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મહિલા અને બાળ વિકાસ ગાઘંીનગર 



• ફોટામાં દશાાવ્યા પ્રમાણે બીજા નબંરનો
ઓપ્શન (Self Enrollment) પસદં
કરિાનો રિશે,ે અને જે િે લાભાર્થીની
માહિિી નોંધણી ફોમામાં દશાાિેલ જે િે
વિગિો ભરિાની રિશેે



• જેમા ંઆઘાર કાડા નબંર, લાભાર્થીનુ ંનામ 
અંગ્રેજીમા ં(આઘાર મજુબ), જન્મિારીખ િર્થા 
લાભાર્થીનુ ંસમવંિપત્ર સીલેકટ કયાા બાદ “ 

Validate Aadhar” મેન ુસીલેકટ કરી આઘાર 
અંગેનુ ંિેલીડેશન કરાિિાનુ ંરિશેે. 



• ત્યારબાદ લાભાર્થીના રેશન કાડા આઈ.ડી. (NFSA િાળં) િર્થા 
રેશનકાડા મજુબનુ ંલાભાર્થીનુ ંનામ આપ મેળે દેખાસે.

• જે હકસ્સામા ંઆગણિાડીન ુનામ લલસ્ટમા ંન દેખાય િે હકસ્સામા ં
આંગણિાડીનુ ંનામ સર્ા કરીને પસદં કરિાનુ ંરિશેે.

• ત્યારબાદ આંગણિાડી કાયાકરનુ ંનામ આપ મેળે દેખાઇ આિશે
• ત્યારબાદ લાભાર્થીએ જે મોબાઈલ નબંર રાખિાના િોય િે નોંધણી 

ફોમામા ંદાખલ કરિાનો રિશેે, અને ત્યાબાદ “SEND OTP” બટન 
પર કલીક કરિાની રિશેે. 

• નોંધાયેલ મોબાઈલ નબંર પર આિેલ ૪ આંકડાનો OTP

ઓનલાઇન ફોમામા ંદાખલ કરિાનો રિશેે. 
• સપંણુા પ્રહિયા ર્થઈ ગયા બાદ “ Save &Next” બટન પર ક્તલક 

કરિાનુ ંરિશેે.



• “ Save &Next” બટન પર ક્તલક કરિા સ્િીન ઉપર
નીરે્ મજુબનો મેસેજ દેખાસે-

‘’આપની સામાન્ય માહિતી બાદ, િવે આપની આરોગ્ય 
સબઘંિત માહિતી ઉમેરો અને ફોમમ અંઘતત કરો’’ 

• ઉતિ મેસેજ/ સ્િીનમા ંઆપેલ OK બટન ક્તલક કરિાનુ ં
રિશેે. 



• આ સ્િીનમાં આરોગ્ય કેંદ્ર િરફર્થી આપિામાં આિેલ
ઓળખ ન/ં ઇ-મમિા નં નાખિાનો રિશેે

• નબંર દાખલ કયાાબાદ ‘’Search’’ બટન પર ક્તલક
કરિાનું રિશેે.

• “Search’’ બટન પર ક્તલક કયાાર્થી લાભાર્થીનું નામ,
લાભાર્થીની ક્સ્ર્થવિ, પ્રા.આ.કેન્દ્રનું નામ, છેલ્લા માવસકની
ક્સ્ર્થવિ િર્થા સિુાિડની સભંવિિ િારીખ (સગભાાના
હકસ્સામા)ં/ છેલ્લી સિુાિડની િારીખ (માિાના
હકસ્સામા)ં આપમેળે ભરાયેલી જોિા મળશે.

• ત્યારબાદ “Confirm and Submit” બટન પર કલીક
કરી રજીસ્રેશનની પ્રહિયા પણુા ર્થશે, અને Print

Application બટન કલીક કરિાર્થી લાભાર્થી દ્વારા
કરિામાં આિેલ રજીસ્રેશનની પ્રીન્ટ કાઢી શકાશે.



• જો કોઇ લાભાર્થીએ અધરુૂ ફોમા ભરેલ િોય અને િે પણૂા 
કરિા માટે “Edit Enrolment” નામના વિકલ્પ ઉપર
ક્તલક કરિા િમે અધરુી ભરેલી વિગિ ઉમેરી/ સધુારી 
શકાશે.



• લાભાર્થીનો નોંધણી નબંર/આધાર કાડા નબંર 
બન્નેમારં્થી કોઇ પણ એક અને મોબાઇલ નબંર 
નાખીને “Edit” નામના બટન ઉપર ક્તલક કરિાનુ ં
રિશેે.

• “Edit” બટન ઉપર ક્તલક કરિા દાખલ કરેલ 
મોબાઇલ નબંર ઉપર ર્ાર આંકડાનો ઓ.ટી.પી
આિશે જે દાખલ કરિાનો રિશેે.

• ત્યારબાદ ફોમા સધુારી શકાશે.  



• જો કોઇ લાભાર્થીને નોંધણી ફોમાની વપ્રન્ટ 
કાઢિાની િોય િો “Print Enrolment” 

નામના વિકલ્પ ઉપર ક્તલક કરિાનું
રિશેે.



• લાભાર્થીનો નોંધણી નબંર/આધાર કાડા નબંર બન્નેમારં્થી 
કોઇ પણ એક અને મોબાઇલ નબંર નાખીને “Verify” 

નામના બટન ઉપર ક્તલક કરિાનુ ંરિશે.ે
• “Verify” નામના બટન ઉપર ક્તલક કયાા બાદ દાખલ કરેલ 

મોબાઇલ નબંર ઉપર ર્ાર આંકડાનો ઓ.ટી.પી આિશે જે 
દાખલ કરિાનો રિશે.ે

• ત્યારબાદ નોંધણી ફોમાની વપ્રન્ટ કાઢી શકાશે.



Thank You


