ુ રાત રા�ય માટે
�જ
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: ___________________

ઉર્ર: ______________________

૪

જાનત:

૫

જ્ઞાનત: એસ.સી/એસ.ટી

૬

જો આપ િાલર્ાું વ્યવસાય કરતાું િોય તો;(અ) વ્યવસાયનુ ું નાર્: __________

ર્કિલા/પુરુષ

(બ) ઉદ્યોગ આધાર નર્ત્ર (UAM) 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

અર્ે નીચે જિાવેલા પાુંચ કિવસીય ઉદ્યોગસાિનસકતા તાલીર્ કાયમક્રર્ો આયોજજત કરી રહ્યા છીએ.
અરજી કરવા યોગ્ય તાલીર્ કાયમક્રર્ના નાર્ સાર્ે
જો એક કરતાું વધારે તાલીર્ કાયમક્રર્ના નાર્ સાર્ે

કરીને તર્ારી પસુંિગી જિાવો.

√
√

કરે લ િશે તો અરજી અર્ા્ય રિેશે.

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

અરજી વહેલા તે પહેલાના ધોરણે ્વીકારવામાં આવશે.
તાલીર્ કાયમક્રર્ની અરજી તાલીર્ કાયમક્રર્ શરૂ થવાની તારીખના એક અઠવાિીયા પિેલા સુધી સ્વીકારવાર્ાું
આવશે.
ક્રર્
૧

તાલીર્નુ ું નાર્

તાલીર્ કાયમક્રર્ની તારીખ

ર્ાકે કટિંગ અને બ્રાન્િિંગ

૧. ૨૫/0૨/૧૯ – ૦૧/૦૩/૧૯
૨. ૦૪/૦૩/૧૯ – ૦૮/૦૩/૧૯

૨

કિજજટલ ર્ાકે કટિંગ

૧. ૨૫/0૨/૧૯ – ૦૧/૦૩/૧૯
૨. ૧૧/૦૩/૧૯ – ૧૫/૦૩/૧૯

3

ફાઈનાન્્શયલ ર્ેનેજર્ેંટ

૧. ૦૪/૦૩/૧૯ – ૦૮/૦૩/૧૯
૨. ૧૮/૦૩/૧૯ – ૨૨/૦૩/૧૯

૪
૫

બેકવિમ અને ફોરવિમ લીંકેજીસ ર્ાટે વે્િર

૧. ૧૨/૦૩/૧૯ – ૧૬/૦૩/૧૯

િેવલપર્ે્ટ

૨. ૨૫/૦૩/૧૯ – ૨૯/૦૩/૧૯

િેવેલનપિંગ આંત્રનિનનયોકરયલ સોફ્ટ સ્કીલ્સ

૧. ૧૮/૦૩/૧૯ – ૨૨/૦૩/૧૯
૨. ૨૫/૦૩/૧૯ – ૨૯/૦૩/૧૯

તારીખ: ______________

અરજિારની સિી: ______________________

નોંધ: (અરજી પત્રક સાર્થે નીચેના કાગળો (પોતાની સહી કરે લ ઝેરોક્ષ કોપી) જોડવાના રહેશે:
૧) જાનતનુ ું િર્ાિપત્ર અથવા શાળા છોિયાનો િાખલો. ૨) આધાર કાિમ (અથવા વોટર કાિમ અથવા ડ્રાઇનવિંગ લાઇસ્સ )
૨) આપનુ ું અરજી પત્રક અને કાગળોની સ્કેન કોપી આપ info@ediindia.org, shyam@ediindia.org પર ઈર્ેલ કરી શકો
છો અથવા પોસ્ટ થી ર્ોકલો. ઈ.િી.આઈ.આઈ., પો. ઓ: ભાટ, નારાયિી િાઇટ્સ પાસે, (જી. ગાુંધીનગર). ૩૮૨૪૨૮
૩) વધુ ર્ાકિતી ર્ાટે પી. શ્યાર્ - 8128363424 તેર્જ ૦૭૯ – ૨૩૯૬૯૧૬૧/૧૬૩ પર સુંપકમ કરી શકો છો.
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Hkkjrh; m|ferk fodkl laLFkku
ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT INSTITUTE OF INDIA

vuqlwfpr tkfr@tutkfr oxZ ds m|fe;ks@a m|e
LFkkiuk gsrq iz;kljr ;qokvksa ds fo’ks"k izf’k{k.k gsrq
vkosnu dh lwpuk
^^Hkkjrh; m|ferk fodkl laLFkku ¼bZ-Mh-vkbZ-vkbZ-½** xr 35 o"kksZa ls ns’k&fons’k esa m|ferk
fodkl gsrq lefiZr L=ksr laLFkku ds :i esa dk;Zjr gSA us’kuy SC-ST gc] lw{e] y?kq
,oa e/;e m|e ea=ky;] Hkkjr ljdkj ds lg;ksx ls bZ-Mh-vkbZ-vkbZ- laLFkku e/;izns’k
jkT; ds vuqlwfpr tkfr@tutkfr oxZ ds m|fe;ksa ,oa m|e LFkkiuk ds fy;s iz;kljr
;qokvksa gsrq fo’ks"k {kerko/kZu izf’k{k.k dk;ZØe gsrq vkosnu vkeaf=r djrk gSA izf’k{k.k
dk;Zdzeksa ds laca/k esa vko’;d tkudkjh fuEukuqlkj gS%

izf’k{k.k dk fo"k;
Digital Marketing
(4 Programs)

