


ઓનલાઈન નામનોંધણી કેવી રીતે કરશો?
• નામનોંધણી માટે જરૂરી પ્રક્રિયા દશાાવ્યા મજુબ અનસુરવી

• સૌપ્રથમ આપના મોબાઈલ અથવા કોમ્્યટુર સીસ્ટમમાાં નીચે મજુબની  વેબસાઈટ ઓપન કરો                                                    

www.anubandham.gujarat.gov.in

http://www.employment.gujarat.gov.in/


Register પર ક્લીક કરવ ું



અહી job Seeker પસુંદ 
કરી અને તમારા 
મોબાઇલ નુંબર 
અથવા ઈ-મેઈલ

આઈર્ી નાખી NEXT
બટન પર ક્ક્લક કરવ ું



તમારા મોબાઇલ નુંબર અથવા ઈ-
મેઈલ આઈર્ી પર આવેલ OTP
નાખી અને NEXT બટન પર ક્ક્લક

કરવ ું



આ ફોમડની તમામ વવગતો ભરી 
NEXT બટન પર ક્ક્લક કરવ ું



તમને પસાંદ એવા 
પાસવર્ા નાખવા 

(નોધ:- જેમાાં ઓછામાાં 
ઓછા ૮ અક્ષર, ૧ 

કેપપટલ અને ૧ સ્મોલ
અને ૧ સ્પેપશયલ 
કેરેક્ટર હોવા 

જોઈએ) 
ઉદા..Rahul#12

આધાર કાર્ા 
ઓ્સન પસાંદ 
કરી બાજુના 

બોક્ષમાાં આધાર 
નાંબર નાખવા 

તમામ વવગતો ભરાઈ ગયા
બાદ “Sign up” બટન પર 

ક્ક્લક કરવ ું



Edit Profile પર ક્ક્લક કરવ ું



આ ફોમડની વવગતો 
ભરી NEXT બટન 
પર ક્ક્લક કરવ ું

તમારા આધાર કાર્ા 
નો ફોટો “Choose 
File “ બટન પર 

ક્ક્લક કરી અપલોર્
કરવુાં 

તમારા પોતાનો
ફોટો અપલોર્ બટન

પર ક્ક્લક કરી 
અપલોર્ કરવુાં 

“Add Language”

બટન પર ક્ક્લક કરી
તમને આવર્તી

ભાષા પસાંદ કરવી



ફોમડ ભયાડ નો
નમ નો



આ ફોમડની તમામ વવગતો ભરી NEXT
બટન પર ક્ક્લક કરવ ું



આ પવભાગમાાં 
તમારા અભ્યાસને
લગતી તમામ 
માક્રહતી ભરવી



“Add More” બટન 
પર ક્ક્લક કરી 

તમામ 
અભ્યાસ/ક્રર્ગ્રી
ઉમેરી શકશો

અહી “Add More” 
બટન પર ક્ક્લક
કરી વધારાની 
લાયકાત ઉમેરી 

શકશો
આ ફોમડની તમામ વવગતો ભરી NEXT

બટન પર ક્ક્લક કરવ ું



તમારી લાયકાત/અભ્યાસ  
સબુંવધત માહહતી ભરી
“SAVE” બટન પર હકલ 

કરવ ું



જો તમે અનભુવ 
ધરાવો છો તો “Add

More“ બટન પર 
ક્ક્લક કરી 

અનભુવની તમામ
માક્રહતી ભરવી

જો અન ભવ ના ધરવતા હો તો NEXT
બટન પર ક્ક્લક કરી આગળ ન ું ફોમડ

ભરવ ું 



તમારી અન ભવ સબુંવધત 
માહહતી ભરી “SAVE” બટન 

પર હકલ કરવ ું



આ પવભાગમાાં તમારા શારીક્રરક 
માપદાંર્ (વજન અને ઉંચાઈ) ને
લગતી માક્રહતી ભરી અને NEXT

બટન પર ક્ક્લક કરવુાં 



ક્ાાં પ્રકારની
રોજગારી ઈચ્છો છો 
તે અંગેની માક્રહતી 

આ પવભાગમાાં 
ભરવાની છે 

તમે ઈચ્છો તો આ ચેક 
બોક્ષ પર કલીક કરી

ક્ાાં પ્રકારની રોજગારી 
મેળવવા ઈચ્છો છો તે 

અંગેની પવસ્તતૃ
માક્રહતી  તમે ભરી

શકશો..

આ ફોમડની વવગતો 
ભયાડ બાદ આપેલ 
ચેક બોક્ષમાું કલીલ

કરવ ું



આપેલ ચેક 
બોક્ષમાું કલીલ
કરતા જ Submit
બટન જનરેટ થરે્

Submit બટન પર 
ક્ક્લક કરતા તમાર ું
ફોર પણૂડ થરે્ અને
તમારા મોબાઇલ 
નુંબર અથવા ઈ-
મેઈલ આઈર્ી પર 
તમારા રેફરન્સ નુંબર 

આવી જરે્. 



સુંપણૂડ ફોમડ ભયાડ 
બાદ નો તમારો 

ર્ેસ્ક બોર્ડ વ્ય આવી 
જરે્.




