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 મખુ્યમતં્રી એપે્રન્ટીસશીપ યોજના: 

મખુ્ય ઉદે્દશ્ય: 

 રાજયમાાં આવેલ વવવવધ સાંસ્થાઓ/એકમોના વવવવધ વ્યવસાયોમાાં સાંસ્થાઓ/એકમોની માાંગ 

અનસુાર યવુાનોને તાલલમ આપી કૌશલ્ય કુશળ બનાવી રોજગારીની તકોમાાં વધારો. 

યોજનાની અમલવારી: 

 એપ્રને્ટીસ અવધવનયમ (સધુારા) ૨૦૧૪ અને એપ્રને્ટીસ અવધવનયમ (સધુારા) ૨૦૧૫ સાથે એપ્રને્ટીસ 

તાલલમ યોજનાના વ્યાપન ેવવસ્તારવા અને સન ૨૦૨૦ સધુીમાાં ૫૦ લાખ એપ્રને્ટીસની ભરતી 

કરવાના લક્ષયાાંક સાથે નશેનલ એપ્રને્ટીસશીપ પ્રમોશન સ્કીમ (NAPS) શરૂ કરવામાાં આવી છે. 

 ભારત સરકારશ્રી ના તારીખ ૧૯/૦૮/૨૦૧૬ ના નોટીફીકેશન મજુબ અમલ શરૂ. 

 એપ્રને્ટીસ અવધવનયમની જોગવાઇ મજુબ 40 કે તેથી વધ ુમાનવબળ (Regular + Contractual) 

ધરાવતી સાંસ્થાઓએ કુલ માનવબળની સાંખ્યાના ૨.૫ થી ૧૦% ની મયાાદામાાં એપ્રને્ટીસ ભરતી 
કરવી ફરજજયાત છે. 

 તે અનસુાર રાજ્યમાાં છેલ્લા ૩ વર્ામાાં ઉવતર્ા થયેલ સ્નાતક, ડિપ્લોમા તેમજ ડિપ્લોમાથી નીચેની 

પદવી ધરાવનાર ઉમેદવારોને એપ્રને્ટીસશીપ યોજના હઠેળ આવરી લઇ પ્રત્યકેને લઘતુમ રુવપયા 
૬૦૦૦/- નુાં સ્ટાઇપન્િ મળવાપાત્ર છે. 

ઉમેદવારની લાયકાત: 

 વય મયાાદા (સ્ત્રી/પરુુષ): ૧૪ વર્ાથી ઉપર. 

 જોખમી પ્રકારના ઉદ્યોગો: ઓછામાાં ઓછી ઉમર ૧૮ વષા. 

ઉમેદવારની શૈક્ષણિક લાયકાત: 

 ધોરર્ 8 ઉવિર્ાથી સ્નાતક કક્ષા સધુીના કોઇપર્ ઉમેદવાર. 

 વર્ા ૨૦૧૪-૧૫, ૨૦૧૫-૧૬, ૨૦૧૬-૧૭ માાં સરકારમાન્ય અભ્યાસક્ર્મમાાં ઉવિર્ા થનાર ઉમેદવાર.  
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એપે્રન્ટીસ ભરતી માટેની શરતો (સસં્થાઓ/એકમો માટે): 

 Regular + Contractual માનવબળ: ૧ - ૬            : ભરતી ન કરી શકે (Can’t Enroll)  

 Regular + Contractual માનવબળ: ૭ - ૩૯          : ભરતી કરી શકે (Can Enroll) 

                                                       : કુલ માનવબળના ૨.૫ થી ૧૦% 

 Regular + Contractual માનવબળ: ૪૦ કે તેથી વધ ુ : ભરતી ફરજીયાત (Mandatory) 

                                                       : કુલ માનવબળના ૨.૫ થી ૧૦% 

એપે્રન્ટીસ તરીકે ભરતી થવા માટેની શરતો (ઉમેદવારો માટે): 

 એપ્રને્ટીસ તરીકે તાલલમ લીધેલ ન હોવી જોઇએ. 

 કામ કરવાનો અનભુવ ૧ વર્ાથી વધ ુન હોવો જોઇએ. 

 લાયકાતની પરીક્ષા પાસ કયાા બાદનો સમયગાળો ૩ વર્ા થી ઓછો હોવો જોઇએ. 

 

સસં્થાઓ/એકમો માટે ફરજીયાત નોંધિી:
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ખાસ નોંધ (સસં્થાઓ/એકમો માટે): 

 દરેક સસં્થાઓ/એકમો એ ઉપર સચુવેલ પોટાલ પર નોંધર્ી કરાવ્યા બાદ 

http://matsgujarat.org પર નોંધર્ી કરાવવી ફરજીયાત છે. 

