
આંગણવાડી કાર્યકર/ તેડાગર બહનેોએ 
જાહરેાત ભરવા માટેની સ્ટેપ વાઇઝ 

માહહતી



 સૌ પ્રથમ આપે e-hrms.gujarat.gov.in વેબ સાઇટ ઓપન કરવાની રહશેે.
 ત્યારબાદ નીચે પ્રમાણેનુ પેઝ ઓપન થશે.



 માનવ સપંદા નામનું પેઝ ઓપન થશે, જેમાં Recruitment નામ ના ઓપ્સન પર
ક્લિક કરી તેમાં Apply ઉપર જવાનું રહશેે. ત્યાર બાદ નીચે પ્રમાણેનું પેઝ ઓપન
થશે.



 ત્યા જાહરેત ક્રમાકં, જાહરેાતનું નામ, અરજી કરો, જાહરેાત અને જગ્યાની વવગત
એમ અિગ અિગ ઓપ્સન હશે.

 જેમાથી િાગુ પડતી જાહરેાત આપે ભરવાની રહશેે, તે માટે આપે અરજી કરવાની
રહશેે.

 માહહતી જાણવા માટે આપે “PDF” ઓપ્સન ઉપર ક્લિક કરવાનું રહશેે અને
જગ્યાની માહહતી જાણવા માટે આપે જગ્યાની વવગત નામના ઓપ્સન માં
“Details” ઉપર ક્લિક કરવાનું રહશેે.

 અરજી કરવા માટે આપે ઉપર દશાાવેિ ફોટા મા “ અરજી કરો “ ઓપ્સન માં
“APPLY” બટન ઉપર ક્લિક કરવાનું રહશેે.

 “APPLY” બટન ઉપર ક્લિક કયાા બાદ આપને નીચે પ્રમાણેનું પેઝ જોવા મળશે.





 સૌ પ્રથમ આપે જીલ્િો પસદં કરવાનો રહશેે. ત્યારબાદ તાલકુો અને ગામ/શહરે
પસદં કરવાનું રહશેે.

 ત્યારબાદ આંગણવાડી પસદં કરવાની રહશેે.
 ઉમેદવારનું નામ અંગેજીમાં િખવાનું રહશેે.
 જાતી દશાાવાની રહશેે.



 ત્યારબાદ આપનો હાિમાં કાયારત હોય તેવો મોબાઇિ નબંર િખવાનો રહશેે.
 મોબાઈિમાં આવેિ OTP નાખ્યા બાદ “submit & next” બટન ઉપર ક્લિક
કરવાનું રહશેે.બટન ઉપર ક્લિક કયાાબાદ તમારો અરજી નબંર દેખાશે જે તમારે
નોંધવાનો રહશેે.

 ત્યારબાદ “ok” બટન ઉપર ક્લિક કરતા બીજુ પેઝ ખિુશે જેમાં તમારે ઉમેદવારની
માહહતી ભરવાની રહશેે.





 જ્યા તમારો જીલ્િો, તાલકુો,ગામ/શહરે અને આંગણવાડી આપોઆપ ભરાઇને
આવશે જેમ આગળ તમે ભરી હશે.

 ત્યારબાદ તમારે ઉમેદવારનું નામ િખવાનું રહશેે (૧૦ માં ધોરણની માકાશીટ
પ્રમાણે).

 જન્મતાહરખ (૧૦ માં ધોરણની માકાશીટ પ્રમાણે),રાષ્ટ્રીયતા,વૈવાહહક સ્થથવત તેમજ
જાતી સીિેલટ કરવાની રહશેે.

 જાતીમાં એસ.સી, એસ.ટી, એસ.સી.બી.સી અને આવથિક પછાત વગા સીિેલટ કરશો
તો જાતીનો પ્રમાણપત્ર નબંર અને તાહરખ નાખવાની રહશેે.

 ત્યારબાદ મામિતદારશ્રીના પ્રમાણપત્રમાં દશાાવ્યા પ્રમાણેનું સરનામું નાખવાનું
રહશેે. જેમાં જીલ્િો અને તાલકુો પહિેેથી જ સીિેલટ થયેિો આવશે જ્યારે ગામ
તમારે આગળ સીિેલટ કર્ુા તે જ ગામ સીિેલટ કરવાનું રહશેે.



 પીનકોડ નાખવાનો રહશેે, પ્રમાણપત્ર તાહરખ નાખવાની રહશેે અને મોબાઇિ નબંર
તમારો આપો આપ સીિેલટ થયેિ આવશે.

 ત્યારબાદ પત્ર વ્યવહારનું સરનામું નાખવાનું રહશેે.જેમાં સરનામુ,ં જજલ્િો, તાલકુો,
ગામ/વોડા, પીનકોડ અને ઇમેઇિ એડ્રેસ નાખવાનું રહશેે.

 ત્યારબાદ તમારે અનભુવની વવગત નાખવાની રહશેે. જો અનભુવ હોય તો “હા”
સીિેલટ કરવાનું રહશેે અને અને તેનો હોદ્દો, માનદ સેવા માં જોડાયા તાહરખ,

ઓરીએન્ટેશન તાલિમ (YES/NO) અને આંગણવાડી કેંદ્ર નું નામ સીિેલટ થયેલુ જ
આવશે. ત્યારબાદ તમારે “ADD” બટન ઉપર ક્લિક કરવાનું રહશેે.

 ત્યારબાદ “Please tick this and agree with that.” બટન ઉપર ટીક માકા
કરવાનું રહશેે.

 તે પછી “submit & next” બટન ઉપર ક્લિક કરવાનું રહશેે.ક્લિક કયાાબાદ તમારી
માહહતી થવીકાર થઇ જશે અને વશક્ષણની વવગતો નાખવાનુ ફોમા ખિુશે, જે નીચે
પ્રમાણેનુ હશે.





 જેમાં તમારે તમારી અભ્યાસની વવગતો નાખવાની રહશેે. જેમાં ધોરણ ૧૦, ધોરણ
૧૨ તેમજ ધોરણ ૧૦ પછી AICTE માન્ય કોઇ પણ ઓછા માં ઓછો બે કે વધુ
વર્ાનો ડીપ્િોમા કોસા હોય તેની વવગતો નાખવાની રહશેે.

 ત્યારબાદ અન્ય અભ્યાસની વવગતો નાખવાની રહશેે. અને “submit” બટન ઉપર
ક્લિક કરવાનું રહશેે.

 “Submit” બટન ઉપર ક્લિક કયાાબાદ જરૂરી ડોક્યમેુન્ટ અપિોડ કરવાના રહશેે.





 જેમાં પ્રથમ તમારો ફોટો અપિોડ કરવાનો રહશેે.ત્યારબાદ િાગુ પડતા બધા
ડોક્યમેુન્ટ અપિોડ કરવાના રહશેે. જે “PDF” ફોમાટમાં કરવાના રહશેે અને તેની
સાઇઝ ૧ MB થી વધારે ન હોવી જોઇયે.

 ત્યારબાદ “ Confirm & Submit” ઉપર ક્લિક કરવાનું રહશેે જેથી તમારી અરજી
થવીકાર થઇ જશે.



Thank you


