ગુજરાત લાઇવલીહુડ પ્રમોશન કંપની લી.
એપ્રેન્ટીસ અંગેની જાહે રાત
ધી એપ્રેન્ટીસ એ એ ટ – ૧૯૬૧ હે ઠળ ગુજરાત લાઇવલીહુડ પ્રમોશન ં પનીમાં નીચે જણાવેલ
જુ દાં જુ દાં ટરે ડોમાં નનયત લાય ાત ધરાવતાં ઉમેદવારો પસ એંદ રવા નનયત અરજીપત્રકમાં જાહે રાત
પ્રનસ એધ્ધ થયાને ૧૦ દદવસ એમાં નીચે જ્ણાવેલ ોષ્ટ માં જે-તે એપ્રેન્ટીસ એની જગ્યા સ એામે દશાાવેલ
અરજી સ્વી ારવાના સ્થળ પર અરજી જમા રાવવા જણાવવામાં આવે છે .
એપ્રેન્ટીસ ટરે ડનું
ક્રમ
સંખ્યા
શૈક્ષણિક લાયકાત
અરજી સ્વીકારવાનું સ્થળ
નામ
ોમ્્યુટર ઓપરે ટર
આઇ.ટી.આઇ. COPA
સ એંબંનધત જીલ્લાની જીલ્લા ્ામ
૧
એન્ડ પ્રો્ામગગ
૨૩૯ ટરે ડ પાસ એ અને તેથી વધુ
નવ ાસ એ એજ્ન્સ એી
આસ એીસ્ટન્ટ
અભ્યાસ એ ધરાવતા
ગુજરાત લાઇવલીહુડ પ્રમોશન
૨
એ ાઉન્ટન્ટ
૨
સ્નાત ે તેથી વધુ
ં પની, બ્લો : ૧૮/૩,
આસ એીસ્ટન્ટ
અભ્યાસ એ ધરાવતા
ઉધ્યોગ ભવન, સ એેકટર-૧૧,
૩
૨
એચ.આર.
ગાંધીનગર
આ એપ્રેન્ટીસ એ ટરે ડની જાહે રાત અન્વયે અરજી રતાં પહે લાં નવગતવાર જાહે રાતની સ એામાન્ય
સ એુચનાઓ અને અરજી રવાની રીત અંગેની નીચે મુજબની સ એામાન્ય સ એુચનાઓ જોવા નવનંતી.
ત્યારબાદ જ ઉમેદવારે અરજી રવાની રહે શે.

