મુખ્મ કચેયી: ઈદ્યોગબલન, બ્રોક નં ૧, નલભો ભા, સેકટય-૧૧, ગાંધીનગય-૩૮૨૦૧૧
પોન: (૦૭૯) ૨૩૨૪૩૮૪૭, ૨૩૨૪૭૩૬૬, ૨૩૨૪૦૨૫૩, પેક્ષ: (૦૭૯) ૨૩૨૫૬૬૭૯ www.ced.gujarat.gov.in Email: cor-ced@gujarat.gov.in

ઇજનેયો, ટેકનીશ્મનો, કાયીગયો, શ્રમભકો, લેાયી, સેલ્સભેન, મલકાસ સાધતા ખેડુતો, નોકયીમાતો, યુલાનો ને ગ ૃહિણીઓ...

શું અ અનો સ્લતંત્ર ઈદ્યોગ સ્થાી સ્લમનબયય થલા ભાંગો છો ? િા... તો

ઉદ્યોગસાહસસકતા સિકાસ તાીમ કાયયક્રમ (મોડયુ-૧)
અ ઈદ્યોગસાિમસકતા મલકાસ સંસ્થાન (સીઇડી) દ્વાયા ળરૂ થઇ યિેર

ઉદ્યોગસાહસસકતા સિકાસ તાીમ કાયયક્રમમાાં જોડાઓ...

તારીભનો પ્રકાય ને સભમગાો:- ભોડયુર-૧- ચાય સપ્તાિ માટે  ૂર્ય સમયની દદિસનાચારથી પાાંચ કાકની ગુજરાતી ભાષામાાં
તાીમ કાયયક્રમ રહેશે જે બિન સનિાસી અને સ્િખચયનો રહેશે.
કામયક્રભભાં સંદ થમેર તારીભાથીની પી:

જનર/િક્ષી/ધુમતી જ્ઞાસતના ભાઈઓ માટે રૂ. ૧૦૦૦/- , િહેનો માટે -૫૦૦/- , અનુસબુ ચત

જાસત/જનજાસતનાભાઈઓ/િહેનો તથા સિકાાંગ, માજી સૈસનક માટે રૂ. ૫૦૦/- (જ્ઞાસતઅંગેન ુાં પ્રમાર્પત્ર રજુ કરિાનુાં રહેશે.). આચ્છુક ઈભેદલાયોએ
નીચેના સયનાભેથી પોભય ભેલી જરુયી દાખરાઓ સાથે બયી તા.૧૧-૦૫-૨૦૧૬ સુધીભાં તેજ સ્થે યત અલાનું યિેળે.
યજી પોભય

www.ced.gujarat.gov.in ઈયથી ણ ડાઈનરોડ કયી ળકાળે.

યજી પોભય ભે લલા તથા ભાહિતી ભાટે કચેયી સભમ દયમ્માન નીચેના સ્થે

તારીભ કેન્દ ને તારીભી

સંકય સાધલા મલનંતી

કામય ક્રભની મલગત

૧

સીઆડી - C/o. જીલ્રા ઈધોગ કે ન્દ્, પ્રથભ ભા, ફચત બલન, યીરીપ યોડ, ભદાલાદ
પોન નં.(૦૭૯) ૨૫૫૦૬૮૪૩ (ભો.) ૯૭૧૨૯૬૭૧૫૫/૯૭૧૨૯૬૪૫૧૩

૨

સીઆડી - C/o. જજલ્રા ઈધોગ કે ન્દ, ોરીટે કનીક કોરેજની સાભે, મલધાનગય, બાલનગય
પોનઃ (૦૨૭૮) ૨૫૧૬૦૬૬ (ભો) ૭૫૬૭૦૭૦૬૨૦

૪

આડીી ભોડયુર-૧
બાલનગય
આડીી ભોડયુર-૧
યાજકોટ
આડીી ભોડયુર-૧

સીઆડી – C/o. જજલ્રા ઈધોગ કે ન્દ્, સી-બ્રોક, ૨જો ભા, ફહુભાી બફલ્ડીંગ, નાનપુયા, સુયત
(ભો) ૯૭૨૭૭૨૦૬૭૩

૬

લડોદયા

સીઆડી – ૩જો ભા, યે જજમા ચેમ્ફસય, અલ્રેડ િાઆસ્કૂર ાછ, ઢેફય યોડ, યાજકોટ
પોનઃ (૦૨૮૧) ૨૨૩૧૧૯૨ (ભો) ૭૫૬૭૮૦૦૭૬૪

૫

આડીી ભોડયુર-૧

સીઆડી, સી-૩૦૭, ભનુબાઆ ટાલય, પેકલ્ટી ઓપ અટય સની સાભે, સામજીગંજ, લડોદયા
પોનઃ (૦૨૬૫) ૨૩૬૩૧૧૯૨ (ભો.) ૭૫૬૭૦૭૩૩૧૨

૩

ભદાલાદ

સુયત
આડીી ભોડયુર-૧

સીઆડી નયોડા કે મ્સ, પ્રોટ નં.૮૭-૮૮, સમ્રાટ નભકીન ની ફાજુભાં, યીરામન્સ યોડ, જીઅઆડીસી નયોડા, ભદાલાદ.
પોનઃ (૦૭૯) ૨૨૮૧૪૧૩૭ (ભો.) ૯૭૧૨૯૪૦૨૩૮/૯૭૧૨૯૬૭૧૫૫

૭

લડી કચેયી, સીઆડી- ઈદ્યોગબલન, બ્રોક નં ૧, નલભો ભા, સેકટય-૧૧, ગાંધીનગય. પોન: (૦૭૯) ૨૩૨૪૩૮૪૭, ૨૩૨૪૭૩૬૬, ૨૩૨૪૦૨૫3

