“એકમ”ન ુ પોર્ટ લ ઉપર રજીસ્ટ્રેશન કરવા માર્ેન ુંુ માર્ટ દશટન


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

 વેબસાઇટની હોમસ્ક્રીનમાું “ESTABLISHMENT” ટે બ દ્વારા
“ESTABLISHMENT REGISTRATION” લિન્ક ઉપર ક્લિક કરવાથી
“REGISTRATION” સ્ક્રીન ખિશે.

 જો એકમન ું "MSDE" અથવા "MHRD" પોટટ િ પર નોંધણી ન કરાવેિ હોય
તો, પ્રથમ આ જ સ્ક્રીન પર આપેિા લિિંલસ મારફત કોઈ પણ એક પોટટ િ પર
રજજસ્ક્ટર કરાવવ.ું
 ત્યારબાદ “matsgujarat.org” ના રજીસ્ક્રેશન પેજ પર એકમન ું ઇ મેઇિ
આઇ.ડી. િખવ,ું “Verify” બટન પર ક્લિક કરી ઇમેઇિ વેરીફીકેશનની પ્રક્રરયા
પ ૂણટ કરવી.

 એકમ દ્વારા આ પોટટ િ માટે રાખવા માુંગતા “PASSWORD” િખવો અને
“CONFIRM PASSWORD” ના બોલસમાું પણ તે જ “PASSWORD” િખવો.
 એકમનો મોબાઇિ નુંબર િખવો, Verify” બટન પર ક્લિક કરી ઇમેઇિ
વેરીફીકેશનની પ્રક્રરયા પ ૂણટ કરવી.
 “REGISTER” બટન પર ક્લિક કરવાથી એકમનો આ પોટટ િ માટેનો
રજીસ્ક્રેશન નુંબર ઇમેઇિ અને એસ.એમ.એસ. દ્વારા પ્રાપ્ત થશે.


વેબસાઇટની હોમસ્ક્રીનમાું “ESTABLISHMENT” ટે બ દ્વારા
“ESTABLISHMENT LOGIN” લિન્ક ઉપર ક્લિક કરવાથી “Member Login”
સ્ક્રીન ખિશે.



“Member Login” સ્ક્રીનમાું એકમ દ્વારા રજીસ્ક્રેશન દરમ્યાન રજ કરે િ ઇમેઇિ
અને સેટ કરે િ પાસવડટ િખી “LOGIN” બટન પર ક્લિક કરવાથી
“ESTABLISHMENT REGISTRATION” ફોમટ ખિશે.

 નોંધ:

*

દશાટવેિ વવગતો ભરવી ફરજજયાત છે .

ESTABLISHMENT DETAILS


Establishment Registered With : ડ્રોપ ડાઉન લિસ્ક્ટમાું એકમની નોંધણી
“MSDE” પોટટ િ, “MHRD” પોટટ િ, ઉપરોલત બુંન્ને પોટટ િ પર કરે િ હોય તે
મજબ ઓપ્શન પસુંદ કરવો. જો એકમની એક પણ પોટટ િ પર નોંધણી ન
કરે િ હોય તો “None” પસુંદ કરવ ું.



જે તે પોટટ િ પર એકમ નોંધાયેિ હોય તો જે તે પોટટ િ પરના એકમના
“Registration No.” ની વવગતો ભરવી.



Establishment Type*: ડ્રોપ ડાઉન લિસ્ક્ટમાુંથી “Central Government”, CPSU,
“Private Sector”, “State Government”, SPSU પૈકી એકમને િાગ પડતો
વવકલ્પ પસુંદ કરવો.



Registration Type*: ડ્રોપ ડાઉન લિસ્ક્ટમાુંથી એકમ Co-operative, EPFO, ESI,
Factory Registration, MSME, TAN, TIN પૈકી જે નોંધણી નુંબર ધરાવતા હોય
તે વવકલ્પ પસુંદ કરવો.



Establishment Name*: એકમન ું નામ િખવ.ું



Registration Type no.: એકમ દ્વારા જે “Registration Type” પસુંદ કરાયેિ
હોય તે રજીસ્ક્રેશન નુંબર િખવો.



