તમામ સ ૂચનાઓ ધ્યાન થી વાાંચ્યા બાદજ અમલ કરવો.
જે વિધાર્થીઓએ છે લ્લા બે વર્ષ મા ડીપ્લોમાાં અથવા બેચલર ડડગ્રી (જી.ટી.ય.ુ અથવા કોઇપણ યનુ નવર્સીટી
માાંથી) મેળિેલ હોય તેિા વિધાર્થીઓએ આ યોજનામા ચોક્કસ પણે રજીસ્ટ્રેશન કરાિવ ું. રજીસ્ટ્રેશન કરિા
નીચે આપેલ ટેબલ અનસાર લીંક પર જઈ રજીસ્ટ્રેશન કરવ ું.

Step 1 :
course
Type
Technical
Course

NonTechnical
Course

Course Completed in last Two
years -Name of Course
Bachelor’s in engineering /
Technology / Pharmacy / Hotel
Management & Catering
Technology /Architecture/
Library Science
Diploma in Engineering
B.com / B.A / B.Sc / ITI / M.Com
/ M.A. / M.Sc./ or other nontechnical Course

Registration link

http://mhrdnats.gov.in
video for help :
https://www.youtube.com/watch?v=fSaB6Tlsuj8)

http://www.apprenticeship.gov.in
video for help :
https://www.youtube.com/watch?v=VUQAaGRCEOY

Registration cannot be done on the basis of M.E/M.B.A/M.Tech degrees. In case of Non-Technical
Courses, if your course is not listed then you can select other..

Step 1 માું કરિાની પક્રિયા

And Keep below details and documents ready as shown in the below table.

S.No
1
2
3
4
5
6

Document type
Aadhaar card
Valid Personal Email ID
Mobile number (will be required to send/verify OTP)
Passport size photograph Format: JPEG, Size: Less than 200kb
Bank account details
Qualifying Degree / Provisional Certificate, Format: PDF, Size: Less
than 1mb

Mandatory
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes

If you have above list of documents ready, you can proceed for the registration and complete it.

Step 2 :
જે તે પોટટ લ પર રજીસ્ટ્રેશન કરાવ્યા બાદ આપને આપના ઈ-મેઈલ પર રજીસ્ટ્રેશન નુંબર આિશે જે આપે
નીચેની લીંક પર અપડેટ કરિાનો રહેશે.
લીંક: https://goo.gl/forms/mKYFhKOxMfxqICEQ2

Step: 3
•

સ્ટ્ટેપ ૧ અને ૨ પ ૂણટ કયાટ બાદ આપે આપનો રજીસ્ટ્રેશન નુંબર યાદ રાખિો અને આપની પ્રોફાઈલ ની
વપ્રન્ટ પણ રાખિી.

•

ત્યાર બાદ આપ જી.ટી.ય. ની વિવિધ કોલેજો માું તા ૧૦.૦૫.૨૦૧૮ ર્થી ર્થનારા એપ્રેન્ટીસ મેળામા ભાગ
લેિા માટે તેનો ઉપયોગ કરી શકો છો.

•

આપ આપના સ્ટ્તરે ર્થી પણ એપ્રેન્ટીસશીપ માટે જે તે પોટટ લ પરર્થી એપ્લીકેશન કરી શકશો.

•

િધ ું માક્રહતી માટે આપ આપની કોલેજમાું પણ સુંપકૅ કરી શકો છો.

