ુ ચુ િત જાતત કલ્યાણ, સામાજિક ન્યાય અને અતિકારિતા તિભાગ,
અનસ
દ્વારા પ્રયોજિત તથા

આન્રતિતનયોિશીપ ડેિલપમેન્ટ ઇન્્ટીટયટુ ઓફ ઈન્ન્ડયા (EDII) અમદાિાદ.
દ્વાિા આયોજીત

ઉદ્યોગસાહતસકતા તાલીમ કાયયક્રમ

ફોટો

અરજી પત્રક
ફોર્મની કકિંર્ત: નન:શુલ્ક
૧

પ ૂરુું નાર્: ____________________________________________________

૨

સરનામુ:ું _____________________________________________________

ર્ોબાઈલ નુંબર:___________________

ઈ-ર્ેઈલ:

આધાર નુંબર:___________________
3

જ્ન્ર્ તારીખ: ___________________

ઉર્ર: ______________________

૪

જાનત:

૫

જ્ઞાનત: અનુસચુ િત જાનત (SC) સકટિકફકે ટ બીડવુ.ું

૬

િો આપ િાલર્ાું વ્યવસાય કરતાું િોય તો;

ર્કિલા/પુરુષ

(અ) વ્યવસાયનુ ું નાર્: __________
(બ) ઉદ્યોગ આધાર નર્ત્ર (UAM) નુંબર: __________

૭.
ક્રર્

૮

શૈક્ષચિક લાયકાત:
ધોરિ/કડપ્લોર્ા/કડગ્રી/અ્ય

શાળા/બોડમ /યુનનવનસિટી/સુંસ્થા

પાસ કયામ ન ુ ું વષમ

અ્ય લાયકાત/નવશેષ તાલીર્:
ક્રર્

તાલીર્નુ ું નાર્

કઈ સુંસ્થાર્ાુંથી તાલીર્ લીધી

સર્યગાળો

૯. કાર્નો અનુભવ (િાલનો અને ભ ૂતકાળનો)
ક્રર્

સુંસ્થા/કુંપની/ઓકફસ/દુ કાનનુ ું નાર્

કાર્નો પ્રકાર

સર્યગાળો

૧૦. િાલ શુ ું કાર્ (આનથિક પ્રવ ૃનત) કરો છો?

૧૧.આપ શા ર્ાટે વ્યવસાય શરૂ કરવા ર્ાગો છો તેના કારિો લખો.
૧૨. તર્ે કોઈ વ્યવસાય પસુંદ કયો છે ?

િા/ના

િો િા તો શુ ું વ્યવસાય પસુંદ કયો છે તે િિાવો.
આ વ્યવસાય પસુંદ કરવા ર્ાટે ના કારિો િિાવો.
૧૩. િો આપે વ્યવસાય પસુંદ ન કયો િોય તો આપને કેવા વ્યવસાયર્ાું રસ છે ?

૧૪. અત્યાર સુધીર્ાું તર્ારો વ્યવસાય કે ર્ શરૂ ન કયો તેના કારિો આપો (ટીક, √ કરો)
આત્ર્નવશ્વાસનો અભાવ

તક ન ર્ળી

પ્રોત્સાિન ન ર્ળયુ ું

નાિાું નો અભાવ

જાિકારી - ર્ાગમદશમન નો અભાવ

અનુભવ નો અભાવ

અસફળ થવાનો ડર

અ્ય કારિસર

૧૫. તર્ને લાગે છે કે તર્ને વ્યવસાય શરૂ કરવાર્ાું મુશ્કેલી પડશે?
િો િા, તો શુ ું મુશ્કેલી પડશે તે િિાવો.

૧૬. તર્ારા વ્યવસાય ર્ાટે તર્ે પોતે કેટલા રૂનપયા ની વ્યવસ્થા કરી શકશો?

