डॉ.बाबासाहे ब आंबेडकर संशोधन व प्रशशक्षण संस्था, पुणे
व
राष्ट्रीय सुगी पश्चात तंत्रज्ञान संस्था, (NIPHT), तळे गाव दाभाडे , पुणे.
यांच्या संयक्
ु त शवद्यमाने आयोशित

उमेदवाराचा

स्वयं रोिगार व उद्योिकता शवकास प्रशशक्षण

फोटो

प्रवेश अिज

प्रशशक्षणाचे नाव : ग्रीन हाऊस व्यवस्थापन / शेड नेट व्यवस्थापन
१. उमेदवाराचे संपर्
ू ण नाव : ________________________________________________________
२. कायमचा पत्ता :_______________________ ता.__________ जि._________ जपनकोड _______
३. तात्पुरता पत्ता :_______________________ ता.__________ जि._________ जपनकोड _______
४. िन्मजदनांक :

________________________

लिंग : ______________________________

५. िात : ___________________________ िात प्रमार्पत्र क्र. ____________________________
६. आधार क्रमांक : _______________________ जिक्षर् : ________________________________
७. मोबाईिं क्र. _______________________ ईमेिं : ___________________________________
८. काही आिार आहे त काय ? _____________________________________________________
९. इमिणन्सी उद्भवल्यास संपकाचे नाव व मोबाईिं क्रमांक : __________________________________
१०. व्यवसाय : ___________ िेती असल्यास िेतीचे स्थान ________ता.__________ जि._________
११. िेतीचे एकूर् क्षेत्र : __________(एकर) बागाईत __________(एकर) जिराईत ______(एकर)
१२. घे तिंी िार्ारी जपके : _________________________________________________________
१३. तुमच्याकडे पॉजिंहाऊस आहे का? _________ असल्यास घे तिंी िार्ारी जपके : __________________
१४. प्रजिक्षर् घे ण्यामागीिं उद्दे ि : ____________________________________________________
१५. बार्टी , पुर्े मार्णत आयोजित कौिल्य जवकास/ उद्योिकता जवकास कायणक्रमात यापुवी सहभाग घे तिंा होता
का? - होय /नाही
घे तिंा असल्यास अभ्यासक्रमाचे नाव ____________________
सोबत पुढील कागदपत्रे िोडली आहे त :
१. आधारकाडज ची प्रत – होय /नाही
२. िातीचे प्रमाणपत्र - होय /नाही

प्रशतज्ञापत्र
मी प्रजतज्ञापूवणक असे िाहीर करतो की, मी वर जदिंेिंी संपर्
ू ण माजहती खरी व सत्य आहे . मी वरीिं मोर्त
जनवासी प्रजिक्षर्ासाठी भाग घे ऊ इच्च्ित असून प्रजिक्षर्ासाठी येण्याचा तसेच प्रजिक्षर् पूर्ण झाल्यावर िाण्याचा खचण
मी स्वतः करे न. मी सदर प्रजिक्षर्ास स्वत:च्या िबाबदारीवर उपच्स्थत राहीिं तसेच संस्थेतीिं जनयमांचे कार्टे कोरपर्े
पािंन करे िं. मी जदिंेिंी माजहती खोर्टी अथवा चुकीची आढळू न आल्यास तसेच माझ्याकडू न संस्थेच्या जनयमांचा
भंग झाल्यास तर माझा अिण रद्द होऊन माझ्या प्रजिक्षर्ावर झािंेिंा खचण वसूिंपात्र राहीिं याची मिंा िार्ीव आहे .
जठकार् :
जदनांक :

उमेदवाराची स्वाक्षरी :
उमेदवाराचे नाव :

