ઓનલાઈન અર

કરવા માટની માગદિશકા

ઓનલાઈન અરજી કરવા માટે ઉમેદવારે સૌ પ્રથમ સમગ્ર િશક્ષાની વેબસાઈટ http://ssagujarat.org/ પર
જઈ Recruitment પર Click કરવાનુ ં રહેશે.

થી નીચે મુજબની Screen દે ખાશે.

માં Latest Notification માં તા તરની જાહેરાત દે ખાશે. જાહેરાત અને ઓનલાઈન અરજી કરવા માટે ની
આવ યક લાયકાત, અરજી કરવાની રીત, ભરતીના િનયમો અને શરતોની સ ૂચના/માગર્દિશર્કા જોવા
માટે Latest Notification ની અંદર

તે જાહેરાતની જમણી બાજુમાં આપેલ Attachment બટન પર Click

કરવાનુ ં રહેશે.
ઉમેદવારે ભરતી અંગેની તમામ િવગતોનો અ યાસ કયાર્ બાદ જ ઓનલાઈન અરજી કરવા માટે
Registration કરવાનુ ં રહેશે.
Registration ફોમર્ની અંદર ઉમેદવારે જાહેરાતના સંદભેર્ અરજી કરવાની હોય તેની િવગતો આપવાની
રહેશે.

Registration ફોમર્માં ઉમેદવારે પોતાનુ ં નામ, માતાનુ ં નામ, જ મતારીખ, જાિત (Male, Female), ઈમેલ,
મોબાઈલ નંબર, પાસવડર્ , ઉમેદવારનો તા તરનો ફોટો અને સહીનો નમ ૂનો 200 kb થી વધે નહી તે રીતે
કેન કરી upload કરી Register બટન પર Click કરવાનુ ં રહેશે.
Registration ફોમર્માં આપેલ Email Address પર Account Activate કરવા અંગેનો ઈમેલ આવશે.

માં

Click here To Activate પર Click કરવાથી આપનુ ં Register કરે લ Account Activate થશે.
ભરતી સબંિધત સુચનો/ યવહાર Email Address તથા Mobile પર કરવામાં આવશે

થી ઉમેદવારે

પોતાનો જ મોબાઈલ નંબર અને ઈમેલ આઈડીની િવગતો આપવા સલાહ આપવામાં આવે છે .

ઉમેદવારે ઈમેલ આઈડી અને પાસવડર્ ની િવગતો દાખલ કરી Login બટન પર Click કરવાનુ ં રહેશે.
Login થયા બાદ નીચે મુજબની Screen માં જાહેરાત સબંિધત Dashboard દે ખાશે.

Dashboard માં જગ્યાનુ ં નામ, મહતમ ઉંમર, લઘુતમ અનુભવ, જાહેરાતનો નમ ૂનો અને સુચનાની ફાઈલ
અને જાહેરાતની અને જાહેરાતની અંિતમ તારીખ વગેરે િવગતો દે ખાશે.

ઉમેદવારે ઓનલાઈન અરજી કયાર્ પહેલા Registration ની િવગતોમાં જો કોઈ ભ ૂલ હોય અને સુધારવી
હોય તો Dashboard ની જમણી બાજુમાં આવેલ View Profile પર Click કરવાનુ ં રહેશે.

View Profile પર Click કરવાથી નીચે મુજબની Screen ખ ૂલશે.

માં 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 ખ ૂલશે.

માં ઉમેદવાર પોતાનો Current Password તથા New Password ની િવગતો નાખી Submit

કરવાથી પાસવડર્ ની િવગત Change થાય જાશે.

ઉમેદવારે

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

Apply બટન પર Click કરતા ઓનલાઈન અરજી માટે ન ુ ં ફોમર્ ખ ૂલશે

માં 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 માં ઉમેદવારની Registration ફોમર્માં આપેલ િવગત આપોઆપ ભરાઈને આવી જશે.

