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યજી ત્રક 

યજીત્રક સ્લીકાયલાની છેલ્રી તાયીખઃ . ૨૫.૦૧.૨૦૨૨   

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. ઉભેદલાયન ું   ર  નાભ : __________________________________________________________ 

 (અટકથી  ળરૂ કયીને)  

૨. ભાતાન ું નાભ   : __________________________________________________________ 
૩. શારન ું  વયનામ ું  : __________________________________________________________ 

૪. કામભી  વયનામ ું  : __________________________________________________________ 

૫. વુંકક  પોન નુંફય  : __________________________________________________________ 

૬. જન્ભ  તાયીખ  : __________________________________________________________  

 (આંકડા તથા ળબ્દોભાું) 

૭. અનાભત  કક્ષા  : __________________________________________________________ 

 (અન સચૂિત જાતત/જનજાતત/વાભાજજક અન ેળકૈ્ષચિક યીત ેછાત (ફક્ષીુંિ) લગકના શોમ તો તનેી તલગત)  

૮. યચિત કે અયચિત : __________________________________________________________ 

૯. જાતત ( ર  / સ્ત્રી)  : __________________________________________________________ 

૧૦.       આધાય કાડક ન ુંફય         :                   ___________________________________________________________ 

૧૧ અભ્માવ   :  

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

યીક્ષાભા ંભેલેર ગણુની શલગત 

ભેલેર 
ગણુ 

કુર ગણુ ટકા 

 
 
 
 
 
 
 

      

૧૨. અભ્માવ  દયમ્માન ઇતય પ્રવતૃિ   : _________________________________________________ 

૧૩. શારભાું  શ ારનનો ધુંધો કયો છો?  

 જો  ‘શા’ તો કેટરા વભમથી?      : _________________________________________________ 

૧૪. શારભાું કોઇિ જગ્માએ અભ્માવ કે : _______________________________________________________ 

 નોકયી કયો છો? તે જિાલવ ું (શા/ના) 

૧૫. જો  શારભાું અન્મ કોઇિ જગ્માએ નોકયી/અભ્માવ કયતા શોમ તો જે તે વભમના અતધકાયી/વુંસ્થાના  લડાન ું 

 પ્રભાિત્ર નીિે પ્રભાિે અલશ્મ આલાન ું યશળેે.  

(ાછ) 

 

 

તાજેતયનો 

ાવોટમ  વાઆઝનો 
પોટો 



પ્રભાણત્ર 

 આથી પ્રભાિત્ર આલાભાું આલે છે કે , શ્રી/શ્રીભતી ............................................................................ અતે્રની 

કિેયીભાું તા. .................................થી ......................................સ ધી ....................................તયીકે પયજ ફજાલે 

છે/અભ્માવ કયે છે અને તેઓ આની ય તનલતવિટી શસ્તક િારતી શ ારનની તારીભ રે તે ભાટે અતે્રની કિેયી/વુંસ્થાને 

કોઇિ જાતનો લાુંધો નથી તે તાવી આ પ્રભાિત્ર આેર છે.  

 

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

ઉભેદલાયે અલાની ફાશધેયીઃ 
 જો  ભને દાખર કયલાભાું આલળે તો હ ું કબ રાત આ ું છું કે , જે તનમભો , કામદા-કાન ન કેન્રના વુંિારન ભાટે શાર 

અભરભાું શોમ અથલા બતલષ્મભાું અભરભાું આલે તે ફધા તનમભોન ું હ ું કેન્રનો તલધાથી શોઉ તમાું સ  ધી ચ સ્તિે ારન 

કયલા ફુંધાઉ છું. કેન્રના તનમતભત વુંિારનને ફાધા આલે તેવ ું કોઇિ કામક હ ું કેન્રની અંદય કે ફશાય કયીળ નશી.  

 

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

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

ઉભેદલાયના શતા/લારીએ અલાની ફાશંધેયીઃ 
 આથી હ ું  ફાુંશધેયી આ ું છું કે , જો ભાયા ચિયુંજીલી/ાલ્મને તારીભ કેન્રભાું દાખર કયલાભાું આલળેતો કેન્રભાું અને 
કેન્રની ફશાય ભાયા ભાયા ચિયુંજીલી/ાલ્મની તભાભ લતકણ ૂુંક ભાટે હ ું જલાફદાય છું તેભજ તેની લતકણ ૂુંક ફયાફય ન શોમ 
અથલા કેન્રભાું શાજયી ઘટળે તો વુંસ્થા જે ગરાું રેળે તે ભને ભુંજ ય છે.  
 

 

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

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

 

યજીત્રક વાથે ઉભેદલાયે નીચે મજુફના બફડાણો વાભેર કયલાના યશળેેઃ 
૧. યીક્ષા ાવ કમાક અંગેન ું ગ િત્રક તથા પ્રભાિત્રની નકર  

૨ ળાા છોડયાન ું પ્રભાિત્ર/જન્ભના દાખરાની પ્રભાચિત નકર  

૩. ઉભેદલાય અન સચૂિત જાતત/અન સચૂિત જનજાતત/વાભાજજક અને ળૈક્ષચિક યીતે છાત શોમ તો તેલી જાતત 
વફફના જે તે તાલ કા ભાભરતદાય/જીલ્રા વભાજકલ્માિ અતધકાયી/વક્ષભ અતધકાયીના પ્રભાિત્રની પ્રભાચિત 
નકર.  વાભાજજક અને ળૈક્ષચિક યીતે છાત લગકના ઉભેદલાયો જો તેઓની અનાભત ફેઠક ઉય પ્રલેળ ભેલલા 
ઇચ્છતા  શોમ તો તેઓને ઉન્નત લગકભાું વભાલેળ થતો નથી તેવ ું  િાલ  લકન ું નોન ક્રિભીરેમય પ્રભાિત્રની 
પ્રભાચિત નકર  યજૂ કયલાની યશળેે.    

૪.       આધાયકાડક ની પ્રભાચિત નકર 
 

નોંધઃ ૧. રૂફરૂ  મ રાકાતે  ફોરાલેર  ઉભેદલાયે  તે  વભમે  અયજીત્રકની  વાથે  વાભેર  કયેર  તલગતોના અવર 
    દસ્તાલેજો/પ્રભાિત્રો ફતાલલાના યશળેે.   

 ૨. અધ યી ભાક્રશતી બયેર અયજીત્રક સ્લીકાયલાને ાત્ર યશળેે. નશી.  
 


