મુખ્યમંત્રી એપ્રેન્ટીસશીપ તાલીમ યોજના
ગુજરાત યુનનવનસિટી આયોજજત એપ્રેન્ટીસ ભરતી મેળો
તમામ સૂચનાઓ ધ્યાનથી વાાંચ્યા બાદ જ અમલ કરવો અને નીચેના સ્ટે પ પૂર્ણ કરવા.

ઉમેદવારને એપ્રેન્ન્ટસ તરીકે રજજસ્ટર થવા માટે ની સ ૂચનાઓ
http://matsgujarat.org/Advertisement/GuidelineforApprenticeCandidateRegistrationooMat
sgujarat.pdf
રજીસ્રે શન કરવા માટે નીચેના દસ્તાવેજો તૈયાર રાખવા.
Keep scanned copy of below details and documents ready to fill in online form as shown in the below table.

S.No
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Document type

1Aadhaar Card
2Birth Date Proof
2Valid Personal Email ID
3Mobile Number (will be required to send/verify OTP)
4Passport size Photograph Format: JPEG, Size: Less than 200kb
5Bank Account details
Qualifying Degree / Provisional Certificate,
7. 6Format: PDF, Size: Less than 1mb

Mandatory
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes

If you have above list of documents ready, you can proceed for the registration and complete it.
જે વિદ્યાર્થીઓએ છે લ્ લા બે િર્ષમાાં કોઇપણ વિગ્રી કોઇપણ યુવિિર્સીટી માાંર્થી મેળિેલ હોય તેિા વિદ્યાર્થીઓએ િીચે આપેલ ટે બલ પ્રમાણે
િી લીાંક પર જઈ રજીસ્ટટર ે શિ કરાિિુાં

Step 1 : (ફરજીયાત – Compulsory)
નોન ટે ક્નીકલ ડિગ્રી વાળા માટે
If your course is not listed then you can select other..
Registration cannot be done on the basis of M.E/M.B.A/M.Tech degrees
છે લ્ લા બે િર્ષમાાં પાર્સ કરેલ વિગ્રી

BA/BCom/BSC/BBA/BCA વવગેરે

રજીસ્ટટર ે શિિી લીાંક

http://www.apprenticeship.gov.in/Pages/Appr
enticeship/ApprenticeRegistration.aspx

મુખ્યમંત્રી એપ્રેન્ટીસશીપ તાલીમ યોજના
ગુજરાત યુનનવનસિટી આયોજજત એપ્રેન્ટીસ ભરતી મેળો
વધુ માડિતી માટે નીચેનો નવિીઓ જુઓ
https://www.youtube.com/watch?v=VUQAaGRCEOY

અથવા

ટે ક્નીકલ ડિગ્રી વાળા માટે
છે લ્ લા બે િર્ષમાાં પાર્સ કરેલ વિગ્રી

BE/BTech/BPharm/Diploma/BArch
વવગે રે

રજીસ્ટટર ે શિિી લીાંક

https://portal.mhrdnats.gov.in/boat/commonR
edirect/registermenunew!registermenunew.ac
tion
વધુ માડિતી માટે નીચેનો નવિીઓ જુઓ
https://www.youtube.com/watch?v=fSaB6Tlsuj8)

Step 2 : (ફરજીયાત – Compulsory)
તમામ નવદ્યાથીઓએ નીચે ની લીંક માં નવગતો ભરવાની રિેશે .
રજીસ્ટટર ે શિ કરાવ્યા બાદ આપિે આપિા ઈ-મેઈલ પર રજીસ્ટટર ે શિ િાંબર આિશે જે આપે િીચેિી લીાંક પર અપિેટ
કરિાિો રહશે

Gujarat University Apprentice Bharti Melo

Step ૩ : (ફરજીયાત – Compulsory)
ત્યારબાદ ગુજરાત ર્સરકાર િા પોટષ લ પર િીચે િી લીાંક મુજબ રજીસ્ટટર ે શિ કરિાિુાં રહેશે.

Register on : http://matsgujarat.org/Login/Register
સ્ટેપ નંબર ૧ થી ૩ પ ૂર્ણ કયાણ બાદ આપનો રજીસ્ટટરે શિ િાંબર યાદ રાખિો તેમજ આપિી પ્રોફાઈલ િી િી વપ્રન્ટ પણ
રાખિી.

