અખબારી યાદી

ુ ચુ િત જાતતના યવ
ુ ક-યવ
ુ તીઓ માટે સાહતસક પગપાળા સાગરકાાંઠા તવસ્તાર
અનસ
પરરભ્રમણ કાયયક્રમમાાં જોડાવા ઈચ્છતા યુવક / યુવતતઓએ અરજી કરવી.

રાજયના અનુસચુ િત જાતતના યુવક-યુવતીઓ ૧૫ થી ૩૫ વર્ષની વયમયાષદાવાળા તવદ્યાથી,
ચિનતવદ્યાથી યુવક / યુવતતઓને સાહતસક પગપાળા સાગરકાાંઠા તવસ્તાર પરરભ્રમણ કાયષક્રમમાાં
જોડાવાની ઉમદા તક આપી પ્રોત્સારહત કરવા રાજય સરકાર દ્રારા સાગરકાાંઠા તવસ્તાર ૫રરભ્રમણનો
૧૦ (દસ) રદવસ માટે કાયષક્રમ યોજવાનુ ાં નકકી કયુષ છે .
તદ અનુસાર રાજય સરકારના કતમશનર,યુવક સેવા અને સાાંસ્કૃતિક પ્રવ ૃતિઓ,ગાાંધીનગર દ્રારા
રાજય સરકારના ખિે ૧૦ (દસ) રદવસનો સાગરકાાંઠા તવસ્તાર પરરભ્રમણ કાયષક્રમ નવેમ્િર-૨૦૧૮માાં
જૂનાગઢ ખાતે યોજવામાાં આવનાર છે . જેમાાં પસાંદ થયેલ ૧૦૦ યુવક-યુવતીઓને ભાગ લેવાની તક
આપવામાાં આવશે.
માત્ર અનુસ ૂચિત જાતતના યુવક-યુવતીઓ કે જેઓ તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ના રોજ ૧૫ થી
૩૫ વર્ષની વયમયાષદા ધરાવતા હોય તેવા અને આ કાયષક્રમમાાં ભાગ લેવા ઇચ્છતા હોય તેઓએ નીિે
જણાવેલ તવગતો સાથેની પોતાની અરજી www.sycd.gujarat.gov.inવેિસાઇટ પરથી ફોમષ ડાઉનલોડ
કરી જેમાાં સાંપ ૂણષ તવગતો ભરીને આધાર-પુરાવા સાથે જિલ્લા રમતગમત અતિકારી,જૂનાગઢ, બહુમાળી
ભવન, રૂમનાં.-૧, ત્રીિો માળ,સરદાર બાગ, જૂનાગઢ-૩૬૨૦૦૧ ને તા.૩૦/ ૧0/ ૨૦૧૮ સુધીમાાં
મોકલી આપવાનુ ાં રહેશે.
કાયષક્રમ દરમ્યાન તનવાસ, ભોજન, કાયષક્રમ સ્થળે આવવા-જવાનો પ્રવાસ ખિષ તેમજ
ભાગ લેવા િદલ પ્રમાણપત્ર રાજય સરકારશ્રી દ્રારા આપવામાાં આવશે.
આ કાયષક્રમમાાં પસાંદ થનાર યુવક-યુવતીઓને પત્ર દ્રારા / મોિાઇલ /E-mail

દ્રારા જાણ

કરવામાાં આવશે.
પસાંદ થનારને જજલ્લા રમતગમત અતધકારી,જૂનાગઢ મારફત જાણ કરવામાાં આવશે.
કોઇપણ િાિતની પ ૃચ્છા સિાંધમાાં જજલ્લા રમતગમત અતધકારી,જૂનાગઢ ફોન નાંિરઃ-મો.૯૮૭૯૪
૬૩૭૩૭ તેમજ E-mail dsojunagadhcity20@gmail.comઉપર સાંપકષ કરવો.
--સહી—
કતમશનર

યુવક સેવા અને સાાંસ્કૃતિક પ્રવ ૃતિઓ
ગાાંધીનગર

પ્રવેશપત્ર સ્વીકારવાની છે લ્લી તા.૩૦-૧૦-૨૦૧૮

ુ ક સેવા અને સાાંસ્કતૃ િક પ્રવ ૃતિઓ,ગાાંિીનગરના ઉપક્રમે અને
કતમશનર, યવ
જિલ્લા રમતગમત અતિકારી,જૂનાગઢ આયોજીત