 

ઉમેદવારો માટે ફરજીયાત નોંધિી: 

 

ખાસ નોંધ (ઉમેદવારો માટે): 

 દરેક ઉમેદવારોએ ઉપર સચુવેલ પોટાલ પર નોંધર્ી કરાવ્યા બાદ http://matsgujarat.org 

પર નોંધર્ી કરાવવી ફરજીયાત છે. 
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આવશ્યક દસ્તાવેજો (સસં્થાઓ/એકમો માટે): 

 Certificate of Incorporation 

 PAN/TAN Number 

 Immediate past assessment year income tax return 

 Total manpower details 

 Details on internal complaint committee on sexual harassment of women at work 

place 

 Structured training module for a year 

 Brief profile about the establishment (type: PDF, size: less than 1MB) 

 Mobile number (OTP will be sent to this number) 

આવશ્યક દસ્તાવેજો (ઉમેદવારો માટે): 

 Aadhaar Card 

 Valid Personal Email Id 

 Mobile number (will be required to send/verify OTP) 

 Passport size photograph (Format: JPEG, Size: Less than 200kb) 

 Bank account details: Bank Name, IFSC Code, Account Number, Branch 

 Qualifying Degree / Provisional Certificate (Format: PDF, Size: Less than 1mb) 

નોંધ: 

 એપ્રને્ટીસ એ કોઇ કમાચારી નથી, તાલલમાથી છે. 

 કોઇપર્ પ્રકારની કાયદાકીય જવાબદારી નથી. 

 સમય મયાાદા: ૧ વર્ા 

 રોજગારી સર્જવામાાં, માનવબળને તાલીમ આપવામાાં સહયોગ આપવો. 

 એપ્રને્ટીસ, સાંસ્થા, સરકાર માટે Win-Win Situation. 

 માન્ય ટે્રિનુાં લલસ્ટ સાથે જોિલે છે. 



પત્રક A 

College/Institute Name: _____________________________________________________________ 

College Code: _____________________________________________________________________ 

Contact Person: ___________________________________________________________________ 

Designation: ______________________________________________________________________ 

Email Id: _________________________________________________________________________ 

WhatsApp Number: ________________________________________________________________ 

Total Number of Employees (Regular + Contractual):______________________________________ 

Total Number of Apprentice Required in Your Organization: ________________________________ 

Establishment Registration Number given by Apprenticeship Website: ________________________ 

Registration Number given by MATS Website: ___________________________________________ 

 

(Note: All details are mandatory) 

 



પત્રક B 

Institute Name: 

Institute Contact Number: 

Establishment Number: 

 

 

ક્રમ એપ્રેન્ટીસ નો પ્રકાર 

(લેબ આસસસ્ટન્ટ, ડેટા 

એટંર ી ઓપરટેર, 

આસસસ્ટંટ, સસક્યુસરટી 

ગાડડ વગેર)ે 

ભરતી થયેલ 

એપ્રેન્ટીસ નુ 

નામ 

ભરતી થયેલ 

એપ્રેન્ટીસ નો 

મોબાઇલ નંબર 

ભરતી થયેલ 

એપ્રેન્ટીસ નો 

નોધંણી નબંર 

ભરતી થયેલ 

એપ્રેન્ટીસ ની 

લાયકાત 

૧      

૨      

૩      

***      

***      

 

કુલ       

 

 

(*** જ ેતે સંસ્થા ની એપ્રને્ટીસ ભરવાની થતી સંખ્યા મજુ્બ) 



પત્રક C 

છછલલ્લા ૩ વરર્ષનલ્લા જછ તછ સસંસ્થલ્લાનલ્લા ઉમછદવલ્લારરોનની નનોંધણનીનની મલ્લાહહિતની

Institute Name:

Institute Contact Number:

Establishment Number:

ક્ર્મ ઉમછદવલ્લારનનસં

નલ્લામ

apprenticeship.

gov.in પરથની

મછળવછલ નનોંધણની નસંબર

matsgujar

at.org પરથની

મછળવછલ

નનોંધણની નસંબર

મછળવછલ

હડિગની

હડિગની નનસં

વરર્ષ

૧
૨
૩

***

(*** જછ તછ સસંસ્થલ્લા નની એપછન્ટનીસ ભરવલ્લાનની થતની સસંખ્યલ્લા મનજબ)
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