ય.ુ પી.એસ.સી.ની ભરતી પરીક્ષા માટે
પ્રોત્સાહક સહાય માટેન ુંુ અરજી પત્રક
વર્ષ ૨૦.....................૨૦...................
(૧) વવદ્યાર્થીન ુંુ નામ

:-

(ર) વપતાન ુંુ પરૂુ નામ

:-

(૩) સરનામ ુંુ

:-

(અ) હાલન ુંુ સરનામ ુંુ
(બ) કાયમી સરનામ ુંુ

:-

સુંપકષ મોબાઇલ નુંબર

:-

ઇમેલ આઇ.ડી.નુંબર

:-

(૪) બેંક

ખાતાની

વવગત-નુંબર

બેંકન ુંુ :-

નામ/સરનામ ુંુ
I FSC કોડ નુંબર,
રદ્દ કરે લા ચેકની નકલ બીડવી
(૫) પેટાજાવત

સક્ષમ

અવિકારીશ્રીના

જાવત :-

પ્રમાણપત્રની નકલ બીડવી.
(૬) ય.ુ પી.એસ.સી. વપ્રલીમ પરીક્ષા પાસન ુંુ :માસ/વર્ષની વવગત બેઠકનુંબર
(અ) પરીણામની નકલ જોડવી
(૭) ય.ુ પી.એસ.સી.

મેઇન

પરીક્ષા

:માટે

:-

ઓનલાઇન ભરે લ ફોમષની સ્વપ્રમાણણત
નકલ સામેલ કરે લ છે . ?
ય.ુ પી.એસ.સી. પરીક્ષાન ુંુ કેલેન્ડર વર્ષ

:-

જણાવવ,ુંુ બેઠક નુંબર દર્ાષ વવો
(૮) ય.ુ પી.એસ.સી.ની

તૈયારી

માટે

ર્થયેલ :-

અંદાજીત ખચષ રકમ રૂ!.
(૧)

કોચીંગ

:-

(ર)

પસ્ુ તકો

:-

(૩)

અન્ય ખચષ

:-
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પાસપોટષ
સાઇઝ ફોટો
લગાવવો

(૯) ય.ુ પી.એસ.સી.ની

તૈયારી

માટે

તાલીમ :-

મેળવેલ હોય તો સુંસર્થાન ુંુ નામ/સરનામ ુંુ

(૧૦) ર્ૈક્ષણણક લાયકાતની વવગત
પરીક્ષાન ુંુ નામ

અ.નું.
(૧)

એસ.એસ.સી.

(ર)

એચ.એસ.સી.

(૩)

સ્નાતક

(૪)

અનસ્ુ નાતક

(૫)

અન્ય

બોડષ /યવુ નવવસિટીન ુંુ

પાસ કયાષ ન ુ

કુ લ માકષ સ/

નામ

વર્ષ

મેળવેલ માકષ સ

ટકા

ર્ૈક્ષણણક લાયકાતના પ્રમાણપત્ર/માકષ સીટની નકલ જોડવાની રહેર્ે.

-: બાુંહિ
ે રી :આર્થી હુું........................................................ નીચે સહી કરનાર ય.ુ પી.એસ.સી.પરીક્ષાની
સહાય માટેની ઉપરોકત અરજીમાું જણાવેલ તમામ વવગત તર્થા સાર્થે ણબડાણમાું આપેલ જરૂરી
ુ ાત આપ ુ છું તેમજ આપવામાું આવેલ માહહતી
સાિનીક કાગળો બરાબર અને સાચા છે તેની કબલ
કે કાગળોની વવગત ભવવષ્યમાું ખોટી ઠરે તો આપવામાું આવેલ તમામ સહાય પરત આપવા બુંિાઉ
છું. જેર્થી સત્ય હકીકત જાહેર કરી હુું નીચે સહી કરી આપ ુંુ છું.
સ્ર્થળ

:-

તારીખ :અરજદારની સહી
ર્રતો:(૧)

ય.ુ પી.એસ.સી.મેઇન પરીક્ષાના તમામ વવર્યની પરીક્ષામાું ઉપસ્સ્ર્થત રહ્યાન ુંુ બાુંહઘ
ે રી
પત્ર અને ય.ુ પી.એસ.સી. મેઇન પરીક્ષાના કોલ લેટરની નકલ ટપાલ ધ્વારા રૂબરૂ, અર્થવા
ઇ-મેઇલ એડ્રેસ : dd1-dscw@gujarat.gov.in પર પીડીએફ ફોમેટમાું મોકલી આપેર્થી બીજા
તબકકાની સહાય ચ ૂકવવામાું આવર્ે.

(ર)

ય.ુ પી.એસ.સી.મેઇન પરીક્ષા પહરણામની સ્વપ્રમાણણત નકલ મોકલી આપેર્થી ત્રીજા તબકકાની
સહાય મુંજુર કરવામાું આવર્ે.

(૩)

ુ ાું ઉપસ્સ્ર્થત રહ્યાન ુંુ બાુંહિ
ય.ુ પી.એસ.સી. મેઇન પરીક્ષાના ઇન્ટવ્યમ
ે રીપત્ર અને કોલલેટરની
સ્વપ્રમાણણત નકલ આપેર્થી ચોર્થા તબકકાની સહાય મુંજુર કરવામાું આવર્ે.
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