સ ૂક્ષ્મ, લઘ ુ અને મધ્યમ ઉદ્યોગ મંત્રાલય, ભારત સરકારની નેશનલ એસસી – એસટી હબ યોજના અંતગગત

આન્ત્ત્રસિસનયોરશીપ ડેવલપમેન્ત્ટ ઇન્ત્્ટીટયટુ ઓફ ઈન્ન્ત્ડયા (EDII) અમદાવાદ.
દ્વારા આયોજીત

ઉદ્યોગસાહસસકતા તાલીમ કાયગક્રમ
અરજી પત્રક
ફોર્મની કકિંર્ત: નન:શુલ્ક

૧

પ ૂરુું નાર્

૨

સરનામુ ું : ____________________________________________________________

: ____________________________________________________________

ર્ોબાઈલ નુંબર :___________________

ટેલલફોન નુંબર : ______________________

ઈ-ર્ેઈલ

:_____________________________

આધાર નુંબર

:___________________
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જ્ન્ર્ તારીખ

:___________________

૪

જાનત

: ર્કિલા / પુરુષ

૫

જ્ઞાનત

: એસ. સી. / એસ. ટી.

૬

જો આપ િાલર્ાું વ્યવસાય કરતા િોય તો;

ઉંમર : ____________________________

(અ) વ્યવસાયનુ ું નાર્

(બ) ઉદ્યોગ આધાર નુંબર
૭.
ક્રર્

૮
ક્રર્

: _____________________
: _____________________

શૈક્ષલિક લાયકાત:
ધોરિ/કિપ્લોર્ા/કિગ્રી/અ્ય શાળા/બોિમ /યુનનવનસિટી/સુંસ્થા

ટકાવારી

પાસ કયામન ુ ું વષમ

અ્ય લાયકાત/નવશેષ તાલીર્:
તાલીર્નુ ું નાર્

કઈ સુંસ્થાર્ાુંથી તાલીર્ લીધી

સર્યગાળો

(પાછળ)

EDII દ્વારા નીચે જિાવેલી તારીખો દરમ્યાન પાુંચ કદવસીય ઉદ્યોગસાિનસકતા નવકાસ તાલીર્ કાયમક્રર્ો
આયોજજત થઈ રહ્યા છે .
આપ જે તારીખના કાયમક્રર્ર્ાું ભાગ લેવા ર્ાુંગતા િોય તે તારીખ સાર્ે ટીક

√

કરીને તર્ારી પસુંદગી

જિાવો.
જો એક કરતાું વધારે તારીખો સાર્ે ટીક

√

કરે લ િશે તો અરજી અર્ા્ય ગણાશે.

દરે ક તાલીમ કાયગક્રમ માટે માત્ર ૨૫ તાલીમાર્થીની પસંદગી કરવામાં આવશે.

અરજી વહેલા તે પહેલા ના ધોરણે ્વીકારવામાં આવશે.
તાલીર્ કાયમક્રર્ની અરજી તાલીર્ કાયમક્રર્ શરૂ થવાની તારીખના એક અઠવાિીયા પિેલા સુધી સ્વીકારવાર્ાું
આવશે.
ક્રર્

તાલીર્નુ ું નાર્

તાલીર્ કાયમક્રર્ની તારીખ

૧

િેવલનપિંગ આંત્રનિનનયોકરયલ સોફ્ટ સ્કીલ્સ

૧. ૨૫/૧૧/૧૯ – ૨૯/૧૧/૧૯
૨. ૦૬/૦૧/૨0 – ૧0/૦૧/૨0
૩. ૨૦/૦૧/૨૦ – ૨૪/૦૧/૨૦
૪. ૦૩/૦૨/૨૦ – ૦૭/૦૨/૨૦
૫. ૨૪/૦૨/૨૦ – ૨૮/૦૨/૨૦

તારીખ: ______________

અરજદારની સિી: ______________________

નોંધ: અરજી પત્રક સાર્થે નીચેના કાગળો સાથે (પોતાની સહી કરે લ ઝેરોક્ષ કોપી) જોડવાના રહેશે:
૧) જાનતનુ ું િર્ાિપત્ર અથવા શાળા છોિયાનો દાખલો. ૨) આધાર કાિમ (અથવા વોટર કાિમ અથવા ડ્રાઇનવિંગ લાઇસ્સ )
૨) આપનુ ું અરજી પત્રક અને કાગળોની સ્કેન કોપી આપ. info@ediindia.org, pbharti@ediindia.org પર ઈર્ેલ કરી શકો
છો અથવા પોસ્ટ થી ર્ોકલી શકો છો. ઈ.િી.આઈ.આઈ., પો. ઓ: ભાટ, નારાયિી િાઇટ્સ પાસે, (જી. ગાુંધીનગર).
૩૮૨૪૨૮
૩) વધુ ર્ાકિતી ર્ાટે ૦૭૯ – ૨૩૯૬૯૧૬૧ / ૧૬૩/ ૯૯૨૪૪૪૧૩૬૫ પર સુંપકમ કરી શકો છો.

