નેશનલ એસ.સી. – એસ.ટી. હબ યોજના અંતગમત
EDII

પ્રાયોજક : સ ૂક્ષ્મ, લઘ ુ અને મધ્યમ ઉદ્યોગ મંત્રાલય, ભારત સરકાર, નવી દિલ્લી

Ministry of MSME
Govt. of India

આયોજક: ભારતીય ઉદ્યમીતા વવકાસ સંસ્થાન (EDII), અમિાવાિ

અરજી પત્રક

ફોમમની દકિંમત: વન:શુલ્ક

૧

પ ૂરું નામ: ________________________________________________________

૨

સરનામ ું : ________________________________________________________
પાસપોટડ સાઇઝ
મોબાઈલ નુંબર

:___________________

ઈ-મેઈલ: __________________

આધાર નુંબર

:___________________

3

જન્મ તારીખ

: ___________________

૪

જાતત

: મહિલા / પરષ

૫

જ્ઞાતત

: અનસચિત જાતત (SC) / અનસચિત જનજાતત (ST)

૬

જો આપ િાલમાું વ્યવસાય કરતાું િોય તો;

નો િોટો

ઉમર: _____________________

(સહટિહિકેટ બીડવ ું )

(અ) વ્યવસાયન ું નામ : _________________ (બ) ઉદ્યોગ આધાર (UAM) નુંબર : ____________(જો િોય તો)
૭.

શૈક્ષચિક લાયકાત:
ક્રમ

૮

શાળા/બોડડ /યતનવતસિટી/સુંસ્થા

પાસ કયાડ ન ું વષડ

કઈ સુંસ્થામાુંથી તાલીમ લીધી

સમયગાળો

અન્ય લાયકાત/તવશેષ તાલીમ:
ક્રમ

૯.

ધોરિ/હડપ્લોમા/હડગ્રી/અન્ય

તાલીમન ું નામ

કામનો અનભવ (િાલનો અને ભ ૂતકાળનો)
ક્રમ

સુંસ્થા/કુંપની/ઓહિસ/દકાનન ું નામ

૧૦.

િાલ શ ું કામ (આતથિક પ્રવ ૃતત) કરો છો?

૧૧.

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

કામનો પ્રકાર

સમયગાળો

૧૨.

તમે 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 કે વા વ્યવસાયમાું રસ છે ?

૧૪.

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

૧૫.

આત્મતવશ્વાસનો અભાવ

નાિાું નો અભાવ

તક ન મળી

અનભવ નો અભાવ

પ્રોત્સાિન ન મળય ું

જાિકારી - માગડદશડન નો અભાવ

અસિળ થવાનો ડર

અન્ય 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 ક્યાથી મળી?

૧૯.

જો તમારી તાલીમ માટે પસુંદગી ન થાય તો શ ું કરશો?

૨૦.

નીિે જિાવેલ તાલીમ કાયડક્રમના સ્થળ પૈકી આપ જે સ્થળે તાલીમ લેવા માુંગતા િોય તે સ્થળ ની
પસુંદગી કરો (ટીક, √ કરો)
ક્રમ

૨૧.

તાલીમ કાયમક્રમનું સ્થળ અને તારીખ

૧

વાપી

(ચબન-તનવાસી)

૦૩.૦૨.૨૦૨૦ – ૨૯.૦૨.૨૦૨૦

૨

મિેસાિા

(ચબન-તનવાસી)

૧૭.૦૨.૨૦૨૦ – ૧૬.૦૩.૨૦૨૦

૩

રાજકોટ

(ચબન-તનવાસી)

૧૭.૦૨.૨૦૨૦ – ૧૬.૦૩.૨૦૨૦

આ પિેલા EDII ધ્વારા કોઈ તાલીમ લીધેલ છે ? જો િા તો માહિતી આપો.
તારીખ: ______________

અરજદારની સિી: ______________________

અગત્યની સૂચના
૧) અરજી પત્રક સાથે નીચેના કાગળો (પોતાની સહી કરે લ ઝેરોક્ષ કોપી) જોડવાના રહેશે:
૧) અનસચિત જાતતન ું (SC) / અનસચિત જનજાતતન ું (ST) પ્રમાિપત્ર.

૨) આધાર કાડડ

૨) આપનું અરજી પત્રક અને કાગળોની સ્કે ન કોપી આપ નીચે જણાવેલ Email Id પર ઈમેલ કરી શકો છો અથવા પોસ્ટ થી મોકલો.
ઈ.ડી.આઈ.આઈ., પો. ઓ: ભાટ, નારાયિી િાઇટ્સ પાસે, (જી. ગાુંધીનગર). ૩૮૨૪૨૮
૩) વધુ માદહતી માટે સંપકમ કરો:
(૧) શ્રી પ્રકાશ સોલુંકી, િેકલ્ટી, ઈડીઆઈઆઈ, ફોન નં. 9723816384, Email Id: psolanki@ediindia.org (વાપી કાયમક્રમ માટે )
(૨) શ્રી તમનેશ પ્રજાપતત , ઈડીઆઈઆઈ, િોન નું: 7600004852, Email Id: pasb-b@ediindia.org, (મહેસાણા કાયમક્રમ માટે )
(૩) શ્રી જસ્સ્મન કોરાટ, ઈડીઆઈઆઈ, િોન નું: 9108826565, Email Id: rasb-a@ediindia.org (રાજકોટ કાયમક્રમ માટે )

