નેશનલ એસસી-એસટી િબ યોજના અુંતગમત

ઉદ્યોગસાિનસિંતા નવિંાસ તાલીર્ િંાયમક્રર્
પ્રયોજક: સૂક્ષ્મ, લઘુ અને મધ્યમ ઉદ્યોગ મંત્રાલય(MSME), ભારત સરકાર
આયોજક: આન્ત્ત્રપ્રપ્રપ્રનયોરશીપ ડે વલપમેન્ત્ટ ઇન્ત્્ટીટ્યુટ ઓફ ઈપ્રન્ત્ડયા (EDII), અમદાવાદ

અરજી પત્રિં

ફોર્મની કિંર્ત: નન:શુલ્િં

૧.

પૂરું નાર્: _______________________________________________

૨.

સરનાર્ુું: _______________________________________________

ફોટો

ર્ોબાઈલ નુંબર :_________________ ઈ-ર્ેઈલ: ___________________
આધાર નુંબર :_________________
3.

જ્ન્ર્ તારીખ: ___________________

ઉર્ર: _________________

૪.

જાનત:

૫.

જ્ઞાનત: અનુસુનિત જનજાનત (ST) / અનુસુનિત જાનત (SC)

૬.

જો આપ િાલર્ાું વ્યવસાય િંરતાું િોય તો;
(અ) વ્યવસાયનુું નાર્
(બ) ઉદ્યોગ આધાર નર્ત્ર (UAM) નુંબર

ર્નિલા/પુરષ

: _____________________________
: _____________________________

૭.
ક્રર્

શૈક્ષનિિં લાયિંાત:
ધોરિ/ડિપ્લોર્ા/ડિગ્રી/અ્ય

શાળા/બોિમ/યુનનવર્સસટી/સુંસ્થા

પાસ િંયામનુું વષમ

૮.
ક્રર્

અ્ય લાયિંાત/નવશેષ તાલીર્:
તાલીર્નુું નાર્

િંઈ સુંસ્થાર્ાુંથી તાલીર્ લીધી

સર્યગાળો

૯.
ક્રર્

િંાર્નો અનુભવ (િાલનો અને ભૂતિંાળનો)
સુંસ્થા/િંુંપની/ઓડફસ/દુિંાનનુું નાર્

૧૦.

િાલ શુું િંાર્ (આર્સથિં પ્રવૃનત) િંરો છો?

િંાર્નો પ્રિંાર

સર્યગાળો

૧૧.

આપ શા ર્ાટે વ્યવસાય શરૂ િંરવા ર્ાગો છો તેના િંારિો લખો.
-

૧૨.

શુું તર્ે િંોઈ વ્યવસાય પસુંદ િંયો છે ?
િા/ના
જો િા તો શુું વ્યવસાય પસુંદ િંયો છે તે જિાવો.
આ વ્યવસાય પસુંદ િંરવા ર્ાટે ના િંારિો જિાવો.
-

૧૩.

જો આપે વ્યવસાય પસુંદ ન િંયો િોય તો આપને િંેવા વ્યવસાયર્ાું રસ છે ?

૧૪.

અત્યાર સુધીર્ાું તર્ારો વ્યવસાય િંેર્ શરૂ ન િંયો તેના િંારિો આપો (ટીિં, √ િંરો)
આત્ર્નવશ્વાસનો અભાવ
પ્રોત્સાિન ન ર્ળયુું
જાિિંારી - ર્ાગમદશમન નો અભાવ
અસફળ થવાનો િર

તિં ન ર્ળી
નાિાું નો અભાવ
અનુભવ નો અભાવ
અ્ય િંારિસર

૧૫.

તર્ને લાગે છે િંે તર્ને વ્યવસાય શરૂ િંરવાર્ાું ર્ુશ્િંેલી પિશે?
જો િા, તો શુું ર્ુશ્િંેલી પિશે તે જિાવો.

૧૬.

તર્ારા વ્યવસાય ર્ાટે તર્ે પોતે િંેટલા રૂનપયા ની વ્યવસ્થા િંરી શિંશો?

૧૭.

તર્ે જ્નયાું સુધી વ્યવસાય શરૂ ન થાય ત્યાું સુધી ઘરનુું ગુજરાન િંઈ રીતે િલાવશો?

૧૮.

તર્ને િંાયમક્રર્ નવશેની જાિિંારી ક્યાથી ર્ળી?

૧૯.

જો તર્ારી તાલીર્ ર્ાટે પસુંદગી ન થાય તો શુું િંરશો?

તારીખ: ______________

િા/ના

અરજદારની સિી: ______________________

અગત્યની ર્ાનિતી:
૧. અરજી પત્રિં સાથે નીિેના િંાગળો (પોતાની સિી િંરેલ ઝેરોક્ષ િંોપી) જોિવાના રિેશે:
૧) અનુસુનિત જનજાનત (ST) / અનુસુનિત જાનત નુું (SC) પ્રર્ાિપત્ર. ૨) જ્ર્નો દાખલો ૩) આધાર િંાિમ
૨. આપનુું અરજી પત્રિં અને િંાગળોની સ્િંેન િંોપી આપ pasb-a@ediindia.org પર ઈર્ેલ િંરી શિંો છો અથવા
પોસ્ટ થી ર્ોિંલો. શ્રી સનિન પટેલ, પ્રોગ્રાર્ િંોર્ડિનેટર, ઈ.િી.આઈ.આઈ., પો. ઓ: ભાટ, નારાયિી િાઇટ્સ પાસે,
(જી. ગાુંધીનગર). ૩૮૨૪૨૮.
વધુ ર્ાનિતી ર્ાટે સુંપિંમ િંરો: શ્રી સનિન પટેલ, પ્રોજે િંટ ઓડફસર, ઈિીઆઈઆઈ, ર્ોબાઈલ નું. : ૯૪૨૮૮૮૪૨૯૦