Marketing and branding
(4 Programs)
Financial Management
Entrepreneurial soft skills
Vendor development and
Forward & Backward linkages

izf’k{k.k
LFky
Hkksiky
tcyiqj
Xokfy;j
bankSj
Hkksiky
tcyiqj
Xokfy;j
bankSj
Hkksiky
Hkksiky

dqy
LFkku
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

11 ls 15 Qjojh
19 ls 23 Qjojh
5 ls 9 ekpZ
11 ls 15 ekpZ
12 ls 16 Qjojh
18 ls 22 Qjojh
5 ls 9 ekpZ
11 ls 15 ekpZ
25 Qjojh ls 1 ekpZ
26 Qjojh ls 2 ekpZ

bankSj

25

12 ls 16 ekpZ

Hkksiky

25

26 ls 30 ekpZ

izf’k{k.k vof/k

p;u ,oa
vafre frfFk
izR;sd izf’k{k.k
izkjaHk gksus ds
4 fnu iwoZ lka;
5.30 cts rd
izkIr vkosnu
Lohdkj fd;k
tkosxk ,oa
vf/kd la[;k
esa vkosnu
izkIr gksus ij
igys izkIr@
mPp f’kf{kr
vkosndksa dks
izkFkfedrk

izf'k{k.k iw.kZr% fu%’kqYd gS ,oa izf’k{k.kkfFkZ;ksa dks m|e lapkyu laca/kh lwpuk izk|
s kSfxdh
vk/kkfjr fofHkUu lqfo/kk;sa ,oa izeks’kuy vkQj lsok iznkrk ds fu;ekuqlkj fn;s tkuk
izLrkfor gaSA vf/kd tkudkjh ,oa vkosnu ds izk:i gsrq www.ediindia.org ij tk;sa
vFkok Hkkjrh; m|ferk fodkl laLFkku ds e/; {ks=h; dk;kZy;] Hkksiky dss Qksu ua0755 4260015, 2424015 vFkok eks- ua- 9111333226 ij laidZ djsAa Hkjs gq, vkosnu dh
LoPN ,oa Li"V izfr layXudksa lfgr bZesy }kjk scstedii@gmail.com ij Hkstas vFkok
Hkkjrh; m|ferk fodkl laLFkku] e/; {ks=h; dk;kZy;] izFke ry] 50 U;w ,e-,y-,dkWyksuh] dsujk cSad ds ihNs] HknHknk jksM Hkksiky & 462 003 ij HkstsaA

For Madhya Pradesh

Entrepreneurship Development Institute of India [EDII] Ahmedabad
Central Regional Office- 50 New, MLA Colony, Behind Canara Bank, Bhadbhada Road,
Bhopal – 462 003 (Madhya Pradesh), Phone- 0755 4260015, 2424015, Mobile: 94250202517
Email: hanif@ediindia.org Website: www.ediindia.org

Training & Capacity Building for SC/ST Entrepreneurs
Sponsored By- National SC/ST Hub, Ministry of MSME, Government of India
REGISTRATION FORM
Training venue opted:
Status of the participant:
Training theme opted:

1. Bhopal

2. Indore

1. Entrepreneur
1. Digital Marketing

3. Entrepreneurial Soft-Skills

3. Jabalpur

4. Gwalior

5. Other…………...…

2. Aspiring/Budding Entrepreneur
2. Financial Management

4. Marketing & Branding for Small Businesses

Photo

5. Vendor Development for Forward & Backward Linkages
Training duration 5 days -25 Hours (Please mention date as per training calendar):…………………………………
1. Full Name: ……………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Father's Name: ……………………………….……………………………………………………………………………………………
3. Age (Years)………………………………………..………,Gender

1. Male

2. Female

4. Aadhar No.(Issued by UIDAI):……………………………………………..……..…,Category:

3. Other
1. SC

2. ST

5. Name of unit (Existing entrepreneur):……………………………………………………………………………………….…
6. Udyog Aadhar No. ……………………………………………………………………………………….………………………………
7. Mailing Address:……………………………………………………………………………………………….………………………….
……………….……………………………………………………………………………………………………………..……………..………
…………………………………………………………………………………….…Pin Code:……………………………..................
8. Contact No: Phone(s):………………………………………………………Mobile:………………………………………………
9. E-Mail: …………………………………………………………Website (if any):…………………………………………………….
10. List of enclosures: 1. Participants’ Aadhar, 2. Udyog Aadhar (If any), 3. Caste Certificate, 4. Photo
Declaration from the participant
I hereby declare that the information above is true to the best of my knowledge. Also, I give my consent to
attend the full training and I would be liable for wrong statement and absenteeism during the training
programme, if any. I understand that the third party offers/vouchers are provided free of cost as per terms &
conditions of the concerned company and EDII is not responsible/ committed for
redemption/availability/expiry of such free offers/products/services in anyway.
Place:
Date :

(Signature of the applicant)
Name…………………………….