અરજદાર માટે સામાન્ય સુનના
(૧) એપ્રેન્ટીસ એ

તરી ે

અરજી

:રતા

પહે લા સ એૌ પ્રથમ દરે
ઉમેદવારે
https://apprenticeshipindia.org અને http://www.apprenticeship.gov.in/
પોટા લ ઉપર એપ્રેન્ટીસ એ તરી ે રજીસ્ટરે શન રાવી જનરે ટ થયેલ રજીસ્ટરે શન નંબર અરજી
પત્ર માં ફરનજયાત દશાાવવાનો રહે શે.
(૩) https://apprenticeshipindia.org અને http://www.apprenticeship.gov.in/
પોટા લ ઉપરથી એપ્રેન્ટીસ એ પ્રોફાઇલની નપ્રન્ટ લઇને અરજી ફોમા સ એાથે અચક જોડવાની રહે શે.
(૪) દરે ઉમેદવારે ગુજરાત લાઇવલીહુડ પ્રમોશન ં પની લી. ની વેબસ એાઇટ પરથી અરજી
પત્ર ડાઉનલોડ રી તેની A4 સ એાઇઝ પેપર પર નપ્રન્ટ રીને પાસ એપોટા સ એાઇઝ ફોટો તથા
જરૂરી આધાર પુરાવા/પ્રમાણપત્રોની સ્વ-પ્રમાનણત ન લો સ એામેલ રી અરજી સ્વી ારવાનાં
જે-તે નનયત થયેલ સ્થળ પર જાહે રાત પ્રનસ એધ્ધ થયાને ૧૦ દદવસ એમાં અરજી જમા રવાની
રહે શે.
(૫) જો ઉમેદવાર રારનામામાંથી એપ્રેન્ટીસ એશીપ માટે અન્ય ોઇ એ મ/ સ એંસ્થા સ એાથે
રારનામાંથી જોડાયેલ હશે તો ઉમેદવારની અરજી રદ થવા પાત્ર થશે.
(૬) સ એદર અરજી પત્ર નસ એવાયની અન્ય ફોમમેટટમાં મળેલ ઉમેદવારી અરજીઓ સ્વી ારવામાં
આવશે નહગ.
(૮) અગાઉ જે તે ટરે ડમાં એપ્રેન્ટીસ એશીપ રી ચુ ે લ ઉમેદવારે અરજી રવી નહગ.
(૯) એપ્રેન્ટીસ એને ધી એપ્રેન્ટીસ એ એ ટ – ૧૯૬૧ હે ઠળ સ્ટાઇપેન્ડ ચુ વવામાં આવશે.
(૧૦) ઉમેદવારની ઉંમર ૧૮ વર્ા રતા ઓછી હોવી જોઇએ નહગ.
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(૧૧) આ જાહે રાત ફ ત એપ્રેન્ટીસ એશીપ માટે છે , એપ્રેન્ટીસ એશીપનો જે તે ટરે ડનો નનયત સ એમયગાળો
પુણા થયેથી એપ્રેન્ટીસ એને તુરંત છુટા રવામાં આવશે.
(૧૨) આ જાહે રાત ોઇપણ ારણસ એર રદ રવાની ે તેમાં ફે રફાર રવાની આવશ્ય તા ઉભી થશે
તો તેમ રવાનો ગુજરાત લાઇવલીહુડ પ્રમોશન ં પની લી.ની એપોઇન્ટમેન્ટ ઓથોરીટીને
સ એંપકણા હ /અનધ ાર રહે શે અને આ માટે ોઇ ારણો આપવામાં આવશે નહગ.

અરજી પત્રક સાથે જરૂરી પ્રમાણિત પ્રમાિપત્રો સામેલ કરવા અંગેની અગત્યની
સુનના :(૧) ઉમેદવારે અરજીફોમા સ એાથે સ એુચનામાં જણાવ્યા મુજબના તમામ પ્રમાણપત્રોની સ્વ–
પ્રમાનણત ન લો ક્રમાનુસ એાર તથા એપ્રેન્ટીસ એ પ્રોફાઇલની નપ્રન્ટ અચુ જોડવાની રહે શ.ે
(૨) અરજીફોમા સ એાથે પાસ એપોટા સ એાઇઝ ફોટો તથા લાય ાતના પુરાવા સ એામેલ રવામાં આવેલ નહગ
હોય, જે તે ટરે ડ મુજબની લાય ાત ધરાવતા નહી હોય તેમજ એપ્રેન્ટીસ એ પ્રોફાઇલની નપ્રન્ટ
તથા ોઇપણ આધાર પુરાવા જોડવામાં આવેલ નહગ હોય તો ઉમેદવારની અરજી રદ રવામાં
આવશે.
(૩) અરજીફોમા નબડાણો સ એાથે નનધાાદરત તારીખે જમા થઇ ગયા બાદ, નહી જોડે લ ખુટતા
પ્રમાણપત્રો મો લવામાં આવશે તો તે સ્વી ારવા બાબતે ોઇપણ પત્રવ્યવહાર ે રજુ આત
નવચારણામાં લેવાશે નહગ.
(૪) અરજીફોમા તથા પ્રમાણપત્રોની ચ ાસ એણી દરમ્યાન ોઇ ઉમેદવાર એપ્રેન્ટીસ એ એ ટ તથા
જાહે રાતની જોગવાઇઓ મુજબ લાય ાત ધરાવતાં ન હોવાનું માલુમ પડશે અથવા જરૂરી
પ્રમાણપત્રો વગરની માલુમ પડશે તો તેમની ઉમેદવારી ોઇપણ તબક્કે રદ રવામાં આવશે.
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