ુ યમાંિી એપ્રેન્ટીસિીપ યોજન ” અંતગગત ફ ળિિ મ ાં
ઉચ્ચ અને ત ત્રાં િકી ત્રિક્ષણ ત્રિભ ગને “મખ્
આિેલ એપ્રેન્ટીસ ભરતીન લક્ષય ક
ાં ને ચરરત ર્ગ કરિ અંગે મ ગગદિગક સ ૂચનો

એપ્રેન્ટીસશીપ તાલીમ યોજનાનો મુખ્ય ઉદે શ રાજ્યમાાં આવેલ વવવવધ એકમોના વવવવધ
વ્યવસાયો માાં એકમોની માાંગ અનુસાર યુવાનોને તાલીમ આપી રોજગારીની તકોમાાં વધારો
કરવાનો તથા ઔદ્યોગગક એકમોમાાં ગુણવત્તાસભર ઉત્પાદનનુ ાં પ્રમાણ વધારવા માટે કુશળ
કારીગરો પુરા પાડવા અને તેન ુ ાં વનયમન કરવાનો છે . આ યોજનાની અમલવારી એપ્રેન્ટીસ
અવધવનયમ-૧૯૬૧ હેઠળ કરાવવામાાં આવી રહેલ છે .
ભારત સરકાર દ્વારા એપ્રેન્ટીસ અવધવનયમ (સુધારા)-૨૦૧૪ અને એપ્રેન્ટીસશીપ વનયમો
(સુધારા)-૨૦૧૫ ની સાથે સાથે એપ્રેન્ટીસશીપ તાલીમ યોજનાના વ્યાપને વવસ્તારવા અને
સન-૨૦૨૦ સુધીમાાં ૫૦ લાખ એપ્રેન્ટીસની ભરતી કરવાના લક્ષયાાંક સાથે “National
Apprenticeship Promotion Scheme (NAPS)” શરૂ કરવામાાં આવી જેનો અમલ ભારત
સરકારના તા.૧૯-૦૮-૨૦૧૬ ના નોટીફિકેશન મુજબ કરવામાાં આવી રહેલ છે .
રાજયમાાં એપ્રેન્ટીસશીપ તાલીમ યોજનાના વ્યાપને વવસ્તારવા માટે ૦૧ લાખ એપ્રેન્ટીસોની
ભરતીના લક્ષયાાંક સાથેની “મુખ્યમાંત્રી એપ્રેન્ટીસશીપ યોજના” શ્રમ અને રોજગાર વવભાગના
ઠરાવ ક્રમાાંક: તલમ/૧૨/૨૦૧૮/ ૬૧૯૬૦/આર-૨, તા.૦૬-૦૪-૨૦૧૮થી શરુ કરવામાાં
આવેલ છે . ૦૧ લાખ એપ્રેન્ટીસોની ભરતીના લક્ષયાાંકને રાજયના જુદા-જુદા વવભાગોની
સહયોગલક્ષી કામગીરીથી ચફરતાથથ કરવાનો રહે છે . જે અંગે મહત્તમ લક્ષયાાંક વસધ્ધધ અથે ઉચ્ચ
અને તાાંવત્રકી વશક્ષણ વવભાગનો સહયોગ અવનવાયથ છે . જે બાબત તા. ૦૪/૦૪/૨૦૧૮ ના રોજ
યોજાયેલ કવમટી ઓિ સેક્રેટરીઝની બેઠક તેમજ આજ તારીખે સાાંજના ૫:૦૦ કલાકે માન.
મુખ્યમાંત્રીશ્રી સમક્ષ કરાયેલ પ્રેઝન્ટે શન દરમ્યાન નક્કી કરાયેલ છે .
માન. અવધક મુખ્ય સગચવશ્રી, શ્રમ અને રોજગાર ના તા.૦૫/૦૩/૨૦૧૮ ના પત્રક્રમાાંક:
ACS/LED/2018 /09 થી જણાવ્યા અનુસાર આપના વવભાગ/ખાતા/તાબાની મુખ્ય કચેરીના
કાયથક્ષેત્રમાાં એપ્રેન્ટીસશીપ તાલીમ યોજનાના પ્રચાર, અમલીકરણ અને િાળવવામાાં આવેલ
એપ્રેન્ટીસ ભરતીના લક્ષયાાંક વસધધીની કામગીરીની દે ખરે ખ અથે “Single Point Contact
Person” તરીકે જવાબદાર યોગ્ય અવધકારીશ્રીની નોડલ ઓફિસર તરીકે વનયુક્તત કરવાની થતી
હતી. શ્રમ અને રોજગાર વવભાગની કચેરીના નોડલ ઓિીસર શ્રીમતી આશાબેન પી. પટે લ,
આચાયથ વગથ-૧, ઔદ્યોગગક તાલીમ સાંસ્થા, કુબેરનગર (મો. ૯૬૬૨૫૩૦૩૭૪)ને આપના
વવભાગના વનયુતત થયેલ નોડલ ઓિીસર સાથે પરામશથમાાં રહીને પફરણામલક્ષી કામગીરીનુ
આયોજન અને અમલીકરણ કરવાનુ ાં રહે છે . આપના દ્વારા વનયુતત કરાયેલ નોડલ ઓફિસરશ્રીની
વવગત સામેલ પિક-૧ મુજબ આપવા વવનાંતી છે .

