ુ રાત રાજ્યના ચર્ોદ્યોગ ક્ષેત્રે
ગજ

ઉદ્યોગસાહનસકતા નિકાસ તાલીર્ કાયમક્રર્
પ્રયોજક: અનસચિત જાતત કલ્યાિ, સામાજજક ્યાય અને અતધકાહરતા તવભાગ, ગજરાત સરકાર, ગાુંધીનગર
આયોજક: આ્ત્રતપ્રતનયોરશીપ ડેવલપમે્ટ ઇ્સ્ટીટયટ ઓિ ઈન્્ડયા (EDII), અમદાવાદ

અરજી પત્રક
૧

પ ૂરું નામ: ____________________________________________________

૨

સરનામ:ું _____________________________________________________

ફોર્મની કકિંર્ત: નન:શુલ્ક

િોટો

મોબાઈલ નુંબર :___________________ ઈ-મેઈલ:
આધાર નુંબર

:___________________

3

જ્ન્મ તારીખ: ___________________

૪

જાતત:

૫

જ્ઞાતત: અનસચિત જાતત (SC) સહટિહિકે ટ બીડવ ું.

૬

જો આપ િાલમાું વ્યવસાય કરતાું િોય તો;

૭.
ક્રમ

૮

ઉમર: ______________________

મહિલા/પરષ

(અ) વ્યવસાયન ું નામ

: __________

(બ) ઉદ્યોગ આધાર તમત્ર (UAM) નુંબર

: __________

શૈક્ષચિક લાયકાત:
ધોરિ/હડપ્લોમા/હડગ્રી/અ્ય

શાળા/બોડડ /યતનવતસિટી/સુંસ્થા

પાસ કયાડ ન ું વષડ

કઈ સુંસ્થામાુંથી તાલીમ લીધી

સમયગાળો

અ્ય લાયકાત/તવશેષ તાલીમ:
ક્રમ

૯.
ક્રમ

૧૦.

તાલીમન ું નામ

કામનો અનભવ (િાલનો અને ભ ૂતકાળનો)
સુંસ્થા/કુંપની/ઓહિસ/દકાનન ું નામ

િાલ શ ું કામ (આતથિક પ્રવ ૃતત) કરો છો?

કામનો પ્રકાર

સમયગાળો

૧૧.

આપ શા માટે વ્યવસાય શરૂ કરવા માગો છો તેના કારિો લખો.
-

૧૨.

શ ું તમે િમોદ્યોગ ક્ષેત્રે કોઈ વ્યવસાય પસુંદ કયો છે ?

િા/ના

જો િા તો શ ું વ્યવસાય પસુંદ કયો છે તે જિાવો.
આ વ્યવસાય પસુંદ કરવા માટે ના કારિો જિાવો.
૧૩.

જો આપે વ્યવસાય પસુંદ ન કયો િોય તો આપને િમોદ્યોગ ક્ષેત્રમાું ક્ાું વ્યવસાયમાું રસ છે ?

૧૪.

અત્યાર સધીમાું તમારો વ્યવસાય કે મ શરૂ ન કયો તેના કારિો આપો (ટીક, √ કરો)

૧૫.

આત્મતવશ્વાસનો અભાવ

તક ન મળી

પ્રોત્સાિન ન મળય ું

નાિાું નો અભાવ

જાિકારી - માગડદશડન નો અભાવ

અનભવ નો અભાવ

અસિળ થવાનો ડર

અ્ય કારિસર

તમને લાગે છે કે તમને વ્યવસાય શરૂ કરવામાું મશ્કેલી પડશે?

િા/ના

જો િા, તો શ ું મશ્કેલી પડશે તે જિાવો.

૧૬.

તમારા વ્યવસાય માટે તમે પોતે કેટલા રૂતપયા ની વ્યવસ્થા કરી શકશો?

૧૭.

તમે જયાું સધી વ્યવસાય શરૂ ન થાય ત્યાું સધી ઘરન ું ગજરાન કઈ રીતે િલાવશો?

૧૮.

તમને કાયડક્રમ તવશેની જાિકારી ક્ાથી મળી?

૧૯.

જો તમારી તાલીમ માટે પસુંદગી ન થાય તો શ ું કરશો?

તારીખ: ______________

અરજદારની સિી: ______________________

નોંધ: (અરજી પત્રક સાથે નીચેના કાગળો (પોતાની સહી કરે લ ઝેરોક્ષ કોપી) જોડિાના રહેશે:
૧) અનસચિત જાતતન ું (SC) પ્રમાિપત્ર. ૨) આવકનો દાખલો ૩) આધાર કાડડ
૨) આપન ું અરજી પત્રક અને કાગળોની સ્કેન કોપી આપ pasb-a@ediindia.org પર ઈમેલ કરી શકો છો અથવા પોસ્ટ થી
મોકલો. શ્રી સચિન પટે લ, પ્રોજેકટકટ ઓહિસર, ઈ.ડી.આઈ.આઈ., પો. ઓ: ભાટ, નારાયિી િાઇટ્સ પાસે, (જી. ગાુંધીનગર).
૩૮૨૪૨૮. વધ માહિતી માટે સુંપકડ કરો: શ્રી સચિન પટે લ, પ્રોજેકટકટ ઓહિસર, ઈડીઆઈઆઈ, િોન નું: ૯૪૨૮૮૮૪૨૯૦,
૦૭૯ ૨૩૯૬૯૧૬૧ / ૧૬૩

