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અ વયે ઓનલાઈન અર  કરવા માટની માગદિશકા 

ઉપરોક્ત જાહરેાત માટે ઓનલાઈન અરજી કરવા માટે ઉમેદવારે સૌ પ્રથમ સમગ્ર િશક્ષાની વેબસાઈટ 
http://ssagujarat.org/ પર જઈ Recruitment પર Click કરવાનુ ંરહશેે. થી નીચે મજુબની Screen દેખાશે.  

 

મા ંLatest Notification મા ંતા તરની જાહરેાત દેખાશે. જાહરેાત અને ઓનલાઈન અરજી કરવા માટેની 

આવ યક લાયકાત, અરજી કરવાની રીત, ભરતીના િનયમો અને શરતોની સચૂના/માગર્દિશર્કા જોવા 

માટે Latest Notification ની અંદર  તે જાહરેાતની જમણી બાજુમા ંઆપેલ Attachment બટન પર Click 

કરવાનુ ંરહશેે. 

ઉમેદવારે ભરતી અંગેની તમામ િવગતોનો અ યાસ કયાર્ બાદ જ ઓનલાઈન અરજી કરવા માટે 

Registration કરવાનુ ંરહશેે.  

Registration ફોમર્ની અંદર ઉમેદવારે જાહરેાતના સદંભેર્ અરજી કરવાની હોય તેની િવગતો આપવાની 

રહશેે.  



 

Registration ફોમર્મા ંઉમેદવારે પોતાનુ ંનામ, માતાનુ ંનામ, જ મતારીખ, જાિત (Male, Female), ઈમેલ, 

મોબાઈલ નબંર, પાસવડર્, ઉમેદવારનો તા તરનો ફોટો અને સહીનો નમનૂો 200 kb થી વધે નહી તે રીતે 

કેન કરી upload કરી Register બટન પર Click કરવાનુ ંરહશેે.  

Registration ફોમર્મા ંઆપેલ Email Address પર Account Activate કરવા અંગેનો ઈમેલ આવશે. મા ં

Click here To Activate પર Click કરવાથી આપનુ ંRegister કરેલ Account Activate થશે.  

ભરતી સબિંધત સચુનો/ યવહાર Email Address તથા Mobile પર કરવામા ંઆવશે થી ઉમેદવારે 

પોતાનો જ મોબાઈલ નબંર અને ઈમેલ આઈડીની િવગતો આપવા સલાહ આપવામા ંઆવે છે.   



 

ઉમેદવારે ઈમેલ આઈડી અને પાસવડર્ની િવગતો દાખલ કરી Login બટન પર Click કરવાનુ ંરહશેે.  

Login થયા બાદ નીચે મજુબની Screen મા ંજાહરેાત સબિંધત Dashboard દેખાશે.  

 

 Dashboard મા ંજગ્યાનુ ંનામ, મહતમ ઉંમર, લઘતુમ અનભુવ, જાહરેાતનો 

નમનૂો અને સચુનાની ફાઈલ અને જાહરેાતની અને જાહરેાતની અંિતમ તારીખ વગેરે િવગતો દેખાશે. 

 



ઉમેદવારે ઓનલાઈન અરજી કયાર્ પહલેા Registration ની િવગતોમા ંજો કોઈ ભલૂ હોય અને સધુારવી 

હોય તો Dashboard ની જમણી બાજુમા ંઆવેલ View Profile પર Click કરવાનુ ંરહશેે.  

 

View Profile પર Click કરવાથી નીચે મજુબની Screen ખલૂશે. મા ંઉમેદવાર જ મતારીખ, જાિત (Male, 

Female) અને ઈમેલ િસવાયની િવગતો Edit કરી શક્શે.  

 

  

ઉમેદવારે પોતાનો પાસવડર્ બદલવા Change  Password  બટન પર Click  કરવાથી Change  Password  નુ ં

ફોમર્ ખલૂશે. મા ંઉમેદવાર પોતાનો Current  Password   તથા New  Password ની િવગતો નાખી Submit 

કરવાથી પાસવડર્ની િવગત Change થાય જાશે. 



 

ઉમેદવારે  તે જગ્યા માટે ઓનલાઈન અરજી કરવા Apply બટન પર Click કરવાનુ ંરહશેે.   

Apply બટન પર Click કરતા ઓનલાઈન અરજી માટેનુ ંફોમર્ ખલૂશે મા ંઉમેદવારે Basic Details, 
Current Working Place  Details, Current Address, Permanent Address, Education Details, Language 

Known, Activity Details અને Experience Details ની િવગતો આપી Save Button પર Click કરવાથી 

આપની અરજી Submit થઈ જશે.  

 

Basic Details મા ંઉમેદવારની Registration ફોમર્મા ંઆપેલ િવગત આપોઆપ ભરાઈને આવી જશે.  



