ુ નાઓ
ઉમેદવારને એપ્રેન્ટીસ તરીકે રજીસ્ટર થવા માટેની સચ
➢

http://matsgujarat.org/ વેબસાઇટ પર જવાન ું રહેશે.

➢ વેબસાઇટ પર “APPRENTICES" ટેબ પરથી “Apprentice Registration” પર
ક્લિક કરવાથી “REGISTRATION” સ્ક્રીન ઓપન થશે.

➢ ઉમેદવાર દ્વારા અગાઉ “MSDE” અથવા “MHRD” પોટટ િ પર રજીસ્ક્રેશન ન કરે િ
હોય તો “REGISTRATION” પેજ માું આપેિ બુંન્ને પોટટ િ પરની લિિંક પરથી કોઇ
એક પોટટ િ પર રજીસ્ક્રેશન કરવાન ું રહેશે .

➢

“REGISTRATION” પેજ પર ઉમેદવારે “Email-id” ની વવગતો ભરી Verify કરવ,ું જેથી

આપના દ્વારા આપવામા આવેિ “Email-id” પર OTP આપવામાું આવશે “Email-id” ની
નીચે OTP* ન ું બોલસ ખિશે જેમાું આ OTP આપવાનો રહેશે. તે બાદ આપે આપના
િોગીન માટે નો પાસવર્ટ (આપે જે રાખવો હોય તે) આપવાનો રહેશે અને કુંફમટ

પાસવદટ તરીકે પણ ફરીથી આપે ઉપર આપેિ પાસવર્ટ આપવાનો રહેશે. ત્યારબાદ
“Mobile Number” ની વવગતો ભરી Verify કરવાથી આપે આપેિ મોબાઇિ નુંબર પર

OTP આપવામાું આવશે “Mobile Number” ની નીચે OTP* ન ું બોલસ ખિશે જેમાું આ

OTP આપવાનો રહેશે કયાટ બાદ “Register” બટન પર ક્લિક કરવાથી ઉમેદવારને

“Registration” થયા અંગેનો “SMS” અને “E-mail” પ્રાપ્ત થશે અને “Member Login”
પેજ ખિશે. જેમાું ઉમેદવારે રજીસ્ક્રેશન દરમ્યાન આપેિ “E-mail અને Password” થી
Login થઇ શકાશે.

➢

“Login” થયા બાદ દશાટવ્યા મજબન ું “Registration form for Apprenticeship

Training” પેજ ખિશે. જેમાું માહહવત ભરવા માટે નીચે મજબની સચનાઓ ધ્યાને
રાખવી.

* દશાટવેિ માહહવત ભરવી ફરજીયાત છે .

અપિોર્ કરવાના થતા નેચે મજબના ર્ોક્યમેન્ટ JPG/JPEG/PNG/PDF ફોરમેટમાું 200
KB સધીની સાઇઝમાું સ્ક્કેન કરીને તૈયાર રાખવા

ઉચ્ચ શૈક્ષલણક અભ્યાસન ું પ્રમાણપત્ર, પાસપોટટ સાઇઝ ફોટોગ્રાફ, આધાર કાર્ટ , બેંક
પાસબકન ું ખાતેદારની વવગતો દશાટવત ું પાન,ું ઓળખપત્ર કોઇ પણ એક (ડ્રાઇવીંગ
િાયસન્સ, પાસપોટટ , ચ ુંટણીકાર્ટ , પાનકાર્ટ )

Personal Detail

➢ Registered With – ડ્રોપર્ાઉન લિસ્ક્ટમાું ઉમેદવાર અગાઉ જે તે પોટટ િ પર રજીસ્ક્ટર થયેિ
હોય તે ઓપ્શન વસિેલટ કરવાનો રહેશે.

➢ Candidate Type - ડ્રોપર્ાઉન લિસ્ક્ટમાું ઉમેદવારની િાયકાત મજબનો ઓપ્શન વસિેલટ
કરવાનો રહેશ.ે

1. જો ઉમેદવારે ધો. ૮ થી ધો ૧૨ સધીનો અભ્યાસ કરે િ હોય પરું ત ITI નો અભ્યાસ
ન કરે િ હોય તો Fresher વસિેલટ રવ ું

2. જો ઉમેદવારે ITI પણટ કયાટન ું પ્રમાણપત્ર ધરાવતો હોય તો ITI Passed અને ITI ની
ફાઇનિ પરીક્ષા આપી હોય પરું ત પહરણામ બાકી હોય તો ITI Result Awaited
વસિેલટ કરવ.ું

3. ઉમેદવાર મોર્યિર એમ્પ્િોયેબીિીટી સકીિ ન ું પ્રમાણપત્ર ધરાવતો હોય તો MES
વસિેલટ કરવ ું

