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અર  પ ક 

૧. ઉમદેવાર ુ ં રુ ુ  નામઃ ........................................................................................................ 

    (અટક પહલી લખવી) 

૨. િપતા/ વાલી ુ ં રુ ુ  નામઃ .................................................................................................. 

૩. કાયમી સરના ઃુ ................................................................................................................... 

      ................................................................................................................... 

     ફોન ન ં.......................................... ઈ-મઈેલઃ ............................................... 

     મોબાઈલ નબંરઃ ................................................................... 

૪. હાલ ુ ંસરના ુ ં.................................................................................................................... 

     .................................................................................................................... 

૫. ઉમદેવારના વતનના લા ુ ંસરના ઃુ ..................................................................................... 

૬. જ મ તાર ખ ( કડા તથા શ દોમા)ં ....................................................................................  

 (તા. ૩૧/૦૧/૨૦૨૦ના રોજ............. ઉમર વષ)  

૭. શૈ ણક લાયકાતઃ (છે લી શૈ ણક લાયકાત દશાવવી)  

    ધો. ૧૦/૧૨/ નાતક/અ  ુ નાતક  પાસ કયા ુ ંવષઃ .......................... 

    ધોરણ – ૧૦/૧૨/ નાતક/અ  ુ નાતકમા ંમળેવલે ુલઃ .......................... ટકા 

૮. જ ં નુાશક/ રા.ખાતર ુ ંલાયસ સ નબંર (જો ધરાવતા હોય તો) .................................................. 

૯. એ ો સે ટર/ ુ કાન/પઢે ુ ંનામ અન ેસરના ુ(ંજો ધરાવતા હોય તો) ........................................ 

અર પ ક સાથે સામેલ કરવાની િવગતોઃ- 

૧. શાળા છોડયાના માણપ ની મા ણત નકલઃ- 

૨. ધો. ૧૦/૧૨/ નાતક/અ  ુ નાતક પર ાની ણુપ કની મા ણત નકલઃ- 

૩. તાલીમ લેનાર ુ ંઆધાર કાડ/ ુટંણી કાડઃ- 

બાહંધર  
જો મન ેદાખલ કરવામા ંઆવશ ેતો ુ ંબાહંધર  આ ુ ં  ંક  કોઈ િનયમો ક કાયદો કા નુ 

ક ના સચંાલન માટ હાલ અમલમા ંહોય અથવા ભિવ યમા ંકરવામા ંઆવ ેએ બધા િનયમો ુ ં ુ ંક નો 

તાલીમાથ  હોઉ યા ં ધુી ુ તપણે પાલન કરવા બધંાઉ .ં ક ોના િનયિમત સચંાલનન ેક િશ તન ે

બાધ આવ ેતે ુ ંકોઈ પણ કાય ુ ંક ની દર ક બહાર કર શ નહ . આ અર પ કમા ંમ ેભરલ તમામ 

િવગતો સાચી છે. તનેી ુ ંબાહંધર  આ ુ ં .ં 

થળઃ- ...................................... 

તાર ખઃ- ...................................           તાલીમાથ ની સહ ઃ- .................................................. 
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વેશ ગેની શરતો 

 
૧. ઉમદેવારની મર તા. ૩૧/૦૧/૨૦૨૦ના રોજ ૧૮ થી ૪૫ વષ ધુીની હોવી જોઈએ. 

૨. ઉમદેવારન ે ધોરણ – ૧૦/૧૨/ નાતક/અ  ુ નાતક પ ર ા પાસના ણુના (ઉ ચતમ 

લાયકાત)આધાર વશે આપવામા ં આવશ.ે જો ણુ સરખા હશ ે તો મર અન ે અ ભુવના 

આધાર પસદંગી કરવામા ંઆવશ.ે 

૩. પસદંગી સિમિત ારા િનયમા સુાર પસદં થયલે ઉમદેવાર બ  લુાકાત સમય ે ધોરણ – 

૧૦/૧૨/ નાતક/અ  ુ નાતક પર ા ુ ં ણુપ ક, લૂ લીવ ગ સટ ફકટ, આધાર કાડ/ ુટંણી 

કાડ વગેર અસલ માણપ ો ર ૂ કરવાના રહશ.ે તમેજ પસદંગી પામલે ઉમદેવાર ણ દવસમા ં

ડ .ડ .થી ( ો ામ કોઓડ નટેર, ૃિષ િવ ાન ક ના નામનો પએેબલ એટ એસબીઆઈ, 

સખંેડા)મા ં ફ  .૧૪,૦૦૦/- ભરવાના રહશ ે તથા ઉમદેવાર બ  લુાકાત સમય ે વખચ 

આવવા ુ ંરહશ.ે 

૪. પસદંગી પામલે ઉમદેવાર તાલીમના થમ દવસ ેજ હાજર થવા ુ ંરહશ.ે ઉમદેવાર હાજર ન 

થાય તો િત ા યાદ મા ંઅ તા મ જુબના ઉમદેવારની પસદંગી કરવામા ંઆવશે. તેમજ 

ભરલ ફ  કોઈપણ સજંોગોમા ંપરત કરવામા ંઆવશ ેનહ . 

૫. ૃિષ િવ ાન ક ના કાય ે મા ંઆવતા વડોદરા, છોટાઉદ રુ જ લાઓના જ ઉમદેવારો અર  

કર  શકશ.ે 

૬. આ કોષ પદંર દવસનો લ ટાઈમનો રહશ.ે આ તાલીમ કોષ ૃિષ િવ ાન ક  – મગંલભારતી, 

.ુગોલાગામડ , તા.સખેંડા, જ.છોટાઉદ રુ ખાત ેયો શ.ે 

૭. અ યાસ મનો સમય સવારના ૦૯.૩૦ થી સાજંના ૧૭.૦૦ કલાક ધુી રહશ.ે 

૮. પર ામા ંબસેવા માટ ઓછામા ંઓછ  ૭૫% હાજર ની જ ર યાત રહશ.ે 

૯. વશે ગેની અર  તા.૦૮/૦૨/૨૦૨૦ ધુીમા ં અ કૂ મોકલી આપવી. મોડ  આવલે અર  

યાન ેલવેામા ંઆવશ ેનહ . 

થળઃ- ............................... 

તાર ખઃ- ............................     તાલીમાથ ની સહ ઃ- ................................................ 


