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           મિત્રો, િાનનીય મનયાિક સાહેબ શ્રી ના આદેશ િુજબ મશક્ષકનો તિાિ ડટેા વેરીફાઈ કરી મરિંટ કરી રિાણપત્ર 
આપવાનુિં છે ત્યારે આ નાનકડી િાર્ગદમશગકા આપન ેિદદરુપ થશે.  

Sasgujarat.in  ઓપન કરો  

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

      
  મિત્રો હવ ેઆપ આપની 
વ્યકમતર્ત રોફાઈલિાિં  લોર્ીન થઈ ર્યા હશો અન ેઆપન ેનીચ ે
િુજબનુિં ડશેબોડ ગ દેખાશ.ે હવે આપ ે 
મવર્તો ભરવાની છે તો નીચ ેિુજબના સ્ટપે અનુસરો.  જો પાસવડ ગ 

ના િળેલ હોય તો અહી ભલુી ગયેલ પાસવર્ડ મેળવવો પર કલીક કરી મોબાઈલ નબંર નાખી પાસવર્ડ મેળવો   કોઈ િુશ્કલેી 

1. યુજરનેિિાિં આપનો િોબાઈલ 
નિંબર અન ેપાસવડ ગ િાિં આપન ેિળેલ 

પાસવડ ગ નાખી લોર્ીન થાઓ. 

2. LOGIN AS િાિં TEACHER 
મસલેક્ટ કરો  

3. અહી SIGN IN ME પર 
કલીક કરી લોગીન કરો  

1. અહી આપેલ તિાિ મવર્તો ભરી દો જે 
મવર્તો લોક છે તે શાળા લોર્ીનિાિંથી સુધારી 
શકાશે.  જો મશક્ષકની રોફાઈલ લોક હોય તો 

તાલુકા કક્ષાએથી હાલ પુરતી મશક્ષક રોફાઈલ 
અનલોક કરવાની પરમિશન આપી છે. તો Tpeo 

શ્રી નો સિંપકગ કરો.  

2. શૈક્ષમણક લાયકાત 
પર કલીક કરો  
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1. લાયકાત અિંર્ેની તિાિ મવર્તો 
કાળજેપુવગક ભરીને સેવ કરી દો  

સિંસ્થાિાિં જે ત ેબોડ ગનુિં નાિ લખવુિં. 
2.  સેવા સિયરેખા પર કલીક કરો  

જે શાળાઓિાિંથી બદલી કરાવીન ેઆવ્યા 
હો તે તિાિ શાળાઓની આ િુજબ 

િાહીતી ભરો. અન ેસેવ કરો હાલ નોકરી 
કરતાિં હોવ ત ેશાળાની િાહીતી ભરવાની 

નથી. બદલી થઈજ ના હોય તો આ 
િાહીતી ભરાવાની રહેતી નથી 
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      જેિ જેિ મવર્તો ભરશો તેિ ઉપર િુજબ મવર્તો દેખાશ.ે તાલુકા 
કક્ષાએથી વેરીફાઈ થયા બાદ આ મવર્ત સુધારી શકાશે નહી.       
હવ ેહક્ક રજા પર કલીક કરી હક રજા િાર્ણી પત્રક પર કલીક કરો.  
અહી રાપ્ત રજા પર કલીક કરી જિા રજાઓની નોંધ કરો  
ત્યારબાદ અર્ાઉ ભોર્વેલ રજાઓની મવર્તો દાખલ કરો. હુકિ નિંબર ના હોય તો ૦ લખો.  

અહી તિાિ રજાઓની એિંટરી કરી દો. 
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હવ ેમશક્ષકની હકીકત િેન ુપર કલીક કરો  
 

 
અહી સબિીટ કયાગ બાદ આપ મરિંટ કરી શકો છો 
ત્યારબાદ તિાિ મવર્તો મરિંટ કરી ચેક કરી લો 
અન ે રિાનપત્ર િાિં  સહી મસક્કા સાથ ે તાલુકા 
કક્ષાએ જિા કરાવી દો. તાલુકા કક્ષાએથી 
વેરીફીકશેન કયાગ બાદ આપ કોઈ મવર્ત સુધારી 
શકશો નહી.  
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