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ફકત અન ુ સ ૂચિત જનજાતત યવ
રાજયના ૧૪ થી ૩૫ વર્ષની વયમયાષદા ધરાવતા ફકત અનુસ ૂચિત જનજાતતના યુવકયુવતતઓમાટે ખડક િઢાણ બેઝીક કોર્ષની તાલીમનુ ું આયોજન કરવાનુ ું નકકી કયુષ છે .
તદ અનુસાર રાજય સરકારના કતમશનર, યુવક સેવા અને સાુંસ્કૃતતક પ્રવ ૃતતઓની કિેરી
ગાુંધીનગર દ્રારા જૂનાગઢ ખાતે ૧૦(દસ) દદવસનો ખડક િઢાણ બેઝીક તાલીમ કોર્ષ આગામી
ઓકટોબર/૨૦૧૮માું પુંદડત દદનદયાલ ઉપાધ્યાય પવષતારોહણ તાલીમ કેન્દ્દ્ર ,જૂનાગઢ ખાતે
યોજવામાું આવનાર છે . જેમાું પસુંદ થયેલ ૧૦૦ યુવક-યુવતતઓને ભાગ લેવાની તક આપવામાું
આવશે.
માત્ર અનુસ ૂચિત જનજાતતના યુવક-યુવતતઓ કે જેઓ તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ના રોજ ૧૪ થી
૩૫ વર્ષની વયમયાષદા ધરાવતા હોય તેવા અને આ કાયષક્રમમાું ભાગ લેવા ઇચ્છતા હોય તેઓએ
નીિે જણાવેલ તવગતો સાથેની પોતાની અરજી www.sycd.gujarat.gov.in વેબસાઇટ પરથી ફોમષ
ડાઉનલોડ કરી જેમાું સુંપ ૂણષ તવગતો ભરીને આધાર-પુરાવા સાથે
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ઉકત તવગતો સુંપ ૂણષ સાિી અને સત્ય હોવાની ખાતરી આપુ છુું. તેમજ આ તાલીમ સબુંધમાું સરકારશ્રીના
તનયમોનુ ું પાલન કરવાની બાુંયધરી આપુ છુું.આ તાલીમમાું સ્વેચ્છાએ જોડાવા આ અરજી કરૂ છુું.તાલીમ દરમ્યાન કોઇ
ઇજા/જાનહાતન માટે મારી અંગત જવાબદારી રહેશે. તાલીમ તશસ્તબધ્ધ લેવાની ખાત્રી આપુ છુું.
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