Current Address અને Permanent Address માં ઉમેદવારે રહણાક િવ તારનુ ં હાલનુ ં સરનામુ ં તેમજ
કાયમી સરનામાંની િવગતો દશાર્ વવી.

Education Details માં ઉમેદવારે જાહેરાતના સંદભેર્ માંગેલ આવ યક લાયકાતની િવગતો ફરજીયાત
આપવાની રહેશે.
Language Known માં ઉમેદવારે ગુજરાતી, િહ દી અને અંગ્રેજી ભાષાના જ્ઞાન અંગેના િવક પ પસંદ
કરવાના રહેશે.

Experience Details માં ઉમેદવારે અનુભવની િવગતો આપવાની રહેશે. વધુ અનુભવની િવગત દાખલ
કરવા Add બટન પર Click કરવાનુ ં રહેશે. આવ યક અનુભવની િવગતો આ યા બાદ ઉમેદવારે
Undertaking માં દશાર્ વેલ િવગત વાંચી Check box માં િવક પ Check કરવાનુ ં રહેશે.

ફોમર્માં સંપ ૂણર્ િવગતો ભયાર્ બાદ Save બટન પર Click કરવાનુ ં રહેશે.
યારબાદ તમારી અરજી સફળતા પ ૂવર્ક સબિમટ થઈ ગઈ છે તેવો Message Screen પર દે ખાશે.

એકવાર ઓનલાઈન અરજી Submit કયાર્ બાદ Dashboard માં Edit અને Confirm બટન દે ખાશે.

માં

ઉમેદવારે કોઈ િવગત Update કરવાની હોય તો Edit button પર Click કરવુ.ં Edit Button પર Click કરતા
ઉમેદવારે ભરે લ િવગતો સાથેન ુ ં ફોમર્ ખ ૂલશે

માં

તે િવગત સુધારીને Save Button પર Click કરવાથી

ઉમેદવારની અરજી સફળતા પ ૂવર્ક Save થશે.
ઉમેદવાર

યાં સુધી અરજી Confirm નહી કરે યાં સુધી િવગતોમાં સુધારો કરી શક્શે.

ઉમેદવારે અરજી ક ફમર્ કરવા Confirm Button પર Click કરતા ઉમેદવારની ભરાયેલ િવગતો સાથેન ુ ં
Preview દે ખાશે

માં ઉમેદવારે ભરાયેલ િવગતો ખરી ભરાયેલ છે કે નહી તેની ખાતરી કરવાની રહેશે.

યારબાદ Submit Button પર Click કરતા નીચે મુજબ Popup Box ખ ૂલશે.

માં Yes, Submit it! બટન પર Click કરતા અરજી સફળતા પ ૂવર્ક Submit થઈ ગઈ છે તેવો Message
દે ખાશે.

એકવાર અરજી Submit કયાર્ બાદ તેમાં સુધારો કરી શકાશે નહી

થી ઉમેદવારે ભરે લ િવગતોની સંપ ૂણર્

ખાતરી કયાર્ બાદ જ અરજી Submit કરવાની રહેશે.
ુ બ Success! Application Submit Successfully Message આ યા બાદ આપની
ઉપરો ત Screen જ
અર

Submit થયેલ ગણાશે. Submit કયા વગરની અર

મા ય ગણાશે નહ .

અરજી સફળતા પ ૂવર્ક Submit કયાર્ બાદ Dashboard પર Download બટન દે ખાશે.

Download Button પર Click કરતાં PDF format માં અરજી દે ખાશે

ની Print લઈ ઉમેદવારે પોતાની

પાસે સાચવી રાખવાની રહેશે. ઉમેદવારે જાહેરાતના સમયગાળા દર યાન ઓનલાઈન કરે લ અરજી
પત્રકની Print લઈ સાચવી રાખવા સલાહ આપવામાં આવે છે
કરવાની રહેશે.

થી ઈ ટર યુ સમયે અરજીની Print રજૂ