Establishment Category*: ડ્રોપ ડાઉન લિસ્ક્ટમાુંથી “Cottage” (કક્રટર),
“Large”, “Medium”, “Micro”, “Small”, “Other” પૈકી એકમને િાગ પડતો
વવકલ્પ પસુંદ કરવો.



Industry Type*: ડ્રોપ ડાઉન લિસ્ક્ટમાુંથી “Manufacturing”, “Service”,
“Trading”, “Other” પૈકી એકમને િાગ પડતો વવકલ્પ પસુંદ કરવો.



Establishment Dealing with Natural Resources*: જો એકમ દ્વારા કદરતી
સ્ત્રોતનો વ્યાપાર/ઉપયોગ થતો હોય તો “Yes” અથવા “No” પસુંદ કરવ.ું



Natural Resource*: જો “Yes” પસુંદ કરે િ હોય તો ડ્રોપડાઉન લિસ્ક્ટમાુંથી
િાગ પડતો વવકલ્પ પસુંદ કરવો.



working days in a week: એકમના અઠવાડીયાના કામના કિાકો િખવા



Operating in Gujarat? *: જો એકમન ું સુંચાિન ગજરાતમાુંથી થત ું હોય તો
“Yes” અથવા “No” પસુંદ કરવ ું.



Establishment Total Employees*: એકમના કિ માનવબળની સુંખ્યા
િખવી. (કોન્રાલટ કમટચારી સક્રહત). માનવબળની સુંખ્યા િખવી.



Head Quarter Establishment Registration no.: એકમની મખ્ય ઓફીસનો
રજીસ્ક્રેશન નુંબર િખવો



Agency Code: “PFMS” પોટટ િ દ્વારા અપાયેિ નુંબર િખવો.



In-house Basic Training Facility*: જો એકમ પાસે જોડાનાર એપ્રેન્ન્ટસો માટે
બેઝીક તાિીમ ની સવવધા હોય તો “Yes” અથવા “No” પસુંદ કરવ.ું



Out-sourced Basic Training Facility*: જો એકમ દ્વારા જોડાનાર એપ્રેન્ન્ટસો
માટે બેઝીક તાિીમ ની અન્ય બહારના સ્ત્રોત દ્વારા સવવધા કરવામાું આવતી
હોય “Yes” અથવા “No” પસુંદ કરવ.ું

CONTACT DETAILS OF ESTABLISHMENT


Establishment Address* : એકમના સરનામાની વવગતો િખવી.



District *: ડ્રોપ ડાઉન લિસ્ક્ટમાુંથી એકમનો જીલ્િો પસુંદ કરવો.



Taluka *: ડ્રોપ ડાઉન લિસ્ક્ટમાુંથી એકમનો તાલકો પસુંદ કરવો.



Pin Code *: િાગ પડતા વપન કોડની વવગત િખવી.



Contact Number * અને Email *: રજીસ્ક્રેશન વખતે રજ કરે િ માક્રહતી
દશાટવશે.



Fax Number: જો એકમ ખાતે ફેલસ ની સવવધા હોય તો ફેલસ નુંબર િખવો.

DETAIL OF ESTABLISHMENT HEAD


Name *: એકમના માલિક/મખ્ય અવધકારીશ્રી ન નામ િખવ.ું



Designation *: હોદ્દો િખવો.



Contact Number #: સુંપકટ નુંબર/િેન્ડ િાઇનનુંબર િખવો.



Email *: ઇમેઇિ એડ્રેસ િખવ.ું



Mobile Number #: મોબાઇિ નુંબર િખવો.



Website: એકમની વેબસાઇટ િખવી.

DETAIL OF CONTACT PERSON FOR APPRENTICESHIP


Same as Head of Establishment : જો એકમના મખ્ય અવધકારી અને
એપ્રેન્ન્ટસશીપ માટે ના વનમાયેિ અવધકારી એકજ હોય તો ટીક માકટ કરવાથી
નીચેની વવગતો આપમેળે િખાઇ જશે. અન્યથા વવગતો િખવી.



Name *: એકમના એપ્રેન્ન્ટસશીપ માટેના વનમાયેિ અવધકારીશ્રી ન નામ
િખવ.ું



Designation *: હોદ્દો િખવો.



Contact Number #: સુંપકટ નુંબર/િેન્ડ િાઇનનુંબર િખવો.



