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        ધી એ�ે�ટ	સ એ�ટ – ૧૯૬૧ હ�ઠળ નીચે જણાવેલ ��ડમા ં િનયત લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો પસદં કરવા 

િનયત અર)પ*કમા ં+હ�રાત �િસ,ધ થયાને તા.૦૩-૦૯-૨૦૨૨ 3ધુીમા ંવત5માન પ*મા ંજણાવેલ 6થળ 6થળ ઉપર 

અર) જમા કરાવવા જણાવવામા ંઆવે છે.  

   

9મ ��ડ 
��ડનો 

�કાર 
સ:ંયા લાયકાત સમયગાળો 6ટાઈપ�ેડ/માનદ વેતન 

૧ માઈ9ો ફાયના�સ એ�ે��	સ 

Optional 

Trade 

૫૦  

મા�ય સ6ંથાના ં

કોઈપણ 

KLેMએુટ 

૧ વષ5 ૯૦૦૦/- (�િત માસ) 

૨ લોન �ોસેિસRગ એ�ે��	સ 

Optional 

Trade 

૫૦  

મા�ય સ6ંથાના ં

કોઈપણ 

KLેMએુટ 

૧ વષ5 ૯૦૦૦/- (�િત માસ) 

 

આ એ�ે��	સ ��ડની +હ�રાત અ�વયે અર) કરતા ંપહ�લા િવગતવાર +હ�રાતની સામા�ય 3ચૂનાઓ અને અર) 

કરવાની ર	ત Uગનેી માહં	તી નીચે Vજુબ જોવી Xયારબાદ જ ઉમેદવાર� અર) કરવાની રહ�શે.  

��&к���� ��(� ����)* + ,-��..  
(૧)  સૌ �થમ https://apprenticeshipindia.org  ઉપર જઈ ઓનલાઇન ર)6��શન કર	  તમાaંુ ફોમ5 સbણૂ5 

ભરdુ.ં  

(૨)  Xયારબાદ Apprenticeship Opportunities મા ંજઈ Search By Establishment Name મા ંજઈ urban 

Community Devlopment Department type કર	 search કરdુ ં Xયારબાદ બાqુ મા ંTrade show થશે 

sમા ંs ��ડમા ંApply કરdુ ંહોઈ તે Apply બટન પર ફર)યાત �લીક કરdુ.ં  

    (૩)   Xયારબાદ ઓનલાઇન ર)6��શન કર�લ ફોમ5ની �ોફાઈલ િ��ટ અને આ સાથે આપેલ અર) પ*કમા ં

એ�ે��	સ   ર)6��શન નબંર ફર)યાત લખવો અને અર) ફોમ5 6વહ6તે ભયા5 બાદ તેમા ંજણાવેલ જuર	 

આધાર bરુાવાઓની �માણીત નકલો સામેલ કર	 અર) +હ�રાત મા ંજણાવેલ 6થળ ઉપર +હ�રાતમા ં

આપેલ તાર	ખ 3ધુીમા ંઅર) જમા કરાવવાની રહ�શે.  

 (૪)  જો કોઈ ઉમેદવાર એ�ે��	સશીપ માટ� અ�ય કોઈ એકમ/સ6ંથા સાથે કરારથી જોડાયેલ હશે તો 

તેઉમેદવારની  અર) રદ થવા પા* થશે.  

(૫)   સદર અર)પ*ક િસવાયની અ�ય ફોમwટમા ંમળેલ અર)ઓ 6વીકારવામા ંઆવશે નહ	 અને રદબાતલ  

ગણાશે. 

 (૬)   ઉમેદવારની ઉમર ૧૮ વષ5થી ઓછ	 હોવી જોઈએ નહ	.  

 

 



 

 

  (૭)   માક5શીટ zડKી સટ{zફક�ટ મા ંKેડ દશા5વેલ હોય તો તે|ુ ં સમક} ટકામા ંમા�ય Mિુનવસ~ટ	| ુ ં ક�વઝ5ન 

કો�ટક રqુ કરવા|ુ ંરહ�શે.  

  (૮)   એ�ે��	સને ધી એ�ે��	સશીપ એ�ટ-૧૯૬૧ હ�ઠળ 6ટાઈપે�ડ �કૂવવામા ંઆવશે.તેમજ લા� ુપડતા ��ડ 

Vજુબ ના તાલીમાથ~ઓ �માણપ*ને લાયક રહ�શે.  

  (૯)    ઉમેદવારો એ ફોમ5મા ંપોતાનો મોબાઈલ નબંર લખવો અિનવાય5 છે,s ઉપર ભિવ�યમા ંભરતી Uગે સદં�શ 

આપી શકાય.આપેલ નબંર ખોટો અથવા બધં હશે તો તેની કોઈ જવાબદાર	 અ.�M.ુકોની રહ�શે નહ	.     

 (૧૦)  એ�ે��	સને ધી એ�ે��	સશીપ એ�ટ-૧૯૬૧ હ�ઠળ 6ટાઈપે�ડ �કૂવવામા ંઆવશે.તેમજ લા� ુપડતા ��ડ 

Vજુબ ના તાલીમાથ~ઓ �માણપ*ને લાયક રહ�શે.  

 (૧૧)   આ +હ�રાત ફ�ત એ�ે��	સશીપ માટ� છે. એ�ે��	સશીપ નો તાલીમ સમયગાળો bણૂ5 થયેથી એ�ે��	સને 

�તુ5 જ  �ટા કરવામા ંઆવશે.  

  (૧૨)  આ +હ�રાત કોઈપણ કારણસર રદ કરવાની ક� તેમા ં ફ�રફાર કરવાની આવ�યકતા ઊભી થશે તો તેમ 

કરવાનો �Mિુન. કિમશનર�ી ને સbણૂ5 હ�/અિધકાર રહ�શે અને આ માટ� કોઈ કારણો આપવામા ંઆવશે 

નહ	.   
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