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ય.ુપી.એસ.સી.ની ભરતી પરીક્ષા માટે 
પ્રોત્સાહક સહાય માટેનુું અરજી પત્રક 

 
વર્ષ ૨૦.....................૨૦...................  

(૧)  વવદ્યાર્થીનુું નામ :-  
(ર)  વપતાનુું પરુૂ નામ  :-  
(૩) સરનામુું  

(અ) હાલનુું સરનામુું 
:-  

(બ) કાયમી સરનામુું :-  
સુંપકષ  મોબાઇલ નુંબર :-  
ઇમેલ આઇ.ડી.નુંબર  :-  

(૪) બેંક ખાતાની વવગત-નુંબર બેંકનુું 
નામ/સરનામુું  
I FSC કોડ નુંબર,     
રદ્દ  કરેલા ચેકની નકલ બીડવી   

:-  

(૫) પેટાજાવત સક્ષમ અવિકારીશ્રીના જાવત 
પ્રમાણપત્રની નકલ બીડવી.  

:-  

(૬) ય.ુપી.એસ.સી. વપ્રલીમ પરીક્ષા પાસનુું 
માસ/વર્ષની વવગત બેઠકનુંબર 

:-  

(અ) પરીણામની નકલ જોડવી    :-  
(૭) ય.ુપી.એસ.સી. મેઇન પરીક્ષા માટે 

ઓનલાઇન ભરેલ ફોમષની સ્વપ્રમાણણત 
નકલ સામેલ કરેલ છે. ?  

:-  

ય.ુપી.એસ.સી. પરીક્ષાનુું કેલેન્ડર વર્ષ 
જણાવવુું, બેઠક નુંબર દર્ાષવવો  

:-  

(૮) ય.ુપી.એસ.સી.ની તૈયારી માટે ર્થયેલ 
અંદાજીત ખચષ રકમ રૂ!.  

:-  

(૧) કોચીંગ :-  
(ર) પસુ્તકો  :-  
(૩) અન્ય ખચષ  :-  

 

પાસપોટષ  
સાઇઝ ફોટો 
લગાવવો  
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(૯) ય.ુપી.એસ.સી.ની તૈયારી માટે તાલીમ 
મેળવેલ હોય તો સુંસર્થાનુું નામ/સરનામુું  

:-  

(૧૦) રૈ્ક્ષણણક લાયકાતની વવગત 
 અ.નું. પરીક્ષાનુું નામ બોડષ /યવુનવવસિટીનુું 

નામ 
પાસ કયાષન ુ

વર્ષ 
કુલ માકષસ/ 

મેળવેલ માકષસ 
ટકા 

 (૧) એસ.એસ.સી.     
 (ર) એચ.એસ.સી.     
 (૩) સ્નાતક     
 (૪) અનસુ્નાતક      
 (૫) અન્ય      

રૈ્ક્ષણણક લાયકાતના પ્રમાણપત્ર/માકષસીટની નકલ જોડવાની રહરેે્.  

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

સ્ર્થળ   :- 
તારીખ :- 
          અરજદારની સહી 
ર્રતો:-  
(૧) ય.ુપી.એસ.સી.મેઇન પરીક્ષાના તમામ વવર્યની પરીક્ષામાું ઉપસ્સ્ર્થત રહ્યાનુું બાુંહઘેરી 
 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 ચકૂવવામાું આવરે્. 
(ર) ય.ુપી.એસ.સી.મેઇન પરીક્ષા પહરણામની સ્વપ્રમાણણત નકલ મોકલી આપેર્થી ત્રીજા તબકકાની 
 સહાય મુંજુર કરવામાું આવરે્.    
(૩) ય.ુપી.એસ.સી. મેઇન પરીક્ષાના ઇન્ટવ્યમુાું ઉપસ્સ્ર્થત રહ્યાનુું બાુંહિેરીપત્ર અને કોલલેટરની 
 સ્વપ્રમાણણત નકલ આપેર્થી ચોર્થા તબકકાની સહાય મુંજુર કરવામાું આવરે્.   
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