4. ઉમેદવારે પ્રધાનમુંત્રી કૌશલ્ય વવકાસ યોજના અંતગટ પ્રમાણપત્ર ધરાવતા હોય તો
Pradhan Mantri Kaushalya Vikas Yojana વસિેલટ કરવ ું

5. ઇજેનરી ગ્રેજ્યએટ ઉમેદવારોએ Graduate Engineering જ્યારે અન્ય ગ્રેજ્યએટ
ઉમેદવારોએ Graduate Non Engineering વસિેલટ કરવ ું

6. ઇજેનરી ર્ીપ્િોમા ઉમેદવારોએ Diploma Engineering જ્યારે અન્ય ર્ીપ્િોમા
ઉમેદવારોએ Diploma Non Engineering વસિેલટ કરવ ું

7. ઉપરોલત ઓપ્શનમાુંથી કોઇ ઓપ્શન િાગ ન પર્તો હોય તેવા ઉમેદવારોએ Other
વસિેલટ કરવ.ું

➢ Registration No./Enrollment No*

-

1. ITI Pass ઉમેદવારો એ NCVT / GCVT Certification Type, Regular / Private
Candidate (જો આપે આઇટીઆઇ માું અભ્યાસ કયાટ બાદ પરીક્ષા પાસ કરે િ હોય

તો Regular અને જો અભ્યાસ કયાટ વવના કે જીસીવીટીની પરીક્ષા પાસ કયાટ બાદ

NCVT ની સીધી પરીક્ષા આપેિ હોય તો Private) વસિેલટ કરી Certificate
Number ની વવગતો ભરી, ITI Trade ડ્રોપર્ાઉન લિસ્ક્ટમાું િાગ પર્તો રે ર્ પસુંદ
કરવાનો રહેશે.

2. ITI Result Awaited ઉમેદવારોએ ITI Registration Number/ Roll Number ની
વવગતો ભરવાની રહેશે.

3. MES ઉમેદવારો એ Unique Student Profile No./Certificate No. ની વવગતો
ભરવાની રહેશે.

4. Pradhan Mantri Kaushalya Vikas Yojana ઉમેદવારોએ System Identification
No. ની વવગતો ભરવની રહેશે.

5. Graduate અને Diploma ઉમેદવારોએ Registration No./Enrollment No ની
વવગતો ભરવાની રહેશે.

➢ Date of Birth*- માું ક્લિક કરવાથી ખિતા કેિેન્ર્રમાું ઉમેદવારની જન્મ તારીખ વસિેલટ
કરવાની રહેશ.ે

➢ First Name* -માું ઉમેદવારન નામ િખવ ું

➢ Middle Name* -માું ઉમેદવારના વપતા/ વાિીન ું નામ િખવ ું
➢ Last Name* -માું ઉમેદવારની અટક િખવી
➢ Gender*

-ડ્રોપર્ાઉન લિસ્ક્ટમાું ઉમેદવારની જાવત (Male પરષ માટે /Female મહહિા

માટે /Transgender અન્ય માટે ) વસિેલટ કરવી

➢ Father/Guardian Name* -માું ઉમેદવારના વપતા/ વાિીન ું નામ િખવ ું
➢ Mother Name* -માું ઉમેદવારના માતાન ું નામ િખવ ું

➢ Marital Status -ડ્રોપર્ાઉન લિસ્ક્ટમાું ઉમેદવારન ું વવવાહહત સ્ક્ટેટસ વસિેલટ કરવ.ું
Unmarried અપહરલણત
Married

Divorced

પહરલણત

Widowed

છુટા થયેિ
વવધવા

Separated જદા રહેતા હોય પરું ત છુટા થયેિ ન હોય

➢ Aadhaar Card No. (UID No.) – ઉમેદવારનો ૧૨ અંકનો આધાર કાર્ટ નુંબર િખવો

➢ Are you an Ex-serviceman? – જો ઉમેદવાર “ માજી સૈવનક” હોય તો “Yes” અન્યથા
“No” વસિેલટ કરવ ું

➢ Candidate

Belongs

to*

-

ડ્રોપર્ાઉન

(General/SEBC/SC/ST) વસિેલટ કરવી

લિસ્ક્ટમાું

ઉમેદવારની

કેટેગરી

➢ Is Person with Disability (PwD)** -જો ઉમેદવાર “હદવ્યાુંગ” હોય તો “Yes” અન્યથા
“No” વસિેલટ કરવ ું

