પ્રથમ પ્રયત્ન માટે

મોબાઇ નંબર :

એપ્રેન્ટીસ અધધધનયમ – ૧૯૬૧ હેઠલ તાીમ પ ૂર્ણ કરી અખિ ભારતીય વ્યળસાય કસોટીમાં બેસળા
માટેન ં અરજી ત્રક
Form no .: __________________

યીક્ષા કે ન્દ્રન ું નાભ : આઇ.ટી.આઇ., સયત.
ટ્રે ડ : ______________________________

Photo

ટ્રે ડ કોડ : __________________________
પ્રતત,

(ATS)

આચામય શ્રી,આઇ.ટી.આઇ. ભજયા ગેટ,
સયત.
તલમ : એપ્રેન્દ્ટીવ અતધતનમભ – ૧૯૬૧શેઠ તારીભ  ૂર્ય કયી અખિર બાયતીમ
વ્મલવામ કવોટીભાું ફેવલા ભાટે ન ું અયજી ત્રક
ભશોદમ,
એપ્રેન્દ્ટીવ અતધતનમભ ૧૯૬૧ અન્દ્લમે ભાશે એતપ્રર – ભે/ ઓક્ટો.- નલે.- ૨૦ ............... ભાું રેલાનાય યીક્ષાભાું
ફેવલા ભાટે હ ું નીચે મજફ ભાયી તલગતો તથા ફામોડેટા પોભય યજ કરું છું.
1.

એપ્રેન્દ્ટીવન ું યે રું નાભ : ___________________________________________________________________________
(અંગ્રેજી કેીટર અક્ષયભાું)

2.

એપ્રેન્દ્ટીવન ું યે રું વયનામ ું : _________________________________________________________________________
અને ભોફાઇર નું. _________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

3.

ળૈક્ષખર્ક રામકાત : એવ.એવ.વી. તલજ્ઞાન (વામન્દ્વ ના તલમ વાથે ાવ કયે ર છે કે અન્દ્મ તલમ વાથે તે સ્ષ્ટ જર્ાલવ)ું
:___________________________________________________
જે ટ્રે ડભાું યીક્ષા આલાની શોમ તે ટ્રે ડન ું નાભ : _________________________________________________________

4.

એપ્રેન્દ્ટીવ નો તારીભ વભમ

: _____________________ થી _______________

લય : ________________

5.

જે એક્ભ કાયિાનાભાું તારીભ ભેલી શોમ તેન ું નાભ અને વયનામ ું : _______________________________________
______________________________________________________________________________________________

6.

યીક્ષા પી ની તલગત : - પી ની યકભ `. ______________ પી બમાય ની તાયીિ : __________________
પી બમાય ની યવીદ નું. : ______________
ઉયોક્ત ભાશીતી તથા આ વાથે વાભેર યાિેર ફામોડેટા પોભયભાું તલગત આેર છે . યીક્ષાભાું ફેવલા
૮૦% શાજયી પયજીમાત છે જો શાજયી ૮૦% થી ઓછી શળે તો અયીક્ષાભાું ફેવલા દે લાભાું આલળે નશીં તેની ભને જાર્ છે .
તેભાુંથી કોઇ ર્ તલગત િોટી વાખફત થળે તો ભને આગાભી મોજનાય અખિર બાયતીમ વ્મલવામ કવોટી ( એપ્રેન્દ્ટીવ) ભાું
ફેવલા દે લાભાું આલળે નશી અને બયે ર યીક્ષા પી યત ભેલલા ભાટે હ ું શક્ક કે દાલો ભાુંડીળ નશી, જે ભને ભુંજય છે .

સ્થ : સયત.

