
 

 

 

GOVERNMENT OF ASSAM 

DIRECTORATE FOR WELFARE OF TEA & EX-TEA GARDEN TRIBES 

RUP NAGAR, GUWAHATI – 32 

(E-mail: directoratetgtoffice00@gmail.com) 
 

No. DTGW/DEV/16/2017/102-A          Dated the Guwahati 19th December, 2018 
 
 

NOTICE 
 
 Applications are invited by the Directorate for Welfare of Tea & Ex-Tea 
Garden Tribes, Assam, Rupnagar, Guwahati for admission into 3 (three) years 
GNM courses under GNM Institutions attached to Medical Colleges and 
Hospitals of Govt. of Assam i.e. AMCH, Dibrugarh GMCH, Guwahati, SMCH 
Silchar, JMCJ Jorhat, FAAMCH Barpeta and NNCH Guwahati, as a special drive for 
unmarried students belonging to Tea Tribes Community of Assam with the 
following qualifications criteria communicated Family Welfare, Assam.  
 

 Candidates with duly issued Caste certificate as belonging  recognized Tea 
Tribes Community of Assam having passed 10+2 examinations in any stream i.e. 
Arts, Science or Commerce from Govt. Educational Boards, between 17 to         
37 years of age as on 01-01-2018 need to apply with testimonials to the 
undersigned as per format within 28th December, 2018.  
 

 Shortlisted candidates fulfilling the minimum eligibility criteria shall be 
called for verification of their documents and oral interview by a Screening 
Committee in Guwahati for final selection. 
 

 Selected candidates will be provided training free of cost and financial 
assistance will be provided as per norms of the Tea Tribes Welfare Department. 
Total intake for the year 2018-19 would be 200 Nos. spread across the above 
named institutions. 
 

 The interested candidates may also downloaded the application from the 
website www.ttwd.assam.gov.in     
 
 

Sd/- 
Director, 

Welfare of Tea & Ex-Tea 
Garden Tribes, Assam, Guwahati-32 
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অসম চাহ জনজাতিৰ অৰ্ন্তভূক্ত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবব  
তববেষ তজ.এন.এম প্ৰতেক্ষণৰ বাবব আববদন পত্ৰ 

 
 

প্ৰতি 

 সঞ্চালক 

 চাহ ও প্ৰাক্তন চাহ জনজাতি কলযাণ সঞ্চালকালয় 

 »ÖYXG», গুৱাহাটী – ৩২ 

 
  

১) আববদনকাৰীৰ নাম    :  

 

২) আববদনকাৰীৰ তপিৃ/মািৃৰ নাম   : 

  

৩) আববদনকাৰীৰ  ঠিকনা 
 (ক) গাাঁও/চাহ বাতগচাৰ নাম   :  
 (খ) চাহ বাতগচাৰ লাইন নং %ç»Ó নাম  : 
 (গ) ডাকঘৰ      : 
 (ঘ) থানা     : 
 (ঙ) গাাঁও পঞ্চাসি/উন্নয়ন খণ্ডৰ নাম  : 
 (চ) তপন ককাড নং     : 
 (ছ) ক াগাব াগৰ নম্বৰ     : 
 

৪)  আববদনকাৰীৰ  বয়স  : 

 ০১-০১-২০১৮ িাতৰখি ১৭ ৰ পৰা ৩৭ বছৰৰ  : 
 তভিৰি হব লাতগব (জন্মৰ প্ৰমাণ পত্ৰ/উচ্চ  
 মাধ্যতমক পৰীক্ষাৰ প্ৰববে পত্ৰৰ স্ব-প্ৰিযাতয়ি প্ৰমান  

 পত্ৰৰ নকল গাাঁঠি তদব) 

   

৫) আববদনকাৰীৰ তেক্ষাগি অহত িা: 
 
 (ক) 

উচ্চ মাধ্যতমক উত্তীণত কহাৱা বছৰ তেক্ষা পতৰষদৰ 
নাম 

লাভ কৰা মঠু 
নম্বৰ 

লাভ কৰা েিাংে 

     
 

  

 (খ) 

উচ্চিৰ 
মাধ্যতমক 

উত্তীণত কহাৱা 
বছৰ 

তেক্ষা পতৰষদ/ 
সংসদৰ নাম 

কলা/তবজ্ঞান/ 
বাতনজয োখা 

লাভ কৰা 
মঠু নম্বৰ 

লাভ কৰা 
েিাংে 

      
 

 
 (পতৰক্ষাসমহূৰ উত্তীণত %ç»Ó নম্বৰৰ প্ৰমাণপত্ৰ স্ব-প্ৰিযাতয়ি প্ৰমান পত্ৰৰ নকল গাাঁঠি তদব) 
 

৬) আববদনকাৰীৰ জাতি/উপজাতি   : 
 জাতি/উপজাতিৰ প্ৰমাণপত্ৰ স্ব-প্ৰিযাতয়ি নকল  
 গাাঁঠি তদব (এই প্ৰমাণপত্ৰৰ অতবহবন আববদন  
 গ্ৰাহয কৰা নহব)     

  

৭) আববদনকাৰীৰ কবংকৰ একাউন্ট নং  
(ক) কবংকৰ নাম %ç»Ó োখাৰ নাম  : 
(খ) কবংকৰ একাউন্ট নং   : 
(গ) কবংকৰ আই এফ এছ ককাড নং  : 
(      ত        ,    %ç»Ó একাউন্টৰ  
 নকল        ) 

 
 

 িাতৰখ:          আববদনকাৰীৰ স্বাক্ষৰ 

 

           
 ত             
   খ       



 
 
 

 
(২) 

_________________________________________________________________________ 
        - 

কা তযালয়ৰ বযৱহাৰৰ বাবব 
 
আববদনকাৰীৰ আববদন নং ..................... তজলা .................... মহকুমা 
........................ শ্ৰী/শ্ৰীমিী ........................................................ তপিা/মািৃ 
........................................ আববদনখন সাহা য পাবৰ বাবব তবববচনা /কপ্ৰৰণ কৰা হল। 
 

 
 

সঞ্চালক 

চাহ ও প্ৰাক্তন চাহ জনজাতি কলযাণ সঞ্চালকালয় 
»ÖYXG», গুৱাহাটী – ৩২ 

 

 
 


