Directorate of Employment and Training
Government of Gujarat

ુ યમંત્રી એપ્રેન્ટીસશીપ યોજના
મખ્
પ્રવેશ માટે ની લાયકાત :વયમયાાદા
 સ્ત્રી કે પુરૂષ
 ૧૪ વષષથી ઉપરની ઉંમર ધરાવતા
ઉમેદવારો એપ્રેન્ટીસશીપ તાલીમ
યોજનામાાં જોડાઇ શકે છે .
 જોખમી પ્રકારના ઉધોગોમાાં ઓછામાાં
આોછી ઉંમર ૧૮ વષષની રહેશે

શૈક્ષણિક લાયકાત
 લધુત્તમ શૈક્ષણિક લાયકાત જુદા જુદા
વ્યવસાયો (ટ્રેડ) માટે જુદી જુદી હોય
છે .
 ધોરિ - ૮ પાસથી સ્નાતક પાસ
સુધીની શૈક્ષણિક લાયકાત ધરાવતા
ઉમેદવાર આ યોજના હેઠળ નનયત
વ્યવસાયોમાાં (ટ્રેડ) માાં તાલીમ મેળવી
શકે છે .
 ઔધોણગક /સેવાકીય એકમોમાાં
પોતાના એકમ ખાતે એપ્રેન્ટીસની
ભરતી માટે નીચે મુજબના
ઉમેદવારોની પસાંદગી કરી શકે છે .
 (અ) આઇ.ટી.આઇ. / ડીપ્લોમા/
ડીગ્રી પાસ થયેલ ઉમેદવાર.
 (બ) ઉપરોકત (અ) મુજબની
લાયકાત ન ધરાવતા પરાં ત ુ ટ્રેડ
માટેની લધુત્તમ શૈક્ષણિક લાયકાત
ધરાવતા ઉમેદવાર (ફ્રેશર ઉમેદવાર)

ુ યત્વે નીચે મજ
ુ બના ઉદ્દે શ અને હેત:ુ
એપ્રેન્ટીસશીપ તાલીમ યોજના મખ્
 શાળા છોડી ગયેલા ઉમેદવારો/ આઇ.ટી.આઇ./ડીપ્લોમા/ ડીગ્રી પાસ
ઉમેદવારોને ખાનગી કે જાહેર ક્ષેત્રના ઔધોગગક/ સેવાકીય એકમો
ખાતેની On Job Training સવુ વધાનો મહત્તમ લાભ આપી તેમને

કૌશલ્ય કુ શળ બનાવવા.
 જુદા જુદા વ્યવસાયોમાં ઔધોગગક/ સેવાકીય એકમોના સહકારથી
સૈધધાંવતક તેમજ પ્રાયોગગક તાલીમ આપી ઉધોગ/ સેવાકીય અકમો
માટે ન ંુ કુ શળ માનવબળ ઉભ ુ કરવ ંુ

તાલીમન ંુ માળખ:ંુ -

એપ્રેન્ટીસશીપ તાલીમ યોજના અંતગષત એપ્રેન્ટીસોને: (૧) બેણિક તાલીમ અને (૨) ઓન જોબ તાલીમ લેવાની રહે છે .

બેગિક તાલીમ
તાલીમ

બેણિક તાલીમની જરૂરરયાત અને
સમયગાળો

આઇ.ટી.આઇ./એન્ીવનયરીંગ કે

મુરકત છે

ટેકનોલોીમાં ડીપ્લોમા/ ડીગ્રી ધરાવનારને
Pradhan Mantri Kaushalya Vikas Yojana
(PMKVY)/Modular Employability

ને તેઓના સંલગ્ન ટ્રેડમાં બેગિક
તાલીમ લેવાની આવશ્યકતા

Scheme (MES) પાસથયેલ ઉમેદવારો

રહેતી નથી

અન્ય ઉમેદવારો માટે સમયગાળાના:
1. ૦૧ વર્ષના તાલીમી

1. ૦૩ મરહના

2. ૦૨ વર્ષના તાલીમી

2. ૦૬ મરહનાનો

જે તે વ્યવસાયની બેગિક તાલીમ દરમ્યાન જરૂરી સાધન સામગ્રી/હાથ ઓજારો
તેમજ મશીનરીના ઉપયોગને લગતી પાયાની તાલીમ આપવામાં આવે છે .
સેવાકીય ટ્રેડ માટે જે તે ટ્રેડન ંુ પ્રારં ગભક જ્ઞાન આપવામાં આવે છે .

ઓન જોબ (શોપ ફ્લોર) તાલીમ
બેગિક તાલીમ પ ૂર્ષ કયાષ બાદ એપ્રેન્ટીસોએ જે તે એકમ ખાતે શોપ ફલોર એટલે
કે પ્રેકટીકલ તાલીમ મેળવવાની રહે છે .