આપના તાબા હેઠળના ખાતાના વડાની કચેરીઓ દ્વારા તેઓના વનયાંત્રણ હેઠળની કચેરી/
અવધકારીશ્રીઓને માન. મુખ્યમાંત્રીશ્રી એપ્રેન્ટીસશીપ યોજના તેમજ એપ્રેન્ટીસ ભરતી સાંબવાં ધત
કરવાની થતી કામગીરી અંગે સુમાફહતગાર કરવા તેઓ દ્વારા કરવાનો થતો પફરપત્રનો નમ ૂનો
આ સાથે સામેલ છે .
એપ્રેન્ટીસ

અવધવનયમ

૧૯૬૧

અને

એપ્રેન્ટીસશીપ

તાલીમ

યોજના

વવશેની

સાંપ ૂણથ

જાણકારી/માફહતી આ સાથે સામેલ છે .
આપના વવભાગના કાયથક્ષેત્ર હેઠળ જો જાહેર સાહસો/ બોડથ / કોપોરે શન/ વનગમ/ સાંસ્થાઓ
કાયથરત હોય તો તેના માંજૂર માનવબળ (કરાર આધાફરત સફહત)ના ૧૦% ની મયાથદામાાં જે તે
વ્યવસાયોમાાં એપ્રેન્ટીસ ભરતી કરાવવા જરૂરી સ ૂચના પાઠવવી.
વનયામક રોજગાર અને તાલીમની કચેરીના તાબા હેઠળની અમદાવાદ, વડોદરા, રાજકોટ અને
સુરત વવભાગોની પ્રાદે વશક કચેરી હેઠળ જીલ્લા કક્ષાની કચેરીના અવધકારી/કમથચારીઓની
ટીમની રચના કરવામાાં આવેલ છે . જેની યાદી પિક-૨ અનુસાર આ સાથે સામેલ છે . આ
ટીમની સાથે આપના તાબા હેઠળના ખાતાના વડાની કચેરીના યોગ્ય અવધકારીગણને
નાયબ/મદદનીશ એપ્રેન્ટીસ એડવાઇઝર તરીકે અવધકૃત કરવા. જીલ્લાવાર આપની કચેરીના
યોગ્ય અવધકારી/કમથચારીની વવગતો પિક-૨ ની સોફ્ટ કોપીમાાં આપવા વવનાંતી છે . આ પ્રકારે
રચાયેલ આપના વવભાગની ટીમે પોતાની ફિલ્ડ વવઝીટની વવગતો આ સાથે સામેલ નમ ૂનારૂપ
પફરપત્રમાાં એટેચ કરે લ Statement – I &II માાં ભરી વનયામક, રોજગાર અને તાલીમના પોટથ લ
પર વનયમીત ધોરણે ઓનલાઇન એન્રી કરવાની રહેશે. સાથોસાથ, જે તે એકમની મુલાકાત
ે રીપત્ર એકમ પાસેથી મેળવી લેવાનો રહેશે.
સમયે વવઝીટીંગ ઓિીસરે આ સાથે સામેલ બાાંહધ
ે રી એકવત્રત કરી વનયામક, રોજગાર અને તાલીમના સાંલગ્ન જજલ્લાનાાં
આ પ્રકારે મેળવેલ બાાંહધ
Ex-Officio અવધકારીને સુપ્રત કરવાની રહેશે.
આપના વવભાગ દ્વારા અવધકૃત કરાયેલ નાયબ/મદદનીશ એપ્રેન્ટીસ એડવાઇઝરશ્રીઓ એ
વનયામક, રોજગાર અને તાલીમની કચેરીના અવધકૃત અવધકારીગણના સાંકલનમાાં રહી આપના
વવભાગને િાળવવામાાં આવેલ એપ્રેન્ટીસ ભરતીના લક્ષયાાંકને આપના તાબા હેઠળની ખાતાના
વડાની કચેરીના માધયમથી ચફરતાથથ કરવા બાબતે નીચે મુજબના સુચનો છે .
A) વશક્ષણ વવભાગ
1.

