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

શ ંુ આ જેમ્સ એન્ડ જલેરયી ક્ષેત્રભાં ઉદ્યોગ સ્થાી સ્લસનબયય થલા ભાંગો છો ? હા... તો

જેમ્સ એન્ડ જલેરયી ક્ષેત્રભાં ધંધો ળરુ કયલા ભાટે

“હાઉ ટુ સ્ટાટય ઓન રાઇન ચફઝનેળ ઓન જેમ્સ એન્ડ જલેરયી” તારીભ કામયક્રભભાં જોડાઓ...
જેમ્વ એન્ડ જલેરયી ક્ષેત્ર એ યાષ્ટ્રીમ અથથતત્ર
ં નો એક વંકલરત બાગ છે . બાયત વલશ્વ ફજાયભાં ૮૦% હશસ્વા વાથે વલશ્વનો
વૌથી ભોટો ડામભંડ પ્રોવેવીંગ દે ળ છે .

ગ્રાશકની લધતી ખયીદ ળક્તતનાં કાયણેથી આ ક્ષેત્ર ભાં ઉધભીઓ ભાટે ઉજી

ધંધાકીમ તકો છે . આ ક્ષેત્ર ભાં ૨૧ ભી વદીભાં ભહશરાઓ ભાટે ઉધોગ ધંધાની તકો લધી યશી છે .

જેમ્સ એન્ડ જલેરયી

ક્ષેત્રભાં ઉધોગ ધંધો સ્થાલા ભાંગતા યુલાનો , બાઈઓ -ફશેનો ભાટે સીઈડી દ્વાયા જેમ્સ એન્ડ જલેરયી ક્ષેત્રે ઉદ્યોગ
સાહસસકો તૈમાય કયલા તારીભી કામયક્રભન ંુ આમોજન કયલાભાં આલેર છે .
તારીભનો

સભમગાો:- (તા:૨૭/૯/૨૦૧૬ થી ૨૮/૯/૨૦૧૬) ફે દદલસીમ સલાયે ૧૦:૦૦ થી સાંજનાં ૫:૩૦

જે

લફન વનલાવી અને સ્લખર્થનો યશેળે.
ુ તીના બાઈઓ ભાટે રૂ. ૫૦૦/- , જનયર
કામયક્રભભાં સંદ થમેર તારીભાથીની પી : જનયર જ્ઞાસત/ઓ.ફી.સી/રધભ
ુ ચુ ચત જાસત/જનજાસતના બાઈઓ/ફહેનો તથા સલકરાંગ , ભાજી સૈસનક
જ્ઞાસત/ઓ.ફી.સીની ફહેનો, અનસ

તથા ગ્રેજયુએટ

તથા ોસ્ટ ગ્રેજયુએટના છે લ્રા લથભાં અભ્માવ કયતાં વલધાથીઓ ભાટે રૂ. ૩૦૦/- (જેભાં યીફ્રેળભેન્ટ ખર્થનો વાભાલેળ
થમેર છે ) (જનયર વવલામના તારીભાથીએ જ્ઞાવત અંગેન ુ ં પ્રભાણત્ર યજુ કયલાનુ ં યશેળે
પ્રભાણત્ર અથલા ૨૦૧૬-૧૭નુ ં કોરેજનુ ં ઓખત્રની નકર ફીડલાની યશેળે.

, વલધાથીઓએ કોરેજનુ ં
ઇચ્છુક ઉભેદલાયોએ નીચેના

સયનાભેથી પોભય ભેલી જરુયી દાખરાઓ સાથે બયી જાહેયાતની તાયીખથી દદન સાતભાં તે જ સ્થે જરૂયી પી સાથે
યત આલાન ંુ યહેળે.
કયલાભાં આલળે.

આ તારીભી કામથક્રભભાં ૪૦ તારીભાથીઓને પ્રલેળ લશેરાં તે શેરાંનાં ધોયણે વંદગી

અયજી પોભથ www.ced.gujarat.gov.in ઉયથી ડાઉનરોડ કયી ળકાળે.

તારીભનું સ્થ, અયજી પોભય ભેલલાનું તથા યત કયલાનું સયનામું : (ઓદપસ સભમ દયમ્માન)
વીઇડી નયોડા કેમ્વ, પ્રોટ નં.૮૭-૮૮, વમ્રાટ નભકીન ની ફાજુ ભાં, યીરામન્વ યોડ, જીઆઇડીવી નયોડા, અભદાલાદ.
ભો.૯૯૭૪૭૪૯૦૨૪, પોન: ૦૭૯-૨૨૮૧૪૧૩૭, cor-ced@gujarat.gov.in

