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MENU

પધા મક પ ર ા માટે તાલીમ સહાય
form ﬁlling text must be in english only

અરજદારની મા હતી
આધાર કાડ નંબર
આધાર નંબર

આધાર કાડ ુજબ અરજદાર ું ૂરે ૂ નામ
આધાર કાડ ુજબ અરજદાર ું ૂરે ૂ નામ

અરજદારના પતા/પ ત/વાલી ું ૂરે ૂ નામ( થમ અટક લખવી)
પતા/પ ત/વાલી ું ૂરે ૂ નામ

સરના ું
સરના ું

રહેઠાણનો
Select
તા ુકો
Select
ગામ ં નામ

લો

Logout (/)

ગામ ુ નામ
ગામ ું નામ

પીન કોડ
પીન કોડ

ટેલીફોન
લે ડ લાઈન

અરજદારનો મોબાઈલ
9426315061
ઈ-મેલ
a@a.com

અરજદારના વાલીનો મોબાઈલ
અરજદારના વાલીનો મોબાઈલ

જ મ તાર ખ
DD/MM/YYYY

મર

(As on 22-Jun-2019)
ાત
Select
પેટા ા ત
Select
ી/ ુ ષ
Male

Female

અરજદારના માતા/ પતા/વાલીનો યવસાય
માતા/ પતા/વાલીનો યવસાય

અરજદારના કુ ટુબની કુ લ વા ષક આવક .
0
આવક માણપ નં.

આવક માણપ તાર ખ

DD/MM/YYYY

બનઅનામત વગના માણપ ની વગત
બન અનામત વગના માણપ નં.
માણપ નં.

બન અનામત વગના માણપ ની તાર ખ
22-Jun-2019

શૈ ણક લાયકાત
મા હતી નાખવા માટે ચે બો ને ટ ક કર ું
અ યાસ મ ું
નામ
SSC
HSC
Diploma
Degree
Other

બોડ/ ુ નવ સટ ું નામ

પાસ કયા ું વષ

બોડ/ ુ નવ સટ ું નામ

0

0

બોડ/ ુ નવ સટ ું નામ

0

0

બોડ/ ુ નવ સટ ું નામ

0

0

બોડ/ ુ નવ સટ ું નામ

0

0

બોડ/ ુ નવ સટ ું નામ

0

0

ન : ધો-૧૨ માં ૬૦% કેતેથી વ ુ હોવા જોઈએ.

બક : અરજદારના બક ખાતાની મા હતી
અરજદારનો બક અકાઉ ટ નંબર
બક અકાઉ ટ નંબર

બક ું નામ
Select
Other Bank Name

બક શાખા
બક શાખા

મેળવેલ ટકા

બકનો આઈ.એફ.એસ.સી. કોડ નંબર
બકનો આઈ.એફ.એસ.સી. કોડ નંબર

તાલીમની વગતો
ુશન/કોચ ગ લાસનો કાર
Select
તા લમ કોષ ું નામ ( પધા મક પ ર ા)
Select
સં થાનો ર
સં થાનો ર

ર

ેસન નંબર
સ
ે ન નંબર

ેસન તાર ખ
DD/MM/YYYY

તાલીમ શ થયાની તાર ખ
DD/MM/YYYY

તાલીમ ૂણ થવાની તાર ખ
DD/MM/YYYY

તાલીમ આપનાર સં થા ું નામ
તાલીમ આપનાર સં થા ું નામ

તાલીમ આપનાર સં થા ું સરના ું
તાલીમ આપનાર સં થા ું સરના ું

સમ કોષની ૂકવેલ/ ુકવવા પા રકમ .
0
કોસની ુ ત (વષ)
0
માસ
0

નીચે દશાવેલ કે ચા આપેલ બો સ માં ટાઇપ કરો

Captcha

Save and Upload photo & Signature

Cancel (/Home/Index)
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