ભારત સરકારના માનવ સાંસાધન માંત્રાલય દ્રારા અમલીકૃત “નેશનલ એપ્રેન્ટીસ
રે ઇનીંગ સ્સ્કમ” (NATS) અંતગથત એધ્ન્જવનયરીંગ અને ટે કનોલોજી ગ્રેજ્યુએટ/ફડપ્લોમા
પાસ વવદ્યાથીઓ માટે એપેન્ટીસ યોજનાનો અમલ થઇ રહેલ છે . આ યોજનાની
અમલવારી માટે વશક્ષણ વવભાગે બોર્ગ ઓફ એપ્રેન્ટીસિીપ ટ્રે ત્રનિંગ,િેસ્ટનગ રીજીયનની
મબ
ાંુ ઇ સ્સ્ર્ત કચેરી સાથે સાંકલન કરી ઉપલબ્ધ માનવબળની સાપેક્ષે એપ્રેન્ટીસ
અવધવનયમ-૧૯૬૧ હેઠળ એકમ તરીકેની નોંધણી ભારત સરકારના પોટથ લ પર છે કે
કેમ, તે અંગેની ખાતરી કરી અગાઉથી નોંધાયેલ એકમો ખાતે વનયમોનુસાર ભરતી

કરવાપાત્ર એપ્રેન્ટીસોની ભરતી કરવાની કામગીરી કરવી. પોટથ લ પર નોંધણી ન હોય
તો ભારત સરકારના પોટથ લ પર નોંધણી કરાવવી. અગાઉથી નોંધાયેલ એકમો અને
નવા નોંધાયેલ એકમો ની નોંધણી વનયામક, રોજગાર અને તાલીમના આ યોજના
માટેના પોટથ લ પર પણ નોંધણી ગબનચુક કરાવવી. મોટી સાંખ્યામાાં ગ્રેજ્યુએટ અને
ટે કનીશીયન એપ્રેન્ટીસની માન્ય ૧૬૩ વ્યવસાયોમાાં ભરતી કરાવવી.
2.

રાજ્યમાાં કાયથરત ખાનગી યુવનવવસિટીઓ, તેમજ સ્વવનભથર આટથ સ, કોમસથ, સાયન્સ,
એન્જીનીયરીંગ કોલેજ અને પોલીટે કવનક ખાતે “એપ્રેન્ટીસશીપ હેલ્પ ડેસ્ક” નુ આયોજન
કરી શકાય.

3.

એપ્રેન્ટીસ અવધવનયમ -૧૯૬૧ અંતગથત રેડ એપ્રેન્ટીસ કેટેગરી માટે ના માન્ય ૭૬
Optional રે ડ માાં B.A./ B.Com/ BBA / LLB તેમજ અન્ય Non Engineering
Graduates તેમજ ધો. ૧૦,૧૨ પાસ ઉમેદવારોને એપ્રેન્ટીસ તરીકે જોડવા જરુરી
કાયથવાહી કરી શકાય.