૧૭. તર્ે જયાું સુધી વ્યવસાય શરૂ ન થાય ત્યાું સુધી ઘરનુ ું ગુિરાન કઈ રીતે િલાવશો?

૧૮. તર્ને કાયમક્રર્ નવશેની જાિકારી ક્યાથી ર્ળી?

૧૯. િો તર્ારી તાલીર્ ર્ાટે પસુંદગી ન થાય તો શુ ું કરશો?

િા/ના

૨૦. નીિે િિાવેલ તાલીર્ કાયમક્રર્ના સ્થળ પૈકી કોઈ એક સ્થળ ની પસુંદગી કરો: (√ કરો)
દરે ક તાલીર્ કાયમક્રર્ ર્ાટે ર્ાત્ર ૩૦ તાલીર્ાથીની પસુંદગી કરવાર્ાું આવશે.
તાલીર્ કાયમક્રર્ની અરજી તાલીર્ કાયમક્રર્ શરૂ થવાની તારીખનાું એક અઠવાડીયા પિેલા સુધી સ્વીકારવાર્ાું આવશે
ક્રર્

તાલીર્ કાયમક્રર્ નુ ું સ્થળ અને તારીખ

ક્રર્

તાલીર્ કાયમક્રર્ નુ ું સ્થળ અને તારીખ

૧

EDII કેમ્પસ, અર્દાવાદ ૨૦ ર્ે, ૨૦૧૯

૧૧

અર્રે લી, ૧૯ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯

૨

જુ નાગઢ, ૨૭ ર્ે ૨૦૧૯

૧૨

લીર્ડી, ૦૩ સપ્ટે મ્બર ૨૦૧૯

૩

કચ્છ, ૦૬ જુ ન ૨૦૧૯

૧૩

બારડોલી, ૧૧ સપ્ટે મ્બર ૨૦૧૯

૪

પાટિ, ૧૨ જુ ન ૨૦૧૯

૧૪

કરિિ, ૧૬ સપ્ટે મ્બર ૨૦૧૯

૫

કલોલ, ૨૦ જુ ન ૨૦૧૯

૧૫

ભરૂિ, ૨૩ સપ્ટે મ્બર ૨૦૧૯

૬

ગાુંધીનગર, ૧૦ જુ લાઇ ૨૦૧૯

૧૬

ચિખલી, ૦૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯

૭

કિમ્ર્તનગર, ૧૭ જુ લાઇ ૨૦૧૯

૧૭

આિુંદ, ૦૭ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯

૮

વડતાલ, ૨૨ જુ લાઇ ૨૦૧૯

૧૮

ર્ોડાસા, ૧૪ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯

૯

બનાસકાુંઠા, ૦૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯

૧૯

બાલાનસનોર, ૨૧ ઓક્ટોબર ૨૦૧૯

૧૦

અંકલેશ્વર, ૧૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯

તારીખ: ______________

અરિદારની સિી: ______________________

નોંિ: (અિજી પરક સાથે નીિેના કાગળો (પોતાની સહી કિે લ ઝેિોક્ષ કોપી િોડિાના િહેશે:
૧) અનુસચુ િત જાનતનુ ું (SC) પ્રર્ાિપત્ર. ૨) આવકનો દાખલો ૩) આધાર કાડમ
૨) આપનુ ું અરજી પત્રક અને કાગળોની સ્કેન કોપી આપ edp-sje@ediindia.org પર ઈર્ેલ કરી શકો છો અથવા પોસ્ટ થી
ર્ોકલો. ઈ.ડી.આઈ.આઈ., પો. ઓ: ભાટ, નારાયિી િાઇટ્સ પાસે, (જી. ગાુંધીનગર). ૩૮૨૪૨૮
૩) વધુ ર્ાકિતી ર્ાટે ૯૯૦૯૦૦૯૭૫૩ / ૭૦૧૬૯૧૧૯૩૨ પર સુંપકમ કરી શકો છો.