Contact Details

➢ Address* - ઉમેદવારના રહેઠાણની વવગતો િખવી
➢ District*

-ઉમેદવારના રહેઠાણનો જજલ્િો આપેિ લિસ્ક્ટમાુંથી વસિેલટ કરવો

➢ Taluka*

-ઉમેદવારના રહેઠાણનો તાલકો આપેિ લિસ્ક્ટમાુંથી વસિેલટ કરવો

➢ Pincode* - ઉમેદવારના રહેઠાણનો વપનકોર્ િખવો

➢ Contact No* અને Email ID* ઉમેદવાર દ્વારા “Registration” દરમ્યાન આપવામાું આવેિ
છે જ, જે માહહતી દશાટવશે જેને બદિી શકાશે નહીં

Qualification Details

➢ Highest Academic Qualification * - ઉમેદવારના ઉચ્ચ અભ્યાસની વવગત આપેિ

લિસ્ક્ટમાુંથી વસિેલટ કરવી, જો અભ્યાસની વવગત ડ્રોપર્ાઉન લિસ્ક્ટમાું દશાટવેિ ન હોય તો
Other વસિેલટ કરવ.ું

➢ Attach Document- ઉમેદવારે દશાટવિ
ે ઉચ્ચ અભ્યાસની માકટ શીટ અપિોર્ કરવી

Technical Qualification (Please fill if applicable)

➢ ઉમેદવાર જો ટે કનીકિ િાયકાત ધરાવતો હોય તો Name of Institute, Name of Council

/ University, Name of Course, Course StartDate, Course EndDate, ની વવગતો
ભરવી,

➢ વધારાની ટે કનીકિ િાયકાત ઉમેરવા માટે Add More બટન અને ભરે િ િાયકાત દર
કરવા માટે Del બટનનો ઉપયોગ કરવો

Designated Trade Preference

➢ Select as 1 Preference * -ડ્રોપર્ાઉન લિસ્ક્ટમાુંથી ઉમેદવાર જે તે ક્ષેત્રમાું એપ્રેન્ટીસ
તરીકે જોર્ાવા ઇચ્છતા હોય તે રે ર્ વસિેલટ કરવો, વધમાું વધ ત્રણ રે ર્ પસુંદ કરી શકાશે.

➢ Optional Trade Preference
➢ Select as 1 Preference - ડ્રોપર્ાઉન લિસ્ક્ટમાુંથી ઉમેદવાર જે તે ક્ષેત્રમાું એપ્રેન્ટીસ તરીકે
જોર્ાવા ઇચ્છતા હોય તે રે ર્ વસિેલટ કરવો, વધમાું વધ ત્રણ રે ર્ પસુંદ કરી શકાશે.

Bank Details

➢ Bank Name* - ઉમેદવાર જે બેંકમાું Account ધરાવતા હોય તે બેંકન ું નામ િખવ ું
➢ Bank Account No* -Account નુંબર િખવો

➢ IFSC Co* - જે તે બેંક બ્ાુંચનો IFSC Code િખવો

જે સામાન્ય રીતે)બેંક દ્વારા

આપવામા આવતી પાસબકના પ્રથમ પાને કે બેંક દ્વારા આપવામાું આવતી
ચેક બકમાું દશાટવેિ હોય છે

➢ Branch Address*- બેંકની શાખાન ું સરનામ ું િખવ ું

➢ Upload your passport size photo* -ઉમેદવારનો તાજેતરનો પાસપોટટ સાઇઝ ફોટો
અપિોર્ કરવો

➢ AadharCard Upload*- આધાર કાર્ટ અપિોર્ કરવ ું

➢ Upload Your Bank PassBook* - બેંક પાસબક અપિોર્ કરવી

➢ Upload Other ID Proof (Driving License/ Passport/ Voter ID,/PAN card) – કોઇ
એક ઓળખપત્ર અપિોર્ કરવ ું

➢ Declaration – ચેક બોક્સ માાં ટીક કરવ ાંુ
I hereby declare that the information submitted by me is correct and true to the

best of my knowledge.

Save – બટન પર ક્લિક કરવાથી ઉમેદવારે ફોમટમાું ભરે િ વવગતો માત્ર “Save” થશે
પરું ત રજીસ્ક્રેશન પણટ થશે નહહિં
Cancel

– બટન પર ક્લિક કરવાથી ઉમેદવારે ભરે િ ફોમટ “Cancel” કરી શકાશે.

Submit and Confirm – બટન પર ક્લિક કરતા પહેિા તમામ વવગતો ચકાસી િેવી, “
Submit and Confirm” કયાટ બાદ ઉમેદવારને ફોમટ સબમીટ થયા
અંગેનો SMS અને E mail પ્રાપ્ત થશે. Submit and Confirm કયાટ
બાદ ઉમેદવારે ફોમટમાું ભરે િ વવગતો બદિી શકાશે નહીં.

