુ / સ્ત્રી)  : __________________________________________________________ 

૯.       અધાય કાડમ નફંય         :                   ___________________________________________________________ 

૧૦. ભ્માવ   :  

ક્રભ ાવ કયેર યીક્ષાનુ ંનાભ ળાા/વસં્થાનુ ંનાભ યીક્ષા 
ાવ કમામન ુ ં

લમ 

યીક્ષાભા ંભેલેર ગણુની શલગત 

ભેલેર 
ગણુ 

કુર ગણુ ટકા 

 
 
 
 
 
 
 

      

૧૦. ભ્માવ  દયમ્માન આતય પ્રવશૃિ   : _________________________________________________ 

૧૧. શારભાં  શુારનનો ધધંો કયો છો?  

 જો  ‘શા’ તો કેટરા વભમથી?      : _________________________________________________ 

૧૨. શારભા ંકોઆણ જગ્માએ ભ્માવ કે : 

_______________________________________________________ 

 નોકયી કયો છો? તે જણાલવુ ં(શા/ના) 

૧૩. જો  શારભા ંન્મ કોઆણ જગ્માએ નોકયી/ભ્માવ કયતા શોમ તો જે તે વભમના શધકાયી/વસં્થાના  

લડાનુ ં પ્રભાણત્ર નીિે પ્રભાણે લશ્મ અલાનુ ંયશળેે.  

(ાછ) 

 

 

 

તાજેતયનો 
ાવોટમ  વાઆઝનો 

પોટો 



પ્રભાણત્ર 

 અથી પ્રભાણત્ર અલાભા ંઅલે છે કે , શ્રી/શ્રીભતી ............................................................................ 
તે્રની કિેયીભા ંતા. .................................થી ......................................સધુી ....................................તયીકે પયજ 
ફજાલે છે/ભ્માવ કયે છે ને તેઓ અની યશુનલશવિટી શસ્તક િારતી શુારનની તારીભ રે તે ભાટે તે્રની 
કિેયી/વસં્થાને કોઆણ જાતનો લાધંો નથી તે તાવી અ પ્રભાણત્ર અેર છે.  

 

તાયીખઃ............................       કિેયી/વસં્થાના લડાની વશી  
સ્થઃ .............................               શવક્કો  
 

ઉભેદલાયે અલાની ફાશધેયીઃ 
 જો  ભને દાખર કયલાભા ંઅલળે તો હું કબરુાત અુ ંછં કે , જે શનમભો , કામદા-કાનનુ કેન્રના વિંારન 
ભાટે શાર ભરભા ંશોમ થલા બશલષ્મભા ંભરભા ંઅલે તે ફધા શનમભોનુ ંહું કેન્રનો શલધાથી શોઉ તમા ંસધુી 
ચસુ્તણે ારન કયલા ફધંાઉ છં. કેન્રના શનમશભત વિંારનને ફાધા અલે તેવુ ંકોઆણ કામમ હું કેન્રની અંદય કે 
ફશાય કયીળ નશી.  

 

તાયીખઃ ............................      ઉભેદલાયની 
વશીઃ..............................................  

સ્થઃ ...............................      ઉભેદલાયનું  
નાભઃ..............................................  
 

ઉભેદલાયના શતા/લારીએ અલાની ફાશંધેયીઃ 
 અથી હું  ફાશંધેયી અુ ંછં કે , જો ભાયા ચિયંજીલી/ાલ્મને તારીભ કેન્રભા ંદાખર કયલાભા ંઅલળેતો 
કેન્રભા ંને કેન્રની ફશાય ભાયા ભાયા ચિયંજીલી/ાલ્મની તભાભ લતમણ ૂકં ભાટે હું જલાફદાય છં તેભજ તેની લતમણ ૂકં 
ફયાફય ન શોમ થલા કેન્રભા ંશાજયી ઘટળે તો વસં્થા જે ગરા ંરેળે તે ભને ભજુંય છે.  
 

 

તાયીખઃ ............................     શતા/લારીની 
વશીઃ................................................  

સ્થઃ ...............................     શતા/લારીનુ ં
નાભઃ.................................................  

 

યજીત્રક વાથે ઉભેદલાયે નીિે મજુફના ચફડાણો વાભેર કયલાના યશળેેઃ 
૧. તભાભ યીક્ષા ાવ કમામ અંગેનુ ંગણુત્રક તથા પ્રભાણત્રની નકર (ધો.૧૦, ૧૨ ને સ્નાતક લગેયે)  

૨ ળાા છોડયાનુ ંપ્રભાણત્ર/જન્ભના દાખરાની પ્રભાચણત નકર  

૩. ઉભેદલાય નસુચૂિત જાશત/નસુચૂિત જનજાશત/વાભાજજક ને ળૈક્ષચણક યીતે છાત શોમ તો તેલી જાશત 
વફફના જે તે તાલકુા ભાભરતદાય/જીલ્રા વભાજકલ્માણ શધકાયી/વક્ષભ શધકાયીના પ્રભાણત્રની 
પ્રભાચણત નકર.  વાભાજજક ને ળૈક્ષચણક યીતે છાત લગમના ઉભેદલાયો જો તેઓની નાભત ફેઠક 
ઉય પ્રલેળ ભેલલા આચ્છતા  શોમ તો તેઓને ઉન્નત લગમભા ંવભાલેળ થતો નથી તેવું  િાલ ુલમનુ ં
નોન ક્રક્રભીરેમય પ્રભાણત્રની પ્રભાચણત નકર યજૂ કયલાની યશળેે.    

૪.       અધાયકાડમ ની પ્રભાચણત નકર  
 

નોંધઃ ૧. રૂફરૂ  મરુાકાતે  ફોરાલેર  ઉભેદલાયે  તે  વભમે  યજીત્રકની  વાથે  વાભેર  કયેર  શલગતોના 
વર     દસ્તાલેજો/પ્રભાણત્રો ફતાલલાના યશળેે.   

 ૨. ધયુી ભાક્રશતી બયેર યજીત્રક સ્લીકાયલાને ાત્ર યશળેે. નશી.  