Current Working Place Details મા ંઉમેદવાર  િજ લાના તાલકુાની સરકારી શાળામા ંફરજ બજાવતા 

હોય તે િજ લો અને તાલકુો Select કરવો.  

 

Current  Address અને Permanent  Address  મા ંઉમેદવારે રહણાક િવ તારનુ ં હાલનુ ંસરનામુ ં તેમજ 

કાયમી સરનામાનંી િવગતો દશાર્વવી.  

Education Details મા ં ઉમેદવારે જાહરેાતના સદંભેર્ માગેંલ આવ યક લાયકાતની િવગતો ફરજીયાત 

આપવાની રહશેે.  

Language Known મા ંઉમેદવારે ગજુરાતી, િહ દી અને અંગે્રજી ભાષાના જ્ઞાન અંગેના િવક પ પસદં 

કરવાના રહશેે.   



 

Activity Details મા ંઉમેદવારે જો શૈક્ષિણક પ્રવિુતઓ અને િસ ધીઓ વી કે પાઠયપુ તક લેખન, મોડ લુ 

લેખન, રા યકક્ષાના તજજ્ઞ તરીકેની કામગીરી, રાજયકક્ષાના એવોડર્, દુરવતીર્ િશક્ષણ, બાયસેગમા ં

સામેલગીરી અને તજજ્ઞ તરીકેની કામગીરી અંગે રાજયકક્ષાના પ્રમાણપત્રો હોય તો Yes િવક પ પસદં 

કરી Description લખવાનુ ંરહશેે.  

Experience Details મા ંઉમેદવારે  તે સરકારી શાળાના અનભુવની િવગતો આપવાની રહશેે. વધ ુ

અનભુવની િવગત દાખલ કરવા Add બટન પર Click કરવાનુ ંરહશેે. આવ યક અનભુવની િવગતો 

આ યા બાદ ઉમેદવારે Undertaking મા ંદશાર્વેલ િવગત વાચંી Check box મા ંિવક પ Check કરવાનુ ં

રહશેે.  

 

ફોમર્મા ંસપંણૂર્ િવગતો ભયાર્ બાદ Save બટન પર Click કરવાનુ ંરહશેે.  

યારબાદ તમારી અરજી સફળતા પવૂર્ક સબિમટ થઈ ગઈ છે તેવો Message Screen પર દેખાશે.  



 

એકવાર ઓનલાઈન અરજી Submit કયાર્ બાદ Dashboard મા ંEdit અને Confirm બટન દેખાશે. મા ં

ઉમેદવારે કોઈ િવગત Update કરવાની હોય તો Edit button પર Click કરવુ.ં Edit Button પર Click કરતા 

ઉમેદવારે ભરેલ િવગતો સાથેનુ ંફોમર્ ખલૂશે મા ં  તે િવગત સધુારીને Save Button પર Click કરવાથી 

ઉમેદવારની અરજી સફળતા પવૂર્ક Save થશે.  

ઉમેદવાર યા ંસધુી અરજી Confirm નહી કરે યા ંસધુી િવગતોમા ંસધુારો કરી શક્શે.  

ઉમેદવારે અરજી ક ફમર્ કરવા Confirm Button પર Click કરતા ઉમેદવારની ભરાયેલ િવગતો સાથેનુ ં

Preview દેખાશે મા ંઉમેદવારે ભરાયેલ િવગતો ખરી ભરાયેલ છે કે નહી તેની ખાતરી કરવાની રહશેે.  

 



યારબાદ Submit Button પર Click કરતા નીચે મજુબ Popup Box ખલૂશે.  

 

મા ંYes, Submit it! બટન પર Click કરતા અરજી સફળતા પવૂર્ક Submit થઈ ગઈ છે તેવો Message 

દેખાશે.  

 

એકવાર અરજી Submit  કયાર્ બાદ તેમા ંસધુારો કરી શકાશે નહી થી ઉમેદવારે ભરેલ િવગતોની સપંણૂર્ 

ખાતરી કયાર્ બાદ જ અરજી Submit કરવાની રહશેે.  

  

 

 

અરજી સફળતા પવૂર્ક Submit કયાર્ બાદ Dashboard પર Download બટન દેખાશે. 

 

ઉપરો ત Screen  જુબ Success! Application Submit Successfully Message આ યા બાદ આપની 

અર  Submit થયેલ ગણાશે. Submit કયા વગરની અર  મા ય ગણાશે નહ . 



Download  Button  પર Click  કરતા ંPDF  format  મા ંઅરજી દેખાશે ની Print  લઈ ઉમેદવારે પોતાની 

પાસે સાચવી રાખવાની રહશેે. ઉમેદવારે જાહરેાતના સમયગાળા દર યાન ઓનલાઈન કરેલ અરજી 

પત્રકની Print  લઈ સાચવી રાખવા સલાહ આપવામા ંઆવે છે થી ઈ ટર ય ુસમયે અરજીની Print  રજૂ 

કરવાની રહશેે.   