Earn while you learn | No Tuition fees | Career & Education Progression | Fast Track to Secured Career Path|
Wide Ranges of Sectors

પ્રવેશ સત્ર (ભરતીસત્ર અને સમયગાળો):-

 એકમ ખાતે એપ્રેન્ટીસની ભરતી - સમગ્ર વષષ દરમ્યાન થાય છે
 સમયગાળો - ૦૬ માસથી ૦૨ વષષ સુધીનો ટ્રેડ મુજબ અલગ અલગ હોય છે

ભરતીમાં અનામત

 ભારત સરકારે ગુજરાત રાજય માટે અનુ. જાનત માટે ૭ ટકા, અનુ. જન જાનત માટે ૧૪ ટકા અને અન્ય
પછાત વગષ માટે ૨૭ ટકા નુ ાં પ્રમાિ નકકી કરે લ ુાં છે .

પ્રવેશ પ્રક્રિયા:-

 એપ્રેન્ટીસશીપ તાલીમમાાં જોડાવવા માટે પોટષ લ www.apprenticeship.gov.in પર રજીસ્ટ્રેશન કરવાનુ ાં
રહે છે . જે માટે E-mail એકાઉન્ટ જરૂરી છે .
 આઇ.ટી.આઇ. ખાતે ઓફ-લાઇન રજીસ્ટ્રેશન કરવાની વ્યવસ્થા ઉપલબ્ધ

એપ્રેન્ટીસને મળવા પાત્ર વ ૃવત્તકા (સ્ટાઇપેન્ડ):


એપ્રેન્ટીસ પાસેથી કોઇ પિ પ્રકારની તાલીમી ફી લેવામાં આવતી નથી.

ુ બ નીચે મુજબની લધુત્તમ
તાલીમની સાથો સાથ એપ્રેન્ટીસો ને એકમ ધ્વારા હાલના પ્રવતષમાન વનયમો મજ
વ ૃનત્તકા (સ્ટાઇપેન્ડ) તરીકે આપવમાાં આવે છે . અધષ કુશળ કારીગરોને આપવામાાં આવતા લધુત્તમ વેતન
દરના: - પ્રથમ વર્ષ - ૭૦ ટકા; બીજુ વર્ષ - ૮૦ ટકા અને ત ૃતીય વર્ષ - ૯૦ ટકા



આમ છતા એકમ સ્વેચ્છાએ ઉપરોકત રકમ કરતા પિ વધુ રકમની વ ૃનત્તકા (સ્ટાઇપેન્ડ) આપી શકે છે .

પક્રરક્ષા પ્રમાર્પત્ર :

તાલીમનો નનયત સમય પ ૂિષ થયા બાદ વ્યવસાયીક ધાંધાની તાલીમ માટેની રાષ્ટ્ટ્રીય કાઉન્સીલ તરફથી
વષષમાાં બે વાર એનપ્રલ અને ઓકટોબર અંનતત અણખલ ભારતીય વ્યવસાય કસોટી યોજાવામાાં આવે છે .

 સફળ થયેલા એપ્રેન્ટીસોને જે તે વ્યવસાયનુાં રાષ્ટ્ટ્રીય પ્રમાિપત્ર આપવામાાં આવે છે . આ પ્રમાિપત્ર ભારત
સરકારના સાહસો જેવા કે રે લ્વે, ઓ.એન.જી.સી.નવગેરેમાાં કાયમી સેવા માટે પિ માન્ય છે .

એપ્રેન્ટીસ ભરતી મેળા


આવશ્યક દસ્તાવેજો

રાજયની તમામ આઇ.ટી.આઇ. ખાતે તા. ૧ લી
એનપ્રલ ૨૦૧૮ થી તા. ૧૫ મી એનપ્રલ ૨૦૧૮ સુધી
સવારે ૯ કલાક થી સાાંજે ૫ કલાક સુધી
ભરતીમેળાનુ ાં આયોજન કરવામાાં આવેલ છે . ઇચ્ુક
ઉમેદવારોએ નીચે મુજબના દસ્તાવેજોની અસલ
તેમજ ૧ સેટમાાં િેરોક્ષ નકલ સાથે રૂબરૂ આવવુ.ાં






શૈક્ષણિક લાયકાતના પ્રમાિ પત્રોની નકલ
શાળા છોડયાના પ્રમાિ પત્રની નકલ
આધાર કાડષ ની નકલ

પાસપોટષ સાઇિ નો ફોટો

નોંધ:-૧૮ વર્ષથી નીચેના ઉમેદવારોએ પોતાના વાલીને સાથે લાવવા

:: સંપકષ ::
 કોઇપિ ઉમેદવારો કે જેઓ એપ્રેન્ટીસ તરીકે જોડાવા ઇચ્છતા હોય, તેઓએ નજીકની આઇ.ટી.આઇ. / જીલ્લા રોજગાર
કચેરીનો સાંપકષ કરી જરૂરી માગષદશષન મેળવી શકે છે .

 વધારે માહીતી માટે સાંપકષ કરો :- કોલ સેન્ટરનો નાંબર ૧૮૦૦-૨૫૮-૫૫૮૮
 તેમજ વેબ સાઇટ – 1. www.employment.gujarat.gov.in | 2. www.apprenticeship.gov.in