એપ્રેન્દ્ટીવની વશી

એપ્રેન્દ્ટીવ અયજીત્રક્ભાું દળાય લેર તલગતો તેભજ આ વાથે વાભેર યાિેર ફામોડેટા એન્દ્ટ્રીના પોભયભાું
(૧) યજીસ્ટ્રે ળન નુંફય, તાયીિ અને ટ્રે ડ
(૨) તારીભ ળર થમા તાયીિ તથા ર્ય થમા તાયીિ
(૩) કયાય નામ ું રુંફાલેર છે કે કે ભ ? કયાય નામ ું નોલેળન કયાલેર છે કે કેભ ?
(૪) આય.આઇ. તથા ળો ફ્રોય તલગતો યે કડય વાથે કાજી  ૂલયક ચકાવલાભાું આલી છે .
(૫) http://apprenticeship.gov.in ોટય ર ય વદય તારીભાથી ની તલગતો ની ચકાવર્ી કયે ર છે અને તારીભાથી
નાું વેળનર ભાકય તથા શાજયી ની તલગતો અરોડ કયે ર છે .
તથા અન્દ્મ તલગતો આી છે , તેની િયાઇની િાત્રી કયલાભાું આલે છે . અને અભાયા એકભના ત્ર નું.
...................................................

તા.

..................... થી આઇ.ટી.આઇ. સયતને એ.ી.ી.-3 પોભય ભોકરી આલાભાું

આવ્્ ું છે , જેભાું વદયહ ું એપ્રેન્દ્ટીવ, એપ્રેન્દ્ટીવ અતધતનમભ ૧૯૬૧ની જોગલાઇઓ મજફ યીક્ષાભાું ફેવલાાત્ર ઠયે છે , તેથી
તેન ું નાભ વભાતલષ્ટ કયલાભાું આવ્્ ું છે .
સ્થ

:

તાયીિ

:

કં ની ના જળાબદાર અધધકારીની સહી તથા ધસક્કો,
નોંધ :(૧) યીક્ષા પી ભનીઓડય ય કે ોસ્ટર ઓડય યથી સ્લીકાયલાભાું આલળે નશી.
(૨) યીક્ષાના પોભયભાું વાથે નીચે જર્ાલેર પ્રભાર્ત્રો / ત્રોની પ્રભાખર્ત કયે ર નકરો ( ટ્રુ કોી) ક્રભ મજફ અચક
ફીડલાની યશેળે.
1. સ્કર રીલીંગ વટીપીકેટ,
2. એવ.એવ.વી. ાવ / નાાવ/ફી.એવ.વી. ાવ/નાાવ ની ભાકય ળીટ.
3. કયાયનામ ું નોંધર્ી ત્રક.
4. જાતત અંગેનો દાિરો (રાગ ડતો શોમ તો)
5. આઇ.ટી.આઇ. ાવ કયે ર શોમ તો તેની ભાકય ળીટ / પ્રો.વટી./વોસ્મર સ્ટડીના ભાકય
6. આય.આઇ.ની શાજયીની તલગત (ઝેયોક્ષ નકર) પ્રભાખર્ત કયે ર.
7. એ.ી.ી.- 3 ની ઝેયોક્ષ નકર (એપ્રન્દ્ટીવે ોતાના નાભની વાભે √ તનળાની કયલી.)
8. આધાય કાડય ની ઝેયોક્ષ.
(૩) જે નકરો ફીડેર શોમ તેના ય √ તનળાની કયલી.
(૪) અધયી ભાશીતી લાા પોભય સ્લીકાયલાભાું આલળે નશી.
કચેરીના ઉયોગ માટે
આથી પ્રભાખર્ત કયલાભાું આલે છે કે

અયજદાયની અયજી કચેયીના યે કડય વાથે ચકાવલાભાું આલી છે .

અયજી મજફ તે યીક્ષાભાું ફેવલાાત્ર ઠયે છે ./ ઠયતો નથી. જેથી .............................. પ્રત્મનોભાું ફેવલા ભાટે યીક્ષા પી
ેટે `. ................................. સ્લીકાયીએ છીએ.
સ્થ

: સયત

તાયીિ :

યજ કયનાય

ચકાવનાય

આચામય

