ુ રાત શ્રમયોગી કલ્યાણ બોર્ડ
ગજ
ુ રાત રા્ય)
(શ્રમ ને રોજગાર િભાાગ ગજ

જનર કે ટેગરી
ઓ.ફી.શી.
SC અનુસચુ િત જાપત
ST અનુસચુ િત જ્નજાપત

ુ રામેગર પાણીેી ટાાંકી પાસ, સખ
ુ રામેગર, નમદાભાદ.
શ્રમયોગી કલ્યાણ ાભે, સખ
૦૭૯-૨૨૭૭૩૩૦૪/૦૫/૦૬, ૦૨૮૧-૨૨૨૮૦૭૬, ૦૨૬૫-૨૪૨૮૩૮૨

*કૌશલ્ય ભર્ડે તાીમ યોજેા*

ાશોટધ

નરજી પત્રક

શાઇઝ

ર્ોર

(૧) શ્રમયોગીનુ ું નામ ( ગુજરાતીમાું)

પોટો

: .....................................................................................................
(અટક)

(૨) રષેઠાણનુ ું શરનામુ ું

(નામ)

(પતાનુ ું નામ)

: .....................................................................................................
....................................................................................................
મુ.ું ો.......................................તા....................................................
જજલ્ો ....................................પન કોડ .........................................

(3) પોન/મોફાઇ નુંફર

: ......................................................................................................

(૪)કારખાના/શુંસ્થાનુ શરનામુ ું

: .....................................................................................................
....................................................................................................
મુ.ું ો....................................તા....................................................
જજલ્ો ...................................... પન કોડ ......................................
પોન: ......................................... ઇ-મેઇ .......................................

(૫) જન્મ તારીખ

: ....../........./.............

(૬) જાપત

: સ્ત્રી

(૭) જ્ઞાપત

: જનર

પુરુવ
ઓ.ફી.શી.

અનુસચુ િત જાપત

અનુસચુ િત જનજાપત

(પ્રમાણત્રની નક ફીડળી)
(૮) ેફર ળેલ્પેર પુંડ એકાઉન્ટ નું

:

:

(૯) (અ) તાીમ મેલળળા માુંગતા ટ્રેડનુ ું નામ: ................................................................
(ફ) નજીકની આઇ.ટી.આઇ. અથળા

:.................................................................

કૌલ્ય ળધધક કેંદ્રનુ નામ
(૧૦) નોકરીમાું પરજ શમય

: ................................................................

(૧૧) તાીમ માટે અનુકુલ શમય

: ................................................................
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(૧૨) અભ્યાશ:
ક્રમ

રીક્ષા

૧

S.S.C.

૨

H.S.C.

૩

સ્નાતક

ાશ/નાાશ

ાશ કયાધ ળવધ

(માકધ ીટની નક ફીડળી.)
(૧૩) ફેંક એકાઉન્ટની પળગતો

: ફેંક નુ નામ .............................................................................
બ્ાુંિ .......................................................................................
એકાઉન્ટ નુંફર ........................................................................
ISFC કોડ ..................................................................................
(ાશબુકમાું ોતાનુ નામ, ફેંકનુ ું નામ, બ્ાુંિનુ નામ, એકાઉન્ટ
નુંફર અને ફેંક કોડનો શમાળે થયે ાનાની નક ફીડળી)

આથી, હુ ું શ્રી/શ્રીમતી .............................................................................................. ેચખત ફાષેંધરી આપુ છું કે
ઉર દાધળે પળગતો મારી જાણ મુજફ શાિી છે . અને ગુજરાત શ્રમયોગી કલ્યાણ ફોડધ ની કૌલ્ય ળધધક તાીમ
યોજનામાું આ અગાઉ કોઇ તાીમકે સ્ટાઇેન્ડ મેલળે નથી. જેની હુ ફાષેંધરી આપુ છું.
ઉરોક્ત ફાફત ખોટી પુરળાર થાય તો આના/ કાયદાકીય રીતે જે શજા થાય તે મને માન્ય રષેે.
આનો પળશ્વાસુ

તાીમાથીની શષી:...................................................
પુરૂ નામ
તારીખ

:.....................................................
:............................................

શ્રી/ શ્રીમતી .............................................................................................. અત્રેની કુંની/કારખાના/શુંસ્થામાું
નોકરી કરે છે . ગુજરાત શ્રમયોગી કલ્યાણ ફોડધ દ્વારા શ્રમયોગીઓને કૌલ્ય ળધધક તાીમ આળામાું આળે તે અંગે કુંનીને
કોઇ ષરકત શરખુ નથી.
સ્થલ:

શષી

: ......................................

તારીખ:

નામ

: ...................................

અપધકૃત અપધકારીનો પશક્કો : ...................................
કુંનીનો પશક્કો
ચફડાણ: (૧) ૈક્ષચણક અભ્યાશની માકધ ીટની નક

:

(૨) જાપત અંગેના પ્રમાણત્રની નક

:

(૩) ફેંક ાશબુકની પ્રથમ ાનાની નક

:

(નામ શરનામાની પળગત દાધળતા)
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:. ...............................

