અખબારી યાદી
અનુસૂચિત જનજાચતના ૮ થી ૧૩ વર્ષની વયમયાષદા ધરાવતા બાળકો
માટે એડવેન્િર કોર્ષની ઇચ્છુકબાળકો પાસેથી મંગાવાયેલ અરજીઓ.
રાજયના અનુસૂચિત જનજાચતના ૮ થી ૧૩ વર્ષની વયમયાષદા ધરાવતા બાળકો સાહચસક બને અને
કુ દરતી વાતાવરણમાાં તેઓની શચકત ખીલીવે, તે હેતુથી રાજય સરકાર દ્રારા એડવેન્િર કોર્ષનીતાલીમ ૭
(સાત) ચદવસ માટે આપવાનુાં નકકી કયુષ છે .
તદ અનુસાર રાજય સરકારના કચમશનર, યુવક સેવા અને સાાંસ્કૃ ચતક પ્રવૃચતઓની કિેરી
ગાાંધીનગર દ્રારા રાજય સરકારના ખિે ૭ (સાત) ચદવસનો એડવેન્િર કોર્ષ આગામી ઓકટોબર/૨૦૧૮માાં
માઉન્ટઆબુ ખાતે યોજવામાાં આવનાર છે . જેમાાં પસાંદ થયેલ ૧૦૦ બાળકોને ભાગ લેવાની તક આપવામાાં
આવશે.
માત્ર અનુસૂચિત જનજાચતના બાળકો કે જેઓ તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ના રોજ ૮ થી ૧૩ વર્ષની વયમયાષદા
ધરાવતા હોય તેવા અને આ કાયષક્રમમાાં ભાગ લેવા ઇચ્છતા હોય તેઓએ નીિે જણાવેલ ચવગતો સાથેની
પોતાની અરજી www.sycd.gujarat.gov.in વેબસાઇટ પરથી ફોમષ ડાઉનલોડ કરી જેમાાં સાંપૂણષ ચવગતો
ભરીને આધાર-પુરાવા સાથે ચજલ્લા રમતગમત અચધકારીની કિેરી, ચજલ્લા સેવા સદન-ર, એસ-૨૧/
બીજો માળ,જોરાવર પેલેસકં પાઉન્ડ, પાલનપુર, ચજ.બનાસકાંઠાને તા.૩૦/૦૯/૨૦૧૮ સુધીમાાં મોકલી
આપવાનુાં રહેશે.
કાયષક્રમ દરચમયાન ચનવાસ,ભોજન, કાયષક્રમ સ્થળે આવવા-જવાનો પ્રવાસ ખિષતેમજ ભાગ લેવા બદલ
પ્રમાણપત્ર રાજય સરકારશ્રી દ્રારા આપવામાાં આવશે.
આ કાયષક્રમમાાં પસાંદ થનાર બાળકોને પત્ર દ્રારા / મોબાઇલ/ E-mail દ્રારા જાણ કરવામાાં આવશે.
પસાંદ થનારને ચજલ્લા રમતગમત અચધકારી,પાલનપુર,ચજ.બનાસકાાંઠા મારફત જાણ કરવામાાં આવશે.
કોઇપણ બાબતની પૃચ્છા સબાંધમાાં ચજલ્લા રમતગમત અચધકારી,પાલનપુર,ચજ.બનાસકાાંઠા મોબાઇલ
નાંબરઃ-.97371 65544તેમજ E-maildsobanaskantha06@gmail.comઉપર સાંપકષ કરવો
.
--સહી—
કચમશનર
યુવક સેવા અને સાાંસ્કૃ ચતક પ્રવૃચતઓ,
ગાાંધીનગર.

પ્રવેશપત્ર સ્વીકારવાની છે લ્લી તા.૩૦-૦૯-૨૦૧૮

કચમશનર, યુવક સેવા અને સાંસ્કૃ ચિક પ્રવૃચિઓ,ગાંધીનગરના ઉપક્રમે અને
ચજલ્લા રમતગમત અચધકારી આયોજીત
યોજનાનું નામઃ-અનુસૂચિતજનજાચતના૮ થી ૧૩ વર્ષની વયમયાષદા ધરાવતા બાળકો
માટે એડવેન્િર કોર્ષ યોજના
પ્રવેશપત્ર વર્ષઃ ૨૦૧૮-૧૯
પ્રચત,
ચજલ્લા રમતગમત અચધકારીશ્રી,
ચજલ્લા સેવા સદન-૨, એસ-૨૧/૨ જો માળ,
જોરાવર પેલેસકં પાઉન્ડ,પાલનપુર,
ચજ.બનાસકાંઠા

ક્રમ
(૧)
૧.