ુ ૂચિત જાતતના યવ
ુ ક-યવ
ુ તીઓ માટે સાહતસકપગપાળા
યોિનાન ાંુ નામઃ-અનસ
સાગરકાાંઠા તવસ્તાર પરરભ્રમણ કાયયક્રમ
પ્રવેશપત્ર વર્યઃ ૨૦૧૮-૧૯
પ્રતત,

જિલ્લા રમતગમત અતિકારીશ્રી (જૂનાગઢ),
િહુમાળી ભવન,રૂમનાં.-૧,ત્રીજોમાળ,

ફોટોગ્રાફસ

સરદાર િાગ, જૂનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
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( અટક પહેલા લખવી )

૨.

અરજદારનુાં પ ૂરે પરૂુ સરનામુ ાં / ટે લીફોન નાંિર /
મોિાઇલ નાંિર E-mail આઇડી સહીત
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અરજદારની જન્મ તારીખ જેમની ઉંમર તા.૩૧૧૨-૨૦૧૮ના રોજ ૧૫ થી ૩૫ વર્ષની વય
મયાષદા
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૫.

અનુસ ૂચિત જાતતના પ્રમાણપત્રની સ્વયાં
પ્રમાચણત નકલ જોડવી.

(૧)
૬.

(ર)

(૩)

અરજદારનો આધારકાડષ નાંિર આધારકાડષ ની
નકલ ચિડવી

૭.

અગાઉ આ કિેરી દ્રારા આયોજીત અનુસ ૂચિત

જાતતના યુવક-યુવતીઓ માટે સાહતસક પગપાળા

‘ હા ‘ કે

‘ ના ‘

સાગરકાાંઠા તવસ્તાર પરરભ્રમણ કાયષક્રમ માાં ભાગ
લીધેલ છે ?
૮.

સાગરકાાંઠા પરરભ્રમણ માાં ભાગ લીધેલ હોયતો
(અ) કયા વર્ષમાાં ....................

(િ) કયા સ્થળે .........................
૯.

NCC/NSS માાં જોડાયેલ

રાષ્ટ્રીય પરે ડ નવી રદલ્હી

૧૫ ઓગષ્ટ્ટ/ ર૬મી જાન્યુઆરી

રમતોત્સવ ( તાલુકા/જજલ્લા/રાજય)માાં ૧ થી ૩

નાંિરના તવજેતા. ભાગ લીધાના પ્રમાણપત્રની સ્વયાં
પ્રમાચણત નકલ મ ૂકવી.
૧૦.

શારીરીક તદુાંરસ્તી હોવા અંગેન ુ ાં દાકતરી
પ્રમાણપત્ર (પ્રમાણપત્ર િીડવુ)

તિીિનુાં નામ.............................................
તિીિ પ્રમાણપત્રની તારીખ.........................
૧૧.

અરજદારનો વાલીનો સાંમતતપત્ર
(સમાંતત પત્ર િીડવુ)ાં

વાલી સમાંતત પત્રની તારીખ.............................
અનુસ ૂચિત જાતતના યુવક-યુવતીઓ માટે સાહતસક પગપાળા સાગરકાાંઠા તવસ્તાર

પરરભ્રમણ કાયષક્રમમાાં હુ સ્વેચ્છાએ જોડાઉ છુાં. આ કાયષક્રમ માટે માતા/તપતાની સમાંતત મળે વેલ છે . શારીરીક રીતે
હુ સક્ષમતા ધરાવુ છુાં. તથા ફોમષમાાં ભરે લ દરે ક તવગતો સાિી છે .

સાગરકાાંઠા તવસ્તાર પરરભ્રમણ કાયષક્રમ દરમ્યાન કોઇ પણ ઇજા / અકસ્માત / જાનહાતન માટે મારી

જવાિદારી િને છે તે હુ જાણુ છુાં.
સ્થળઃ-........................................
તારીખઃ-.....................................

અરજદારની સહી...............................................
અરજદારનુ ાં નામ ...............................................

વાલી/માતા/તપતાની સહી..........................................