4.

એપ્રેન્ટીસશીપ તાલીમ યોજના અંતગથત ભારત સરકાર તેમજ રાજય સરકાર દ્વારા
એપ્રેન્ટીસની ભરતી બાબતે આપવામાાં આવતા પ્રોત્સાહન અંગે જાણકારી મળી રહે
ુ ી યુવનવવસિટીઓ, સરકારી તેમજ સ્વવનભથર
તેમજ યોજનાનો પ્રચાર પ્રસાર થાય તે હેતથ
આટથ સ,

કોમસથ,

સાયન્સ,

એન્જીનીયરીંગ

કોલેજ

અને

પોલીટે કવનક

ખાતે

વકથ શોપ/સેવમનારનુ આયોજન સતત કરતા રહેવ.ુ ાં આવા કરે લ આયોજનની માફહતી
પિક -૪ અનુસાર આપવાની રહેશે.
5.

રાજ્યમાાં કાયથરત ખાનગી યુવનવવસિટીઓ, તેમજ સ્વવનભથર આટથ સ, કોમસથ, સાયન્સ,
એન્જીનીયરીંગ કોલેજ અને પોલીટે કવનક ખાતે એપ્રેન્ટીસ તેમજ એકમોને “એપ્રેન્ટીસ
ભરતી મેળા” ના માધયમથી જરૂરી પ્લેટિોમથ પ ૂરુાં પાડવુ.ાં દર માસે “એપ્રેન્ટીસ ભરતી
મેળા” નુ આયોજન કરી મહત્તમ એપ્રેન્ટીસોની ભરતી કરાવવી. આવા ભરતીમેળાના
એતશન પ્લાનની માફહતી પિક -૫ મુજબ આપવી અને થયેલ ભરતીમેળાની માફહતી
પિક -૬ મુજબ આપવી.

6.

લાગુ પડતા એકમો પાસેથી મેળવેલ ઉમેદવારોની વેકેન્સીની માફહતી Statement – I
&II મુજબ મેળવી ઓન-લાઇન એન્રી વનયામક, રોજગાર અને તાલીમના પોટથ લ પર
કરી જરૂરી ડેટાબેઝ વનભાવવાની કામગીરી કરવી.

7.

ભરતીમેળા કે અન્ય રીતે મળે લ એપ્રેન્ટીસ વાાંચ્ુ ઉમેદવારોના ડેટાબેઝનુ ાં પ ૃથ્થકરણ
કરી વવવવધ એકમો ખાતેથી મળે લ વેકેન્સીની સામે એપ્રેન્ટીસ ભરતી, કરારનામા તેમજ
એપ્રેન્ટીસ અવધવનયમ આનુસાાંગગક કામગીરી પ ૂણથ કરવી.

8.

ફ્રેશર (નોન આઇ.ટી.આઇ.) ઉમેદવારના ફકસ્સામાાં આપવાની થતી બેઝીક તાલીમ
માટેની વ્યવસ્થાનુ આયોજન કોલેજ કે યુવનવવસિટીના માધયમથી કરવુ.ાં તેમજ બેઝીક
તાલીમ કેન્દ્રની માફહવત આ સાથે સામેલ પિક-૭ મુજબ આપવી.