ચવગત

માચિતી

(ર)

(૩)

તાલીમાથીનુાં પૂરપ
ે રૂ
ુ નામ
( અટક પહેલા લખવી )

૨.

તાલીમાથીનુાં પૂરપ
ે રૂ
ુ સરનામુાં / ટે લીફોન નાંબર /
મોબાઇલ નાંબર E-mail આઇડી સહીત

૩.

તાલીમાથીની જન્મ તારીખ જેમની ઉાંમર તા.૩૧૧૨-૨૦૧૮ના રોજ ૮ થી ૧૩ વર્ષની વય મયાષદા
ધરાવતા હોવા જોઇએ. ( જન્મ તારીખના
દાખલાની સ્વ પ્રમાચણત નકલ ચબડવી)

૪.

તાલીમાથીનુાં અભ્યાસનુાં ધોરણઃ-

૫.

તાલીમાથીના અભ્યાસની શાળાનુાં નામ /
સરનામુ
અનુસચૂ િત જનજાચતના પ્રમાણપત્રની સ્વયાં
પ્રમાચણત નકલ જોડવી.

૬.
૭

ફોટોગ્રાફસ

તાલીમાથીનો આધારકાડષ નાંબર લખવો

(૧)
૮.

(ર)

(૩)

અગાઉ આ કિેરી દ્રારા આયોજીત એડવેન્િર
કોર્ષમાાં ભાગ લીધેલ છે ?

૯.

‘ હા ‘ કે ‘ ના ‘

તાલીમમાાં ભાગ લીધેલ હોયતો
(અ) કયા વર્ષમાાં ....................
(બ) કયા સ્થળે ...........................

૧૦.

૧૧.

એન.સી.સી. કે ડેટસ / સ્કાઉ ગાઇડ / રાષ્ટ્રીય
પરેડ[ નવી ચદલ્હી ૧૫ ઓગષ્ટ્/૨૬ જાન્યુઆરી ]
તાલુકા /ચજલ્લા /રાજય / કક્ષાની માન્ય
રમતોત્સવમાાં ૧ થી ૩ નાંબર ચવજેતા / ચવચશષ્ટ્
બહાદુ રી/ વીરતા/ શાયષ માટે નો એવોડષ
પવતાષરોહણ બેઝીક તાલીમ લીધેલ હોય / ખાસ
અચભયાન કરેલ હોય દા.ત. સાયકલ રેલી ચવચશષ્ટ્
સામાચજક સેવા કાયષ કરેલ હોય તેની ચવગતો
દશાષવવી.
❖
ચવશેર્ નોાંધઃ- કોલમ-૧૦માાં દશાષવેલ
બાબતો ધરાવનારને તાલીમમાાંઅગ્રતાઅપાશે.
આબાબતોનાાંભાગલીધાનાપ્રમાણપત્રનીસ્વયાંપ્ર
માચણતનકલમૂકવી.
શારીચરક તદુાં રસ્તી હોવા અાંગન
ે ુાં દાકતરી
પ્રમાણપત્ર( પ્રમાણપત્ર બીડવુ)
તબીબનુન
ાં ામ..........................................
તબીબીપ્રમાણપત્રની તારીખ……

૧૨.

તાલીમાથીના વાલીનો સાંમચતપત્ર
( સાંમચત પત્ર બીડવુ)
વાલી સાંમચત પત્રની તારીખ...........................
ઉકત ચવગતો સાંપણ
ૂ ષ સાિી અને સત્ય હોવાની ખાતરી આપુ છુાં. તેમજ આ તાલીમ સબાંધમાાં સરકારશ્રીના

ચનયમોનુાં પાલન કરવાની બાાંયધરી આપુ છુાં. આ તાલીમમાાં સ્વેચ્છાએ જોડાવા આ અરજી કરૂ છુાં. તાલીમ દરમ્યાન
કોઇ ઇજા / જાનહાચન માટે મારી અાંગત જવાબદારી રહેશે.તાલીમ ચશસ્તબધ્ધ લેવાની ખાત્રી આપુ છુાં.
સ્થળઃ-.................

તાલીમાથીની સહી...............................................

તારીખઃ-..............

વાલી/માતા/ચપતાની સહી.......................................

તાલીમાથીનુાં પુરૂ નામ .........................................