Email *: ઇમેઇિ એડ્રેસ િખવ.ું



Mobile Number #: મોબાઇિ નુંબર િખવો.



Re Email *: ઉપર દશાટવેિ ઇમેઇિ એડ્રેસ ફરીવાર િખવ.ું

TRADE VACANCIES


Trade Type: ડ્રોપ ડાઉન લિસ્ક્ટમાુંથી “Designated”, “Optional”, “Diploma
Technician”, “Graduate Technician” પૈકી કોઇ એક વવકલ્પ પસુંદ કરવો.



Trade Preference: ડ્રોપ ડાઉન લિસ્ક્ટમાુંથી રે ડ પસુંદ કરવો.



Vacancies: પસુંદ કરે િ રેડમાું એકમ ખાતેની વેકેન્સી ની સુંખ્યા િખવી



એક સાથે કિ ૫ રે ડની વેકેન્સી િખી શકાય છે . વધ રે ડની પસુંદગી કરી
વેકેન્સી િખવા માટે “Add More” બટનનો અને એન્રી કરે િ વેકેન્સીને દૂર
કરવા માટે “Del” બટનનો ઉપયોગ કરવો.



Enter Security Code* : જમણી બાજમાું દશાટવેિ વસયોરીટી કોડ િખવો.



“UPDATE”: બટનના ઉપયોગથી ભરે િ વવગતો વેકેન્સી તરીકે સેવ થશે.
વધમાું આગામી સમયમાું પણ અન્ય વેકેન્સીની માક્રહવત ભરવા માટે અથવા
અગાઉ દશાટવિ
ે વેકેન્સીમાું વધારો કે ઘટાડો કરવા માટે આ બટનનો
ઉપયોગ કરવો.



“CANCEL”: બટનના ઉપયોગથી ચાલ ફોમટમાું ભરે િ માક્રહવત દૂર કરી
શકાશે.

PROFILE


મખ્ય પેજમાું “Profile” ટે બ પર જવાથી એકમની અને વેકેન્સી ની વવગતો
જોઇ શકાશે. વધમાું તેમાું સધારા વધારા કરી “UPDATE” બટન પર ક્લિક
કરવાથી સધારે િ માક્રહવત સેવ થઇ જશે.

CANDIATE LIST


મખ્ય પેજમાું “Candidate List” ટેબ પર જવાથી એકમ ખાતે દશાટવેિ
એપ્રેન્ન્ટસ વેકેન્સીની સામે રે ડવાઇઝ િાયક ઉમેદવારોની સુંખ્યા દશાટવશે.
સુંખ્યા પર ક્લિક કરવાથી િાયક ઉમેદવારોન ું લિસ્ક્ટ દશાટવશે. દરે ક
ઉમેદવારના નામ ની સામે “INVITE” બટન દશાટવેિ હશે. આ બટન ક્લિક
કરવાથી ઉમેદવારને આમુંવિત કરી શકાશે. જે અંગેનો SMS અને e mail
ઉમેદવારને પણ પ્રાપ્ત થશે.

INVITED CANDIDATES


મખ્ય પેજમાું “Invited Candidates” ટે બ પર જવાથી એકમ દ્વારા આમુંવિત
કરવામાું ઉમેદવારોન ું લિસ્ક્ટ દશાટવશે.

APPLICATIONS


મખ્ય પેજમાું “Applications” ટેબ પર જવાથી ઉમેદવાર દ્વારા આપના એકમ
ખાતે દશાટવેિ વેકેન્સીની સામેિ કરે િ અરજી ની સુંખ્યા દશાટવશે. જેમા
સુંખ્યા પર ક્લિક કરવાથી ઉમેદવારોની વવગતવાર માક્રહવત જોઇ શકાશે.

DASHBOARD


એકમન ું Login કયાટ બાદ “Dashboard” સ્ક્રીન દશાટવશે, જેમાું “Eligible
Candidates”, “Invitations Sent”, “Applications Received”, “Total
Apprentices to be Engaged”, “Apprentices Already Engaged”,
“Apprentices Remain to be engaged” વગેરેની આંકડાકીય માક્રહવત
દશાટવેિ હશે. દરે ક માક્રહવત પર ક્લિક કરવાથી પણ જે તે ટેબ પર જઇ
શકાશે.

