
 

રાજકોટ ચમે્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્રી તથા ઈન્ડસ્ટ્રીયલ રનેીંગ ઈન્સ્ટ્ટીટયુટ (ITI) ના ર્યંુકત ઉપક્રમ ેમખુ્યમંત્રી 

એપ્રને્ટીર્શીપ યોજના અતંગસત મળવાપાત્ર લાભો અગં ેર્મેમનાર યોજવામા ંઆવેલ... 
 

રાજકોટ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્રી તથા ઈન્ડસ્ટ્રીયલ રેનીંગ ઈન્સ્ટ્ટીટયુટ (ITI) ના ર્ંયુકત ઉપક્રમે ર્રકારશ્રીની તમામ ર્ેકટરો માટેની 

લાભદાયી મુખ્યમંત્રી એપે્રન્ટીર્શીપ યોજનાની ર્ંપુર્સ જાર્કારી-માગસદશસન ર્ભ્યોને મળી રહે તે માટે તા.૯-૧૦-ર૦ર૧ ના રોજ ર્ેમીનાર 

યોજવામાં આવેલ. જેમાં એક્ષ ઓફફર્ર અન ેમપ્રન્ર્ીપાલ કલાર્-૧ શ્રી મનપુલ રાવલ, આર્ીર્ટન્ટ એપે્રન્ટીર્ એડવાઈઝરશ્રી એમ. ડી. મંુજાર્ી, 

ફોરમેન અને આર્ીર્ટન્ટ એપે્રન્ટીર્ એડવાઈઝરશ્રી શહદેવસર્ંહ ગોમહલ તથા એમ્્લોયમેન્ટ ઓફફર્રશ્રી ચેતન દવે ઉપમસ્ટ્થત રહેલ. 
 

ર્ેમીનારના પ્રારંભે રાજકોટ ચેમ્બરના પ્રમુખશ્રી વી.પી. વૈષ્ર્વએ ઉપમસ્ટ્થત અમિકારીઓ તથા ર્ભ્યોશ્રીઓને આવકારી રાજકોટ ચેમ્બર દ્ઘારા 

અવાર-નવાર મવમવિ ર્ેકટરો માટે આવતા મનતી-મનયમોની તમામ જાર્કારી ર્ભ્યોને મળી રહે તે માટે ર્ેમીનારો તથા વેબીનારોનંુ આયોજન 

કરવામાં આવ ેછે. ત્યારે રાજયની પ્રગમત અન ેમવકાર્ને વિુ વેગવંતી કરવા માટે તમામ ર્ેકટરોને તાલીમબધ્િ માનવબળ પુરં પાડવા માટે ર્રકારશ્રી 

દ્ઘારા જાહેર કરાયેલ ''મુખ્યમંત્રી એપે્રન્ટીર્શીપ યોજના'' ની ર્ંપુર્સ જાર્કારી તમામને મળી રહે તે શુભ આશયથી આ ર્ેમીનારનંુ આયોજન 

કરવામાં આવેલ છે. જે આપ ર્ૌને ખુબ જ ઉપયોગી બની રહેશે તેમજ આ યોજનાનો વિુ ને વિુ લાભ લેવા અનુરોિ કરવામાં આવેલ. 
 

ર્ેમીનારમાં ખાર્ ઉપસ્ટ્થીત એક્ષ ઓફફર્ર અન ેમપ્રન્ર્ીપાલ કલાર્-૧ શ્રી મનપુલ રાવલએ આજના આ ઉપયોગી ર્ેમમનારની મવશેષ જાર્કારી 

આપતા રાજયમાં રોજગારી વિારવા અને એપે્રન્ટીર્શીપ રેનીંગમાં ઉદ્યોગોની ભાગીદારીને પ્રોત્ર્ાહન આપવા ર્રકારશ્રી દ્ઘારા ''મુખ્યમંત્રી 

એપે્રન્ટીર્શીપ સ્ટ્કીમ'' જહેર કરવામાં આવેલ છે. જે અંતગસત તમામ કેટેગરી હેઠળ એપે્રન્ટીર્શીપ આવરી લેવામાં આવેલ છે. જેમાં અલગ-અલગ 

કેટેગરીમાં શૈક્ષમર્ક લાયકાત પ્રમાર્ે મળવાપાત્ર સ્ટ્ટાઈપેન્ડ, મુખ્ય લાભો, ર્ીએઆર હેઠળ તાલીમ ખચસ અને લાભ, ઉદ્યોગોના વાતાવરર્માં 

તાલીમ, આંતરરાષ્ટ્રીય માન્ય ર્ર્ટસફફકેટ, એપે્રન્ટીર્શીપ તાલીમમાં જોડાવવા માટે વેબ પોટસલ www.apprenticshipindia.org પર રજીસ્ટ્ટેશન 

તથા આઈટીઆઈ ખાત ેઓફલાઈનની પ્રફકયા તથા આવશ્યક દસ્ટ્તાવેજો અંગે, તથા બેમઝક તાલીમ અન ેઓન જોબ તાલીમ જેવી મવમવિ 

બાબતોની પાવર પોઈન્ટ પે્રઝનટેશન દ્ઘારા જાર્કારી આપવામાં આવી. તેમજ આ બાબતે કોઈપર્ મુશ્કેલી કે ર્મસ્ટ્યા હોય તો રાજકોટ 

આઈ.ટી.આઈ. કચેરીનો પર્ ર્ંપકસ ર્ાિવા જર્ાવેલ. 
 

વિુમાં ર્ેમીનારમાં ઉપમસ્ટ્થત એમ્્લોયમેન્ટ ઓફફર્રશ્રી ચેતન દવેએ ર્રકારશ્રી દ્ઘારા અનુબંિન પોટસલ જાહેર કરવામાં આવેલ છે. જેમાં નોકરી 

મેળવવા માંગતા યુવાનોને ર્રળતાથી નોકરી પ્રા્ત થશે તેમજ નોકરીદાતાને મવશાળ ડેટાબેઝના આિારે ર્ારા કમસચારી મળી રહેશે. તેના માટે 



તેઓએ https://anubandham.gujarat.gov.in ઉપર રજીસ્ટ્રેશન કરવું જરરી છે. તે બાબતે જાર્કારી આપેલ. અને આ બાબતે કોઈપર્ 

મુશ્કેલી કે ર્મસ્ટ્યા હોય તો રાજકોટ રોજગારી કચેરીનો પર્ ર્ંપકસ ર્ાિવા જર્ાવેલ. 
 

ર્મગ્ર ર્ેમમનારનંુ ર્ંચાલન રાજકોટ ચેમ્બરના માનદ મંત્રીશ્રી નૌતમભાઈ બારર્ીયાએ કરેલ તેમજ ઉપમસ્ટ્થત અમિકારીઓ તથા ર્ભ્યશ્રીઓનો 

આભાર વ્યકત રાજકોટ ચેમ્બરના કારોબારી ર્ભ્યશ્રી મશવલાલભાઈ બારર્ીયાએ કરેલ. તેમ રાજકોટ ચેમ્બરની અખબારી યાદીમાં જર્ાવેલ છે. 

 