ુ રુ રૂપે ર્ ય તે મ ટે નીચે મજ
ુ બન ાંુ જરુરી સ રિત્ય સ મેલ છે .
યોજન ની અમલિ રી સચ
1) એપ્રેન્ટીસ અવધવનયમ – ૧૯૬૧ અને એપ્રેન્ટીસશીપ રૂલ્સ – ૧૯૯૨
2) ભારત સરકારની એપ્રેન્ટીસશીપ રે નીંગ સ્કીમની માફહવત પુક્સ્તકા
3) Brief Note on Apprentices Act - 1961
4) એકમ અને ઉમેદવારની પોટથ લ નોંધણીની માફહવત પુક્સ્તકા અને વવડીયો ગાઇડ
5) નેશનલ એપ્રેન્ટીસશીપ પ્રમોશન સ્કીમ ની ગાઇડલાઇન
6) નેશનલ એપ્રેન્ટીસશીપ રે નીંગ સ્કીમ (N.A.T.S.)નુ ાં Brochure
7) બેઝીક રે નીંગ પ્રોવાઇડરની ગાઇડલાઇન
8) શ્રમ અને રોજગાર વવભાગનો તા. ૦૬/૦૪/૧૮નો ઠરાવ ક્રમાાંક : તલમ/૧૨/૨૦૧૮/
૬૧૯૬૦/આર-૨
9) આપના વવભાગના તાબા હેઠળના ખાતાના વડાની કચેરીઓને કરવાનો થતો પફરપત્રનો
મુસદ્દો અને પરત લેવાની થતી માફહવતના Statement – I & II
10) એપ્રેન્ટીસ અવધવનયમ -૧૯૬૧ અંતગથત આઇ.ટી.આઇ. પાસ કે નોન આઇ.ટી.આઇ.
ઉમેદવાર માટે રેડ એપ્રેન્ટીસ કેટેગરી માટે Designated તેમજ Optional રેડની યાદી
11) એપ્રેન્ટીસ અવધવનયમ -૧૯૬૧ અંતગથત ગ્રેજ્યુએટ/ ડીપ્લોમા એન્જીનીયર ઉમેદવાર
માટે ગ્રેજ્યુએટ/ ટે કનીશીયન એપ્રેન્ટીસ કેટેગરી માટે ના રેડની યાદી
12) એપ્રેન્ટીસશીપ ઉમેદવારને ભરતીમેળા સમયે આપવાનુાં Brochure
13) મોડલ કોન્રાતટ િોમથ
ે રીપત્ર
14) એકમ પાસેથી મેળવવાનો થતો બાાંહધ
15) વવભાગે કરવાનો થતો નમુનારુપ પફરપત્ર
વવભાગ દ્વારા વનયામક, રોજગાર અને તાલીમને આપવાની થતી માફહવતના પત્રકોની યાદી
Annexure -A પર સામેલ છે . એપ્રેન્ટીસ ભરતી માટે ખાતાના અવધકારીશ્રીઓ માટે યોજવાના
થતા

ઓરીએન્ટે શન પ્રોગ્રામનો એતશન પ્લાન બનાવી તેની જાણ પિક-3 માાં

રોજગાર અને તાલીમના નોડલ અવધકારીને આપવી.

વનયામક,

Annexure -A
ક્રમ

પત્રક

પત્રકની વવગત

નાંબર
૧

પત્રક-૧

પત્રક આપવાની
Frequency

આપના દ્વારા વનયુતત કરાયેલ નોડલ

એક વાર

ઓફિસરશ્રીની વવગત
૨

પત્રક-૨

આપના તાબા હેઠળના ખાતાના વડાની કચેરીના

એક વાર

યોગ્ય અવધકારીગણ કે જેને નાયબ/મદદનીશ
એપ્રેન્ટીસ એડવાઇઝર તરીકે અવધકૃત કરાયેલ
હોય તેની યાદી
3

પત્રક-૩

એપ્રેન્ટીસ ભરતી માટે ખાતાના અવધકારીશ્રીઓ

એક વાર

માટે યોજવાના થતા ઓરીએન્ટે શન પ્રોગ્રામનો
એતશન પ્લાન
૪

પત્રક-૪

એપ્રેન્ટીસ ભરતી માટે વવવવધ

દર પખવાફડયે

એસોસીએશન/ઇન્ડસ્રી તલસ્ટર/સ્ટે ક હોલ્ડર સાથે
યોજેલ મીટીંગની માફહતી
૫

પત્રક-૫

એપ્રેન્ટીસ ભરતીમેળા નો એતશન પ્લાન

દર માસે

૬

પત્રક-૬

યોજેલ એપ્રેન્ટીસ ભરતીમેળાની આંકડાકીય

દર માસે

માફહતી
૭

પત્રક-૭

ફ્રેશર ઉમેદવારના ફકસ્સામાાં આપવાની થતી
બેઝીક તાલીમ વ્યવસ્થા

દર માસે

