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ફોમ� ન ં:                                                                     સ(ંથા�ુ ંનામ : 

 
 

 

તાલીમાથ*�ુ ંનામ:______________________________________________જ,મ તા.________/________/________ 

િપતા�ુ ંનામ : _______________________________________________ઉમર વષ� : __________________________ 

!િત  : 0ી / 12ુુષ ___________________ 

ધમ� ________ 3ાિત _______  પેટા 3ાિત _______ 6 ુઆપ બીપીએલ વગ�માથી આવો છો : હા / ના  

                                                                        જો હા તો બીપીએલ (કોર _______ 

કાયમી સરના<ુ ં:____________________________________________________________ 

                       ____________________________________________________________ 

               તા=કુા:______________________ >�લો ___________________________ 

               પીનકોડ :_____________________________________________________  

હાલ� ુસરના<ુ ં:____________________________________________________________ 

                        ____________________________________________________________ 

              તા=કુા:______________________ >�લો ___________________________પીનકોડ :_____________ 

ફોન નબંર: મો. __ __ ___ ____ ____ ____ ____ ____ ___ ___ ઘર ન ં___ ___ ___ ___ ___ ___ ____ ____ ___ ___ 

માતા-િપતા નો સપંક� : મો. __ __ ___ ___ ___ ___ ___ ____ ___ ___ ઘર ન ં___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 
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તમે હાલમા ંકોઇ જEયાએ કામ કરC રFા છો? હા_________ ના______________ 

જો હા, તો કંપની/સ(ંથા�ુ ંનામ જણાવો : _________________________________________ 

કGટલા સમયથી છો.______________ 
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UુVંુબની આવકનો 0ોત :  નોકરC________ Wયવસાય ____________અ,ય_________________________________________ 

કમાનાર WયXYત� ુનામ : ___________________________  UુVંુબની વાિષOક આવક:____________________________ 

જો નોકરC કરતા હોય તો કપનંી/સ(ંથા� ુનામ: ________________________ સરના<ુ ં_____________________________________ 
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Zુ ંઅહC આ અર> ફોમ� સાથે સIમ અિધકારC [ારા / (વQમા ણત નીચે જણાવલે દ(તાવેજોની Qમા ણત નકલો જમા કરા\ ુ].  

 (૧) આધાર કાડ�  

 (૨) !િતનો દાખલો 

 (3) શાળા છોડaા�ુ ંQમાણપR/જ,મ�ુ ંQમાણપR 

 (૪) આવકનો દાખલો (બીપીએલ કG અિત પછાત !િતના Jક(સામા ંઆવકના દાખલાની જcJરયાત રહGશે નJહ) 

 (૫) બીપીએલ વગ�ના હોવાનો આધાર 1રુાવો (જો બીપીએલ વગ�મા ંઆવતા હોય તો જ) 

 (૬) શૈI ણક લાયકાત માટGના આધાર 1રુાવો  

 (૭) રહGઠાણનો 1રુાવો (રાશન કાડ�/ વીજળC બીલ/ ટG લફોન�ુ ંબીલ/ Qોપટh કાડ�/ ભાડા કરાર) 

  (૮) બાહjધરC પRક 

 (૯) lટુણી કાડ�  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

               

               

    

 

 



 

 

 

 

                                                 ઓફCસ ઉપયોગ માટG :- 

 

કોષ� �ુ ંનામ : __________________________________________________________________________________ 

ઇ,ટWNુ� લનેાર�ુ ંનામ  : _______________________________________તારCખ______________________________ 

બેચ ન ં: ______________________________________________________________________________________ 

તાલીમ શ2ુ થયા તારCખ : ______________________________  તાલીમ 1ણૂ� થયા તારCખ: ______________________ 

 

સે,ટર �ુ ંનામ : ______________________________________________________________  

સ(ંથાના સહC અને િસoા 


